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АНОТАЦІЯ 

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

нормі та при експериментальному цукровому діабеті.  ̶  Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.01 “Нормальна анатомія” (22 

Охорона здоров'я). – ДВНЗ України “Івано-Франківський національний 

медичний університет” МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

ДВНЗ України “Івано-Франківський національний медичний університет” 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

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 і смертністю хворих 

унаслідок специфічних ускладнень, одним із яких є діабетична міопатія, яка 

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

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

погіршення якості життя таких хворих. Тому метою нашого дослідження було 

встановити загальні закономірності морфо-функціональної організації 

жувального м’яза щура в нормі та при експериментальному 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (ЕСЦД). 

Для дослідження використано 85 статевозрілих білих щурів-самців лінії 

Вістар (масою тіла 180-200 г), які було поділено на 2 групи. У першу групу 

ввійшли 10 інтактних тварин, яким не проводили жодних маніпуляцій. Другу 

групу було поділено на 2 підгрупи: 2а – контрольна (25 тварин), 2б (50 тварин) 

з модельованим ЕСЦД. ЕСЦД моделювали одноразовим 

внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину фірми "SIGMA Chemical" 

(США), попередньо розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, із 

розрахунку 6 мг/ 100 г маси тіла. Контрольній групі тварин у еквівалентній дозі 

внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М цитратний буфер з рН 4,5. 
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У щурів поверхнева частина жувального м’яза поділяється на передню і 

задню частини. На поперечному перерізі жувального м’яза м’язові волокна 

(МВ) мають переважно трикутну та овальну форми. Середня площа 

поперечного перерізу МВ становить (782,89±127,46) мкм2, а площа їх ядер – 

(15,66±5,15) мкм2. При забарвленні за Шабадашем в МВ спостерігається 

виражений вміст гранул глікогену, які рівномірно заповнюють саркоплазму. На 

ультраструктурному рівні об’ємна щільність мітохондрій становить 

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

(4,08±0,19) %. Жувальні м’язи добре кровопостачаються внаслідок інтенсивної 

роботи, яку виконують. Так, щільність капілярів на площі 0,1мм2 жувального 

м’яза становить 84,3±11,59, а на одне MB в середньому припадає 1,3±0,12 

гемокапілярів. Внутрішнє вистелення останніх характеризується наявністю 

світлих і темних ендотеліоцитів. У жувальному м’язі нейром’язові з’єднання 

(НМЗ) мають свою синаптоархітектоніку, яка характеризується: спраутингом 

рухового аксона 3,2±0,04 терміналі та площею (385,74 ± 16,63) мкм2. До складу 

НМЗ входить декілька нейром’язових синапсів (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. НМЗ мають спеціалізовані структурно 

впорядковані ланки гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР), що утворюють 

мікросудинні петлі різної форми (прості, вилко- і петлеподібні). У ділянці НМЗ 

наявний гістогематичний бар'єр, а кількість гемокапілярів становить 3,9±0,33.  

У ранні терміни перебігу ЕСЦД (14-28 доби) спостерігається зменшення 

площі МВ на 25,9 % – 16,9 % (р<0,05), що пов’язано зі зменшенням у них 

чисельності глікогену. На ультраструктурному рівні спостерігається зростання 

об’ємної щільності мітохондрій відповідно на 5,0 – 75,6 % (р<0,001), що, на 

нашу думку, пов’язано з метаболічними змінами в організмі та порушенням 

кровопостачання. Так, у ГМЦР ми відзначали спазм судин приносної ланки, що 
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підтверджується зменшенням площі просвіту артеріол на 27,6–40,9 % (р<0,01), 

зростанням індексу Вогенворта до (580,12±87,79) % (р=0,0041) на 14-у добу та 

до (529,08±52,99) % (р=0,0004) на 28-у добу. 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 10,0 – 25,8 %; кількості синаптичних пухирців на 9,3–24,8 % (у всіх 

випадках р<0,05). 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. Водночас нами встановлено 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 
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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 

мієлінових нервових волокнах (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. 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 і втягнення аксонів у денерваційно-

реінерваційний процес. 

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

на тлі зростання глюкози до (20,09±3,64) ммоль/л (р=0,0079) і глікозильованого 

гемоглобіну до (12,77±0,91) % (р=0,0079) можемо говорити про розвиток 

діабетичної міопатії жувального м’яза, яка підтверджується якісними і 

кількісними морфологічними показниками. Так, у ГМЦР спостерігається 

виражена діабетична мікроангіопатія, що характеризується: збільшенням 

товщини стінок судин приносної, обмінної і об’ємної ланок; зростанням 

індексу Вогенворта в артеріолах у 2 рази, у 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. Спостерігаємо атрофію МВ, що проявляється: 

зменшенням їхньої площі на 43 – 38,8 %; розволокненням та вогнищевим 

лізисом окремих із них; некрозом деяких із них та частковим заміщенням їх 

сполучною тканиною. На ультраструктурному рівні в МВ спостерігається: 

зменшення об’ємної щільності мофібрил на 38,8 – 40,3 %, саркоплазматичної 
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сітки на 57,5 – 57,3 %; каріопікноз, каріорексис і каріолізис; підсарколемальний 

набряк, міоліз; парціальний некроз.   

На 56-70 доби ЕСЦД структурна перебудова нервового апарату 

жувального м’яза поглиблюється. Мієлінова оболонка 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 % (у всіх випадках р <0,05). 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 доба), деструктивно-атрофічних змін (56-70 доби).  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою 

комплексних методів дослідження доповнено існуючі дані про структурну 

організацію жувального м’яза в нормі. Новими є відомості про кількісні, якісні 

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

лінії «Вістар». 

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронно-мікроскопічного, морфометричного, біохімічного, 

електроміографічного та статистичного методів дослідження отримано дані, які 

в динаміці морфо-функціональних змін жувального м’яза при ЕСЦД дають 
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підстави 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 змогу 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. 

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

гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет, 

електроміографія. 

SUMMARY 

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

experimental diabetes mellitus.  ̶   Qualifying scientific work as a manuscript. 

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

specialty 14.03.01 “Normal Anatomy” (22 Health Care). – SHEE of Ukraine “Ivano-

Frankivsk national medical university” Ministry of Health Care of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2018. 

SHEE of Ukraine “Ivano-Frankivsk national medical university” Ministry of 

Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

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

high lethality is the most acute medical and social problem of the healthcare system 

of all countries of the world. The urgency of the diabetes problem is due to the early 

disability and mortality of patients due to specific complications, one of which is 

diabetic myopathy, is diagnosed in 44-60 % of patients and manifests itself 

spontaneously with acute pain and edema of the muscle, often ends with its heart 

attack and leads to a deterioration in the quality of life of such patients. Therefore, the 

purpose of our study was to establish general patterns of the morpho-functional 
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organization of the rat masseter muscle in norm and in experimental streptozotocin-

induced diabetes mellitus (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), preliminarily diluted in 0.1 M citrate 

buffer with a pH of 4.5 at a rate of 60 mg / kg 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 surface part of the masseter muscle is divided into the anterior 

and posterior parts. On the cross section of the masseter muscle, the muscle fibers 

(MF) are predominantly triangular and oval in shape. The average cross-sectional 

area of the MF is (782.89±127.46) μm2, and the area of their nuclei is                   

(15.66±5.15) μm2. When coloring by Shabadash in MF, there are a pronounced 

number of glycogen granules, which evenly fill the sarcoplasm. At the ultrastructural 

level, the mitochondrial volume density is (15.89±0.81) %, myofibrils –              

(56.4±1.30) %, sarcoplasmic reticulum – (4.08±0.19) %. Muscles of mastication are 

well supplied with blood due to the intensive work that they perform. Thus, the 

density of capillaries in the area of 0.1 mm2 of the masseter muscle is 84.3±11.59, 

and on one MF, on average, 1.3±0.12 hemocapillaries. The intima of the last ones is 

characterized by the presence of light and dark endotheliocytes. In the masseter 

muscle, the neuromuscular endings (NME) have their own synaptoarchitectonics, 

which is characterized by: sprouting of the motor axon of a 3.2±0.04 terminalas and 

an area of (385.74±16.63) μm2. NME includes several neuromuscular synapses 

(NMS), which have the following quantitative parameters: area - (6.23±1.03) μm2, 

length of synaptic contact - (2.56±0.52) μm, width of the synaptic cleft –    

(62.4±2.08) nm, the number of folds in the postsynaptic membrane - 8.6±0.69, the 

distance between the folds - (0.35±0.002) μm, the length of an individual fold - 
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(3.31±0.03) µm, the number of synaptic vesicles - 172.69±16.03. NME have 

specialized structurally ordered links of the hemomicrocirculatory bed (HMCB), 

which form microvascular loops of various shapes (simple, forked and loop-like). 

There is a histogemic barrier in the NME region, and the number of hemocapillaries 

is 3.9±0.33. 

In the early stages of the ESDM flow (14-28 days), we observed a decrease in 

the MF area by 25.9 % - 16.9 % (p <0.05), which is associated with a decrease in the 

amount of glycogen in them. At the ultrastructural level, there is an increase in 

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

our opinion, is associated with metabolic changes in the body and impaired blood 

supply. Thus, in the HMCB, we noted a spasm of the vessels of the carrying link, as 

evidenced by a decrease in the area of the lumen of arterioles by 27.6-40.9 %    

(p<0.01), an increase in the Wogenworth index to (580.12±87.79) % (p=0.0041) on 

the 14th day and up to (529.08±52.99) % (p=0.0004) on the 28th day. During these 

observation periods, a decrease in the NME area by 8.9 % - 20.9 % (p<0.05) is 

detected, while there are compensatory changes in the NMS, which morphometrically 

manifest as: a decrease in the NMS area by 7.3-14.5 %; a decrease in the length of the 

individual folds of the postsynaptic membrane - by 20.6-29.8 % and the distance 

between them by 10-25.8 %; the number of synaptic vesicles by 9.3-24.8 % (in all 

cases p<0.05). Such restructuring of the NMS leads to a change in electromyography 

(EMG) indices, which manifest themselves as: an increase in activity of injection in 

3.9–4.6 times; the appearance of fibrillations of different amplitudes. 

With an increase in the duration of the experiment (42nd day), destructive 

changes in the vessels wall of the HMCB are increasing. Erythrocyte sludges, platelet 

and mixed cell aggregates are observed in different links of HMCB. Such changes are 

primarily due to the high level of glycated hemoglobin, the level of which increases 

to (8.76±0.61) % (p=0.0472). During this period of ESDM, we noted a significant 

increase in the area of the wall of the arterioles and capillaries, which leads to a 

significant increase in the Wogenworth index in them and to a decrease in their 

throughput. At the same time, we found a significant increase in the area of the lumen 
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of venules. This microhemovascular reorganization indicates the opening of 

arteriolar-venular anastomoses and is accompanied by a decrease in the number of 

capillaries over an area of 0.1 mm2 by 33.4 % (p<0.0346), and in the surroundings of 

one NME - by 30.8 % (p=0.0342). Such changes in the angioarhitectonics of 

masseter muscle lead to dystrophic-destructive changes in muscle fibers and NME. In 

this case, the area of MF is (745.72±180.18) μm2 and does not significantly differ 

from the control indicators (p=0.5377). In our opinion, the growth of the area of MF 

is due to vacuolar dystrophy. Thus, at the ultrastructural level in MF in many areas, 

the defibration of myofibrils is noted, as a result of their destruction and swelling. 

Accumulations of destructively modified mitochondria under the sarcolemma are 

often observed, in some of them the inner membrane is completely destroyed and 

they turn into vacuoles. The volumetric density of myofibrils and sarcoplasmic 

reticulum significantly decreases compared to the previous period of the experiment 

and control, which is associated with partial lysis of myofibrils and destruction of the 

T-tubules of the sarcoplasmic reticulum. In the myelinated nerve fibers (MNF), we 

observe a thickening and homogenization of the myelin sheath, stratification of 

myelin lamellae, and expansion of the periaxonal space. In the NMS are found 

dystrophic-destructive changes, manifested by: a decrease in their area, a decrease in 

the length and number of folds of postsynaptic membrane. At EMG, the potentials of 

fibrillation and positive sharp waves of various amplitudes and durations were 

recorded in all animals in the masticatory muscles, which indicate the beginning of 

the restructuring of the nervous apparatus and the involvement of axons in the 

denervation-renervation process. 

In the long term course of streptozotocin diabetes mellitus course (56-70 days) 

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

and glycated hemoglobin up to (12.77±0.91) % (p=0.0079) we can talk about the 

development of diabetic myopathy of the masseter muscle, which is confirmed by 

qualitative and quantitative morphological indicators. Thus, in HMCB, there is a 

pronounced diabetic microangiopathy, characterized by: an increase in the thickness 

of the vessel walls of the bearing, exchange and volumetric links; the growth of the 



11 

Wogenworth index in the arterioles by 2 times, in the capillaries - by 2.2-2.8 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 endotheliocytes 

and myocytes; thickening and proliferation of the basement membrane of capillaries 

in the form of separate plates by the development of micro- and macroclasmatosis 

and hemorheological disorders in the lumen of the vessels. We observe the atrophy of 

MF, which is manifested as: 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 there is observed: a decrease in 

the volumetric density of myofibrils by 38.8-40.3 %, of the sarcoplasmic reticulum 

by 57.5-57.3 %; karyopicnosis, karyorexis and karyolysis; undersarcolemal swelling, 

myolysis and partial necrosis.  

On 56-70 days of the experiment, the structural rearrangement of the nervous 

apparatus of the masseter muscle deepens. The myelin sheath has areas of swelling 

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 on the background of a pronounced absence of 

microtubules is revealed. The area of NME decreases in 2.5-2.8 times, and NMS in 

1,4-1,6 times. In the latter, moderate degenerative destructive phenomena occur, 

which are manifested by a decrease in the length of the synaptic contact by              

54.4-46.7 %; the number of folds of synaptic membranes by 37.3-52 % and the 

increase in the distance between them by 58-65%; the length of an individual fold by 

37.9-62.9 %; the number of synaptic vesicles by 50.5-44.6 % (in all cases, p<0.05). In 

individual NMS only the remains of axonal components are found. According to the 

electromyography at 56-70 days of the experiment, the activity of the injection 

increases by 12,9 % and 10,9 %, respectively, and the amplitude of oscillations 

decreases. The electromyographic picture is represented predominantly by the 

potentials of fibrillation and positive acute waves, including high-amplitude ones. 
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Thus, in the dynamics of morpho-functional changes in the masseter muscle at 

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

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

Scientific novelty of the obtained results. For the first time, with the help of 

complex research methods, existing data on the structural organization of the 

masseter muscle in norm were supplemented. The data on the quantitative, qualitative 

and functional indices of the NME of the masseter muscle of intact male rats of the 

Wistar line are new. 

For the first time, based on the complex histological, histochemical, electron 

microscopic, morphometric, biochemical, electromyographic and statistical methods 

of the study data were obtained which in the dynamics of morpho-functional changes 

of the masseter muscle at the ESDM allows to distinguish 3 stages: adaptive-

compensatory processes (14- 28 days), exhaustion (42 days), destructive-atrophic 

changes (56-70 days). The priority of our study is to establish the morphogenesis of 

the masseter muscle diabetic myopathy, which results from several factors: 1) 

metabolic-destructive changes in the MF in response to hyperglycemia; 2) the 

development of circulatory and hemic hypoxia in the vessels of the HMCB, which 

lead to damage to the MF, MNF and NME of the masseter muscle; 3) qualitative and 

quantitative morphological changes in the nervous apparatus of the masseter muscle, 

which indicate the development of neuropathy, as evidenced by the EMG indices. 

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

streptozotocin-induced diabetes mellitus, electromyography. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. У різних країнах світу захворюваність населення на 

цукровий діабет (ЦД) становить 4,0-7,0 % загальної популяції та посідає перше 

місце у світі серед інших ендокринних захворювань [28, 95, 129]. Із віком 

захворюваність на цукровий діабет збільшується і після 65 років досягає 10,0-

15,0 % [25, 76, 80]. В Україні щорічно реєструється зростання кількості хворих 

на ЦД в середньому на 5,0-7,0 %, а серед дітей – 3,4-6,0 % [73, 80]. Медико-

соціальна проблема ЦД зумовлена ранньою інвалідністю і смертністю хворих 

унаслідок специфічних ускладнень – мікроангіопатій (нефропатій, 

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

кінцівок), нейропатій [81, 148, 159, 185, 210].  

Одним із ускладнень ЦД 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 [117, 136, 152]. У літературі досить добре висвітлено клінічні та 

патогенетичні аспекти діабетичної міопатії [64, 117, 153]. Окремі роботи 

частково розкривають морфологічні зміни скелетних м'язів нижніх кінцівок при 

ЦД [89], а також у науковій літературі є дослідження щодо зміни параметрів 

біоелектричної активності жувальних м'язів у хворих із ЦД при 

нераціональному протезуванні [11]. 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-
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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 їх функціональної активності в 

нормі. 

2. Виявити характер структурних змін м’язових волокон (МВ) 

жувального м’яза в динаміці перебігу ЕСЦД. 

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 з’єднаннях (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.  
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Методи дослідження: експериментальний – для моделювання стрепто-

зотоцинового ЦД в щурів; гістологічний – для з’ясування структурної органі-

зації жувального м’яза, його ГМЦР та нервового апарату; 

електронномікроско-пічний – 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; морфомет-ричний  – 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. 
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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. 

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, 
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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 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 (із них 91 – кирилицею, 131 – латиницею), додатків. 

Дисертація ілюстрована 71 рисунком, 9 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ 

М’ЯЗІВ У НОРМІ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ  

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

 

1.1. Морфо-функціональні особливості жувальних м’язів ссавців 

Жувальні м’язи є одні зі складових компонентів жувального апарату та 

беруть участь у багатьох функціях організму: жуванні, ковтанні, диханні, мові. 

Жувальний апарат людини перебуває в тісному взаємозв'язку з різними 

системами організму, при цьому головним завданням стоматології є 

збереження впродовж усього життя пацієнта функції жування. За даними різних 

авторів [11, 38, 67] механізм жування передбачає координацію умовних і 

безумовних рефлексів, які визначають час перебування їжі в ротовій 

порожнині, забезпечує якість механічної і хімічної її обробки. 

 Нині доведено, що акт жування здатний впливати на багато процесів, що 

відбуваються в організмі [38]. В останні роки доведена участь трійчастої 

системи в організації вищих психічних функцій у людей з різною патологією 

(трійчаста невралгія, мігрень та ін.). Особливе зацікавлення дослідників 

викликають питання взаємодії соматосенсорної трійчастої системи з 

нейродинамічними процесами головного мозку в людей із частковою адентією, 

оскільки в таких пацієнтів не тільки порушуються процеси чутливої іннервації, 

а й виявляються різні когнітивні порушення. Зменшення періодонтальних 

рецепторів призводить до зниження потоку аферентної інформації, що 

надходить до головного мозку [92]. Сучасні наукові дослідження вказують на 

тісний взаємозв'язок нейронів трійчастої системи з нейронами голубого місця і 

ретикулярною формацією. При частковій втраті зубів, в умовах зміни 

трійчастої чутливості, відбувається зміна активності трійчастого ядерно-

таламічного шляху, що істотно впливає на вищі психічні функції. Трійчаста 
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система полегшує дію на процеси нейротрансмісії в різних ділянках кори 

головного мозку [38], внаслідок зменшення потоку чутливої інформації по 

ядерно-таламічному шляху (зокрема трійчастому відділу) порушується процес 

жування, тому людям із відсутністю зубів потрібно здійснити у 7 разів більше 

жувальних рухів. Таким чином, порушення трійчастої чутливості  призводить 

до зміни концентрації різних нейротрансмітерів мозку, що істотно впливає на 

реалізацію когнітивних функцій. Тому зниження показників ефективності 

жування може призводити до таких наслідків: емоційних проблем, розвитку 

захворювань шлунково-кишкового тракту, стресів і патології вегетативної 

нервової системи.  

Жувальний м'яз (musculus masseter) у людини має чотирикутну форму та  

складається з трьох частин: поверхневої, проміжної і глибокої [15]. Поверхнева 

частина йде від передніх двох третин виличної дуги, прикріплюється до 

зовнішньої поверхні гілки, кута і тіла нижньої щелепи. Функція поверхневої 

частини жувального м'яза полягає у висуванні нижньої щелепи вперед і 

відведенні в сторону. Проміжна частина починається від внутрішньої поверхні 

виличної дуги і суглобового горбка скроневої кістки, прикріплюється до 

зовнішньої поверхні нижньої щелепи, а також вплітається у внутрішню частину 

поверхневого шару. Глибока частина починається від внутрішньої поверхні 

виличної дуги і кістки, прикріплюється до жувальної горбистості нижньої 

щелепи і сухожилля скроневого м'яза. Функція глибокої частини жувального 

м'яза полягає в підніманні нижньої щелепи. Власне, жувальний м'яз – 

найсильніший в організмі людини за створюваним зусиллям: на корінних зубах 

він розвиває зусилля до 72 кг [67]. Таким чином, власне жувальний м'яз 

піднімає нижню щелепу, переважно її кут, притискаючи нижні кутні зуби до 

верхніх, розвиваючи більшу силу («роздавлювальний м’яз»), та висуває нижню 

щелепу  вперед. 

М'язи, що піднімають нижню щелепу, мають відносно великі фізіологічні 

площі поперечного перерізу і придатні для генерації великих зусиль. М'язи, що 

опускають нижню щелепу, і латеральні крилоподібні мають більш-менш 
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паралельні волокна і, отже, можуть скорочуватися на велику відстань з 

меншою силою [150].  

Жувальний м'яз щура є досить великим, і, за даними літератури, як і в 

інших гризунів, у ньому виділяють чотири частини: передню і задню 

поверхневі, передню і задню глибокі [56]. Передня поверхнева частина бере 

початок від латеральної поверхні верхньої щелери ззаду від шва, що з'єднує 

верхньоню щелепу та різцеву кістки. Прикріплюється уздовж нижнього краю і 

внутрішньої поверхні кутового відростка нижньої щелепи, приєднуючись до 

місця прикріплення внутрішнього крилоподібного м'яза. Задня поверхнева 

частина починається від усієї довжини виличної дуги і прикріплюється до 

нижньої частини латеральної поверхні нижньої щелепи та до жувальної 

горбистості. За напрямком МВ глибоку частину жувального м’яза поділяють на 

більш поверхнево розташовану задню частину і на глибоку передню. Передня 

глибока частина бере свій початок від ямки попереду нижньої очноямкової 

щілини, далі сходиться в тонке волокно, яке проходить через нижню 

очноямкову щілину і прикріплюється до латеральної поверхні нижньої щелепи 

біля переднього кінця жувальної горбистості, частково перекриваючи задню 

глибоку частину. Задня глибока частина бере початок від нижнього краю і 

внутрішньої поверхні виличної дуги та прикріплюється на зовнішній поверхні 

гілки нижньої щелепи. Цей м'яз важко відрізнити від задньої поверхневої 

частини. Функція цього м’яза полягає у стисканні щелеп [56]. 

Оскільки жувальні м'язи належать до скелетних, то їм притаманні всі 

особливості скелетних м’язів. Володіючи високим ступенем пластичності, 

посмугована м'язова тканина здатна у відповідь на різні стимули 

перебудовувати свій скоротливий апарат, який призводить до зміни 

енергетичного апарату, які, в підсумку, і визначають фенотип МВ.  

Сьогодні різні автори визначають різні типи МВ, проте всі вони сходяться 

на думці, що серед МВ можна виділити мінімум 3 види, які різняться за силою і 

швидкістю скорочення, витривалістю та містять різну активність ферменту 

сукцинатдегідрогенази [66, 182, 195, 217, 222].  



26 

Волокна І типу (червоні волокна), які ще називають повільними окисними,  

характеризуються малою силою і швидкістю скорочення, проте відрізняються 

значною витривалістю. Ці волокна мають найменший діаметр, більш темне 

забарвлення, містять багато мітохондрій і мало міофібрил. На удар 

індукційного струму ці волокна відповідають повільним і слабким 

скороченням, а під час повторних подразнень скорочуються довго. Важливими 

ультраструктурними характеристиками  цих волокон є чисельні великі 

мітохондрії зі щільно упакованими кристами, ліпідні краплі, досить широкі      

Z-лінії і помірна кількість гранул глікогену, які розташовуються серед цистерн 

саркоплазматичної сітки і в ділянках локалізації мітохондрій. Джерелом 

аденозинтрифосфатази для цих волокон служать процеси аеробного дихання. 

Тому при гістохімічному дослідженні в них виявляється висока активність 

сукцинатдегідрогенази і низька активність міофібрилярної 

аденозинтрифосфатази. Тому, при проведенні першої реакції повільні окисні 

МВ виглядають темними, а при другій – світлими. 

МВ ІІа типу (проміжні волокна), які ще називають швидкими окисно-

гліколітичними, є більшими за діаметром, ніж волокна І типу, проте менші за 

волокна ІІб типу. За даними гістохімічних досліджень, вони виявляють високу 

активність аденозинтрифосфатази міозину та помірну активність 

мітохондріальної сукцинатдегідрогенази. Ці волокна посідають проміжний стан 

за ступенем забарвлення між червоними і білими МВ. На ультраструктурному 

рівні вони характеризуються добре розвинутою саркоплазматичною сіткою, 

великою кількістю гранул глікогену, найширшими міофібрилами з вузькою    

Z-лінією (до 55,0 нм) і найдрібнішими мітохондріями. Окисно-гліколітичні МВ 

здатні до швидких скорочень і стійкі до втоми. Енергетичне забезпечення в МВ 

ІІб типу в однаковій мірі здійснюється як анаеробним, так і аеробним шляхами 

обміну. 

МВ ІІв типу (білі волокна), які ще називають швидкими гліколітичними, 

характеризуються досить швидкими і сильними, але короткочасними м'язовими 

скороченнями. Вони є найбільшими за діаметром серед усіх фенотипів МВ. Для 
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швидких гліколітичних МВ характерним є добре розвинута саркоплазматична 

сітка, найширша Z-лінія (до 180,0 нм), мала кількість мітохондрій, проте багато 

міофібрил і гранул глікогену. Цей фенотип м’язових волокон забезпечується 

енергією внаслідок анаеробного процесу (гліколізу). Після реакції на 

сукцинатдегідрогеназу ці волокна є світлими, натомість при гістохімічній 

реакції на активність міофібрилярної аденозинтрифосфатази – темними. Автори 

зазначають, що міофібрили цього фенотипу волокон містять швидку ізоформу 

міозину, тому забезпечують негайні швидкі скорочення у відповідь на 

подразнення в той період, коли кровоносна система ще тільки пристосовується 

до нового рівня м'язової активності.  

Окремі автори схиляються до думки, що гістохімічний профіль м’яза 

багатьох тварин може змінюватися під впливом різних факторів унаслідок 

перехресної іннервації [69, 222]. Так, у котів і щурів білі МВ змінюються на 

червоні внаслідок зміни рівня аденозинтрифосфатазної активності і лужної 

аденозинтрифосфатази. 

 

1.2. Патоморфологічні і патогенетичні аспекти діабетичної міопатії 

Згідно з даними літератури, за останні десятиріччя відзначається 

погіршення стану здоров’я населення, зростання захворюваності, в тому числі 

збільшення ендокринних захворювань [44, 59, 129], у структурі яких перше 

місце у світі належить ЦД [28]. У різних країнах світу кількість хворих на ЦД 

складає 4-7 % загальної популяції. Із віком захворюваність на ЦД збільшується 

і після 65 років досягає 10-15 % [76]. 

Різке зростання частоти захворювання, тяжкі ускладнення та висока 

летальність, особливо серед працездатного населення, призвели до внесення 

ЦД до тріади найпоширеніших сучасних хвороб (після серцево-судинних та 

онкологічних захворювань), які є найчастішими причинами інвалідності та 

смертності хворих [6, 60, 65, 82, 99, 102, 140] і  найбільш гострою медико-

соціальною проблемою національної системи охорони здоров’я всіх країн світу.  
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Скелетні м'язи є однією з основних тканин, що визначає вуглеводний та 

ліпідний обмін в організмі. Разом із печінкою і мозком вони відповідають за 

утилізацію глюкози під впливом інсуліну. Таким чином, скелетні м'язи 

відіграють важливу роль в обміні глюкози [213]. Скелетні м'язи є головною 

мішенню для дії інсуліну щодо регулювання рівня глюкози в крові шляхом 

активації інсулін-чутливого транспортера глюкози (GLUT-4) на плазматичній 

мембрані клітини [71]. Відомо, що при ЦД поглинання глюкози зменшується 

внаслідок порушення синтезу глікогену [213]. Здорові скелетні м'язи можуть 

утилізувати як ліпіди, так і вуглеводи, також можуть швидко змінити свій вибір 

під впливом стимулів і енергетичних потреб [124, 125]. При ЦД скелетні м'язи 

втрачають здатність швидко перемикатися між ліпідами та вуглеводами, що є 

важливим аспектом інсулінорезистентності при діабеті 2 типу та ожирінні [71, 

125]. 

ЦД 1 типу  асоціюється зі специфічними морфологічними і 

метаболічними порушеннями скелетних м'язів. Більш швидке зниження 

регулювання інсулін-чутливого транспортера глюкози (GLUT-4) та експресії 

мРНК було виявлено в МВ І типу  порівняно з МВ ІІ типу. Крім того,  МВ І 

типу показали більше накопичення інтраміоцеллюлярних ліпідів. З іншого 

боку, дослідження встановили, що волокна II типу зазнавали найважчої атрофії 

внаслідок окисного стресу, опосередкованого гіперглікемією. Швидкість 

розпаду білка набагато більша у волокнах II типу порівняно з волокнами I типу 

з паралельним зниженням синтезу білка [139].  

У багатьох дослідженнях було продемонстровано збільшення вмісту 

вільних жирних кислот, ліпідів і тригліцеридів при діабеті 2 типу [36, 63]. 

Інсулін стимулює поглинання ряду амінокислот м'язовими клітинами; таким 

чином, зниження доступності незамінних амінокислот для синтезу білків може 

бути патогенетичним фактором діабетичної міопатії. 

ЦД 1 типу асоціюється з підвищеним накопиченням 

інтраміоцеллюлярних ліпідів, які можуть слугувати альтернативним джерелом 

енергії за відсутності глюкози. Крім того, при ЦД 1 типу спостерігається більш 
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ніж дворазове підвищення вмісту інтраміоцеллюлярних ліпідів у повільному 

камбалоподібному  м'язі порівняно із швидким передньо-великогомілковим 

м'язом. Ґрунтуючись на результатах цього дослідження, припущено, що 

скелетні м'язи за умови ЦД одержують АТФ із інтраміоцеллюлярних ліпідів для 

вироблення нормального ізометричного скорочення [98, 139]. 

Негативні ефекти гіперглікемії на скелетні м’язи реалізуються декількома 

шляхами. До цих процесів належать: неферментативне глікозилювання білків, 

поліоловий шлях обміну глюкози, пряма глюкозотоксичність [1]. Перш за все, 

високий рівень глюкози в крові зумовлює глікозилювання білків, які у свою 

чергу хімічно модифікуються [10, 13, 42, 103, 220]. Подальші реакції окиснення 

призводять до утворення кінцевих продуктів глибокого глікозилювання, які 

беруть участь у патофізіології процесу старіння, і чітко визначені як фактори 

інших ускладнень, пов'язаних із ЦД 1 типу [94, 199, 200].  

Гіперглікемія сприяє не лише надмірному утворенню вільних радикалів 

кисню, але і знижує активність захисних механізмів унаслідок процесу             

неферментативного глікозилювання антиоксидантних ферментів [1]. Деякі 

кінцеві продукти глікозилювання було виявлено в підвищеній кількості в білках 

скелетних м'язів. Те, що кінцеві продукти глікозилювання виявлено в білках 

скелетних м'язів, цікаво тим, що рухливість актину і міозину зменшується при 

інкубації в глюкозі, але не в присутності гідроксиламінгідрохлориду, 

визначаючи глюкозозалежне зменшення функції білка міофібрил [188]. За 

допомогою імуногістохімічного методу встановлено, що міозинові волокна II 

типу найбільше пошкоджуються  кінцевими продуктами глікозилювання [200]. 

Це узгоджується з дослідженнями, які демонструють, що міозинові волокна II 

типу зазвичай виявляють атрофію [152] і втрату скоротливої функції [168, 203] 

при різних моделях ЦД 1 типу. Ймовірно, що глікозилювання міозину in vitro 

протидіє протеолізу, про що свідчить поява більших протеолітичних 

фрагментів міозину порівняно з неглікозильованим міозином [188]. 

Діабетична міопатія була вперше описана  1965 року Angervall і Stener 

[136], як пухлиноподібна фокусна м'язова дегенерація. Патогенез діабетичної 
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міопатії залишається нез’ясованим [117]. Як і інші хронічні ускладнення 

діабету, діабетична міопатія вважається вторинною стосовно, щодо дифузної 

мікроангіопатії та пов'язана з гіпоксично-реперфузійним пошкодженням [180]. 

Є дані, що діабетична міопатія спричиняє запалення, ішемію та інфаркт 

уражених м'язів [136]. За даними M. S. Parmar  [180], діабетична міопатія є 

частим ускладненням ЦД 1 типу (70 % від загальної кількості випадків), рідше 

трапляється в пацієнтів із погано контрольованим цукровим діабетом 2 типу. 

Діабетична міопатія була описана частіше в пацієнтів із ЦД 1 типу [136]. 

Середній вік початку становить близько 42 років, із середньою тривалістю 

діабету близько 14-15 років [136]. На відміну від інших науковців [143],    

Huang B. K. та співавтори [136] вказують, що в їхньому дослідженні 88 % 

пацієнтів із діабетичною міопатією мали ЦД 2 типу. Пацієнти з діабетичною  

міопатією, здебільшого, мають й інші ускладнення діабету, такі, як макро- і 

мікроангіопатії, нефропатію та серцево-судинні захворювання [136].  

 Діабетична міопатія проявляється гострим болем та набряком. Зазвичай у 

патологічний процес втягуються м'язи нижніх кінцівок, зокрема стегна та 

гомілки [143, 211]. Відчутна на дотик, болюча маса трапляється в 34-44 % 

пацієнтів, а лихоманка трапляється приблизно у 10 % хворих [136]. М’язи 

уражаються двобічно (білатерально) в однієї третини пацієнтів, і це 

відбувається спонтанно без попереднього травмування чи будь-яких інших 

ознак інфекційного процесу. За даними літератури великі м'язи стегна 

уражаються приблизно у 80 % випадків, а литкові м'язи страждають приблизно 

в 20 % випадків [143]. Обидві кінцівки уражаються  більш ніж у 10 % випадків. 

 При гістологічному дослідженні м’язової тканини виявлено ділянки 

некрозу і набряку в оточенні МВ на різних стадіях дегенерації та регенерації, з 

гіалінозом і потовщенням артеріол [180]. 

За даними Armstrong, співвідношення маси м’язів до маси тіла було 

зменшеним у щурів із змодельованим цукровим діабетом [100]. Є дані про 

зменшення синтезу білків у скелетних м’язах за умови ЦД 2 типу [134, 193].  
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Більшість дослідників [118, 136] встановила втрату м'язової маси за 

допомогою неінвазивних методів у осіб, що хворіють на ЦД тривалий час, 

проте Krause [153] спостерігав зменшення розміру МВ у молодих чоловіків, 

яким щойно діагностували ЦД. Крім того, деякі дослідники [191] виявляли 

ознаки атрофії МВ, порушення функцій Z-ліній та порушення структури 

мітохондрій при відсутності морфологічних ознак нейропатії в пацієнтів 

тривалість ЦД 1 типу в яких коливалась від 1 до 28 тижнів. Це важливі 

висновки, оскільки вони показують, що скелетні м'язи вкрай чутливі до ЦД 1 

типу, а зміни в скелетних м’язах передують нейропатичним ускладненням.  

На додаток до повідомлень про зменшення розміру МВ  спостерігалось 

збільшення відносного вмісту гліколітичних МВ і гліколітичних ферментів у 

скелетних м'язах дорослих хворих на ЦД [121]. Накопичені інтраміоцеллюлярні 

ліпіди й асоційовані з ними проміжні продукти метаболізму (наприклад, 

кераміди) пов'язані з низкою патологічних ускладнень у скелетних м'язах, 

включаючи зміни в чутливості до інсуліну та запуску каскадних реакцій [151, 

174]. Скелетні м'язи молодих людей із інсулін-залежним ЦД, як правило, 

містять більше інтраміоцеллюлярних ліпідів  порівняно з м'язами здорових 

людей. Це було продемонстровано за допомогою ядерномагнітнорезонансної 

спектрометрії, комп'ютерної томографії [118] і біохімічних визначень вмісту 

ліпідів у м'язовій тканині [175]. 

На ґрунті мікроангіопатії, що є грізним ускладненням ЦД, досить часто 

виникають дистрофічно-атрофічні процеси в м’язах язика [3]. Відомо, що при 

ЦД змінюється не лише метаболізм м’язів, але й їхня структура, при цьому 

можуть виникати діабетичні міопатії язика [3, 70].  

О.В. Атаманчук [3] дослідила м’язи язика щурів-самців після 

моделювання стрептозотоцинового діабету з використанням гістологічного, 

електронномікроскопічного і морфометричного аналізу. Морфологія м’язів 

язика в ранні терміни (2 тижні) експериментального стрептозотоцинового 

діабету характеризується явищами інтерстиціального набряку, вираженим 

розволокненням тканин навколо судинно-нервових пучків, що 
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супроводжується збільшенням у 1,5 раза об’ємної частки стромальних 

компонентів. Саркоплазма більшості МВ має низьку електронно-оптичну 

щільність, містить підвищену кількість вакуолей, частково втрачається 

поперечна посмугованість, ядра нерідко переміщуються в центральну частину 

волокна. Таке явище є неспецифічною компенсаторно-пристосувальною 

реакцією МВ до метаболізму в анаеробних умовах. Під час аналізу електронних 

фотографій встановлено, що в МВ язика спостерігається зниження електронної 

щільності саркоплазми за рахунок розвитку внутрішньоклітинного набряку, 

який спричиняє розволокнення міофібрил. У міофібрилах спостерігається 

деструкція міофіламентів, порушена структура Z-ліній, І-зони зовсім відсутні. 

Мітохондрії зменшені в розмірах, їхній матрикс має низьку електронно-

оптичну щільність, кристи дезорієнтовані, вкорочені, фрагментовані. Через 4 

тижні від початку моделювання ЦД спостерігається підвищення електронно-

оптичної щільності м’язової тканини язика і збільшення питомої частки 

стромального компоненту м’язів. При цьому в сполучнотканинному каркасі 

м’язів виявляється підвищена кількість макрофагів, жирових клітин і 

фібробластів із відповідним збільшенням числа волоконних компонентів, які 

залягають  у вигляді великих пучків  паралельно до поздовжньої осі 

кровоносних судин. 

 Морфологічна перебудова МВ відбувається на фоні порушення 

структури гемокапілярів язика. Встановлено, що через 4 тижні від початку 

моделювання ЦД просвіт мікросудин повністю не облітерується. Водночас, у 

стінці гемокапілярів спостерігається розпушення базальної мембрани. У 

проміжках між нею і перицитами та навколо останніх відкладається підвищена 

кількість колагенових волокон. Вони групуються в пучки, які мають хаотичний 

напрямок. У науковій літературі такі зміни в судинній стінці розглядають як 

передумову майбутнього склерозу і гіалінозу м’язової тканини [9].  

Дослідники продемонстрували зміни циркуляторних концентрацій ряду 

гормонів за умови ЦД 1 типу, багато з яких можуть мати значний вплив на 

скелетні  м'язи. Хоча в науковій літературі описано достатню кількість 
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циркуляторних факторів, що відіграють велику роль у метаболізмі та 

змінюються при ЦД 1 типу (наприклад, лептин і адипонектин) [122],          

Krause M.P. та співавтори [152] акцентували увагу на кількох речовинах, які 

чітко впливають на атрофію скелетних м'язів, їх ріст і регенерацію. 

 Рівень кортизолу, гормону, який сприяє негативному білковому балансу, 

як правило, перевищує контрольні значення у хворих  на ЦД 1 типу, особливо, 

якщо вони не дотримуються суворого глікемічного контролю [109]. 

 Інгібітор активатора плазміногену (PAI)-1 – це  інший гормон, який бере 

участь у патогенезі діабетичних ускладнень [110]. Цікаво, що підвищення 

вмісту PAI-1 є сильним інгібітором регенерації скелетних м'язів після травми 

[149] і, таким чином, може бути одним із факторів, що сприяють виникненню 

діабетичної міопатії. 

Вміст інтерлейкіну-6 – прозапального цитокіну – підвищується в дітей із 

ЦД 1 типу. Хоча є менше даних щодо вмісту інтерлейкіну-6 у дорослих, хворих 

на діабет, ймовірно, що рівень інтерлейкіну-6 залишається підвищеним у 

молодих чоловіків із діабетом [126]. Це дає можливість припустити, що при 

прогресуванні захворювання рівень інтерлейкіну-6  залишатиметься високим. 

Показано, що хронічне збільшення рівня циркулювальногого інтерлейкіну-6 

має прямий шкідливий вплив на скелетні м'язи, ймовірно, через інгібування 

фактора росту опосередкованої передачі внутрішньоклітинних сигналів, у 

результаті чого виникає атрофія і втрата міофібрилами білка [133]. 

Роль інтерлейкіну-6 у формуванні інсулінової резистентності до кінця  ще 

не визначено. Перші дослідження показали, що цей цитокін певним чином 

змінює метаболізм глюкози в печінці. Так, додавання інтерлейкіну-6 до 

культури гепатоцитів стимулювало активність глікогенфосфорилази та 

супроводжувалося вивільненням глюкози. За деякими даними, збільшення 

продукції печінкової глюкози асоціюється з супресією тирозинового 

фосфорилювання IRS-1 та зменшенням активності, пов’язаної з цим 

субстратом, фосфатидилінозитол 3-кінази в ізольованих гепатоцитах. Подібний 

механізм інсулінової резистентності може мати місце і в скелетних м’язах. 
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Альтернативна гіпотеза ґрунтується на феномені збільшення під дією 

інтерлейкіну-6 вмісту внутрішньом’язових дериватів жирних кислот-КоА, що є 

однією з причин зниження чутливості клітин до інсуліну. Отже, на основі 

викладеного можна припустити, що інтерлейкін-6-індукована резистентність до 

інсуліну в скелетних м’язах зумовлена накопиченням у клітинах метаболітів 

жирних кислот, а також дефектами молекулярних елементів у ланцюгу передачі 

сигналу від інсулінового рецептора до генетичного апарату клітини [45]. 

Інсуліноподібний фактор росту є критичним фактором росту для  

скелетних м'язів [101] і зниження його експресії або циркулюючої концентрації 

спостерігається при декількох захворюваннях, що визначаються катаболізмом 

м’язів [128]. Вміст інсуліноподібного фактора росту знижується в підлітків 

[173] і дорослих хворих на діабет 1 типу [141], породжуючи припущення, що 

його зменшення є основним (первинним) фактором у розвитку атрофії та 

слабкому рості м'язів при ЦД 1 типу. 

Роднинський О. Г. та співавт. [64] довели, що на ранніх стадіях розвитку 

ЦД спостерігається зниження збудливості НМЗ литкового м’яза, про що 

свідчило підвищення порогу збудження литкового м’яза при прямому і 

непрямому подразненні. Автори вважають, що ці зміни пов’язані з процесами 

демієлінізації сідничного нерва, що підтверджується збільшенням латентного 

періоду та загальної тривалості потенціалу дії у тварин з експериментальним 

ЦД. Деякі автори стверджують, що в основі цих процесів лежить оксидантний 

стрес, зниження запасів міоінозитолу, а як наслідок – накопичення сорбітолу та 

фруктози в нервових клітинах, це призводить до їхнього конкурування з 

глюкозою в синтезі міоінозитолу, а як наслідок – до внутрішньоклітинних 

пошкоджень нейронів.  

Поодинокі роботи присвячені дослідженням біоелектричної активності 

жувальних м’язів у хворих із цукровим діабетом при протезуванні [11]. 

Функціональний стан жувальних м’язів у пацієнтів із неякісним протезуванням, 

які хворіють на ЦД, характеризується спонтанною активністю у фазі 

біоелектричного спокою, порушеннями координації діяльності жувальних 
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м’язів, невідповідністю часу біоелектричної активності та спокою у фазі одного 

динамічного циклу. При цьому показники амплітуди біоелектричної активності 

жувальних м’язів у таких хворих є нижчими, порівняно з пацієнтами без ЦД. 

Такі фізіологічні зміни жувальних м’язів дослідники пов’язують з обмінно-

дистрофічними процесами в МВ, мікроциркуляторному руслі та нервових 

закінченнях, із запальними та атрофічними процесами в самих м’язах унаслідок 

розвитку діабетичних міопатій. 

  

1.3. Морфологічна характеристика нейром’язових з’єднань у нормі 

та при гіперглікемії 

Низка досліджень [4, 5, 14, 26, 35, 52, 57, 68] свідчить про те, що 

синаптоархітектоніка у зрілих скелетних м’язах відрізняється значною 

варіабельністю і,  значною мірою, залежить від функції м’яза і фенотипу МВ. 

Швидкі окисно-гліколітичні МВ іннервуються найбільшими за площею і 

складністю просторової організації НМЗ [51]. НМЗ утворенні декількома НМС, 

які характеризуються великою кількістю синаптичних складок, значною 

концентрацією синаптичних пухирців біля активної зони [40, 51, 52]. Патерн 

розгалужень аксонних терміналей у НМЗ повільних окисних МВ значно 

простіший [51]. При дослідженні ультраструктури встановлено велику кількість 

мітохондрій у термінальній аксоплазмі. Засинаптичні складки коротші і рідші, а 

субсинаптична зона ширша, ніж у швидких окисно-гліколітичних МВ. Швидкі 

гліколітичні МВ за індексом складності будови нервових закінчень займають 

проміжне положення між білими і червоними МВ [68, 77]. 

Порівняно недавно введено поняття «ефективність синаптичної передачі» 

[55, 78]. Під цим терміном автори розуміють рівень секреції ацетилхоліну. 

Перші ж морфо-функціональні дослідження показали, що кількість медіатора, 

який виділяється, залежить від розмірів активної зони [55, 90]. 

За допомогою методу надшвидкого заморожування [14] вдалося, при 

нормальній синаптичній трансмісії, виділити 15 окремих послідовних процесів, 

починаючи зі зміни сили нервового імпульсу і відкриття Са2+ каналів; 
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наближення та прикріплення синаптичних пухирців до внутрішньої поверхні 

засинаптичної перетинки; взаємної перфорації мембран синаптичних пухирців 

й аксолеми нервового закінчення, утворення так званої синаптопари; дифузії 

медіатора в синаптичну щілину тощо і, закінчуючи, взаємозаміною 

синаптичних пухирців і повторним заповненням їх ацетилхоліном [54, 57]. 

У сучасній морфології НМЗ включає термінальні закінчення мотонейрона 

та МВ, яке вони іннервують, і розглядається як єдина система «рухове 

закінчення – м’язове волокно» [75, 77]. Важливими залишаються питання стану 

рухового закінчення нерва та ферментоактивної зони  НМС в інтактних умовах 

і при впливі різних чинників [69, 165]. 

Ogata R. і співавтори [178] визначили, що якісна характеристика активної 

зони НМС прямих і косих м’язів очного яблука значно відрізняється від інших 

скелетних м’язів. Інші автори [24, 35, 51, 54], досліджуючи різні м’язи, дійшли  

висновку про існування різниці в структурі НМС  залежно від типу МВ, 

композиції м’яза та його морфогенетичного походження. Однак, це питання 

залишається не до кінця з’ясованим  і неоднозначним щодо реакції різних типів 

НМС на вплив різних чинників, що вкотре доводить актуальність такого роду 

досліджень. 

Цікавим для дослідження є контакт генетично різнорідних м’язів на 

прикладі ряду органів (стравохід, пряма кишка, піхва, сечовипускний канал). 

Так, у генетично різнорідних МВ стравоходу встановлені різні види НМС в 

посмугованих МВ і міоцитах [26, 36, 40, 77, 80]. 

Актуальним залишається вивчення морфології НМЗ МВ вісцеральних 

посмугованих м’язів голови, пов’язаних з артикуляцією, актом смоктання, 

жування і ковтання, формуванням стінки ротової порожнини [36, 69]. Тому ці 

м’язи є цікавими для дослідження їх НМЗ [77]. Проте до теперішнього часу 

недостатньо вивчена структурна організація НМЗ скелетних м’язів голови та 

шиї залежно від іннервації і функції, що виконується, в експериментальних 

умовах, зокрема при ЦД [40, 81]. Залишається мало вивченою і не описаною 

ділянка НМС жувальних м’язів  залежно від терміну тривалості ЕСЦД [55]. 
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Таким чином, актуальність дослідження НМЗ і встановлення 

конструктивних форм НМС у м’язах голови і шиї лабораторних тварин 

відмінних за іннервацією, функцією і походженням при ЕСЦД є безперечною. 

Деякі автори [47, 79] зосередили свою увагу на морфометричних 

показниках НМЗ і вказують, що активні зони відносно рівномірно розміщені 

вздовж нервової терміналі і відстань між ними складає 0,5-1,0 мкм. Однак є 

дані, які свідчать про те, що терміналь аксона функціонально і морфологічно 

неоднорідна [51, 53]. Встановлено, що в терміналях спостерігається різна 

кількість (від чотирьох до семи) варикозних розширень, діаметр і довжина яких 

мають значні відмінності вздовж терміналі. Показано, що їх величина в 

центральних ділянках значно більша, ніж у дистальних [51, 52]. Між ними 

існують зони, покриті відростками кінцевих нейролемоцитів, які повністю 

ізолюють нервові провідники від контакту з МВ. Діаметр таких ділянок 

терміналі різко зменшується, при цьому на субмікроскопічному рівні в 

аксоплазмі виявляються тільки поодинокі пухирці і мітохондрії. 

На думку окремих авторів [69, 77, 165], у зв’язку з постійними змінами 

функціональної активності скелетних м’язів у постнатальному онтогенезі, 

нервові закінчення зазнають постійної перебудови, яка проявляється в 

конкурентному рості, де- і регенерації перед- і засинаптичних елементів [77, 

154]. Головним проявом інволютивних змін НМС є дегенерація засинаптичної 

перетинки з наступною денервацією MB [36, 57, 80]. 

Структурна цілісність скелетних м’язів значною мірою визначається 

наявністю моторної іннервації [47], яка забезпечує не тільки скорочення МВ, 

але й нервово-трофічний контроль процесів диференціації і регенерації [24, 26, 

35, 39]. 

Окремі автори [36, 69] вказують, що ділянка НМС скелетних м’язів 

голови і шиї, залежно від різниці в іннервації, функції і походженні, впродовж 

постнатального періоду онтогенезу характеризується як загальними, так і 

специфічними особливостями, зумовленими метаболічним профілем і 

функціональною характеристикою м’яза. У всіх вивчених м’язах, незалежно від 
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іннервації, походження і функції, форма відкладення продукту гістохімічної 

реакції в місцях локалізації ацетилхолінестерази визначається як проста 

гомогенна і складна, з наявністю ферментонегативних ділянок. 

Закономірності такого розподілу залишаються невідомими і, на думку 

багатьох учених, лежать у площині вивчення конструкції активних зон у НМС 

та їх перебудови в експериментальних умовах, оскільки екстремальні фактори 

часто виявляють сховані потенційні можливості організму і виявити їх можливо 

тільки за таких умов. 

На сьогодні накопичений значний матеріал стосовно змін аксона та його 

розгалужень у клінічних умовах при різній патології людини та в експерименті 

[50], що дало змогу, разом з дослідженнями нейронів і чутливих закінчень 

[178], визначити ознаки вікових, специфічних і неспецифічних, зворотних та 

незворотних змін у структурах периферійної нервової системи.  

Однак дослідження змін НМС при ендокринній патології залишаються 

поза увагою вчених, хоча широко відомий адаптаційно-трофічний вплив 

ендокринної системи на різні тканини й органи, включаючи нервову систему та 

скелетні м’язи [40, 55, 81]. 

Положення не змінилося навіть із впровадженням у наукові дослідження 

нових прийомів, що забезпечують селективне виключення впливу симпатичної 

нервової системи, хімічну десимпатизацію та деаферентацію чутливих вузлів 

[77, 80]. Проте останніми роками з’явилися окремі дослідження, що стосуються 

вивчення впливу гіперглікемії на МНВ різних нервів, а також на 

ферментоактивну зону НМС скелетних м’язів молодих і статевозрілих білих 

щурів [40, 81]. Такі роботи свідчать про перспективність розширення 

досліджень НМЗ та НМС при ЕСЦД. 

Ймовірно, відсутність сучасних досліджень впливу гіперглікемії на 

структурну перебудову НМС скелетних м’язів пояснюється, з одного боку, 

широко відомими даними про незначні зміни цих структур після хірургічної 

деаферентації, з іншого – думкою, що склалася в дослідників, про вплив 

гіперглікемії переважно на дрібні нейроцити чутливих гангліїв і мієлінову 
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оболонку в центральній нервовій системі. При цьому зміни НМЗ вважаються 

незначними і такими, що не мають суттєвого впливу на патогенетичні 

механізми пошкодження скелетних м’язів при ЦД І і ІІ типу. 

У ряді досліджень [55, 81] показано, що гіперглікемія викликає певні 

структурні зміни МНВ, глибина яких залежить від терміну після вперше 

виявленого підвищення глюкози в крові і показників глікованого гемоглобіну. 

Так, після навіть недовготривалої гіперглікемії з’являються варикозні 

розширення еферентних мієлінових волокон, зменшується довжина терміналей 

рухового аксона і площа НМЗ [40]. 

Після 5-6 - тижневої гіперглікемії окремі еферентні нервові волокна 

зазнають дегенерації, а деякі НМЗ атрофуються. При цьому найбільшої атрофії 

зазнають моторні бляшки, які локалізуються в повільних окисних МВ. 

Трапляються НМЗ, у підошві яких гліальні клітини являють собою гомогенну 

аргірофільну масу, а терміналі сильно потовщені [81]. Такі НМЗ 

спостерігаються на MB, які перебувають у стадії розпаду [35]. 

Після тривалої гіперглікемії крім, явищ дегенерації, в НМЗ повільних 

окисних МВ спостерігаються ознаки атрофії, про що свідчить деструкція 

тонких терміналей [77, 154]. 

Що стосується вивчення впливу гіперглікемії на ультраструктурну 

організацію НМС, то такі дані наводяться тільки в роботах В.А. Левицького і 

співавт. [40] і Н.Ю. Хачаянц [81]. При гіперглікемії вони спостерігали розриви 

нервових терміналей, оголення засинаптичних складок, появу засинаптичних 

зон з малою кількістю або відсутністю складок. Адаптаційні зміни НМЗ при 

такому стані пов’язані з подовженням і збільшенням кількості термінальних 

гілок рухового аксона [77]. Паралельно зменшується кількість кінцевих 

нейролемоцитів, ядер підошви і площа НМЗ  [154, 165, 178]. 

О.В. Чучков і співавт. [77] описали процес дезорганізації НМЗ, при якому 

на гіпотрофованих МВ зникають додаткові НМЗ. Разом з цим автори доводять, 

що наявність декількох нервових закінчень створює передумови для 

розщеплення гіпертрофованих MB при фізичному навантаженні в 
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реабілітаційному періоді. 

Дослідженнями К. Ogata et al. [178] показано, що не тільки гіпертрофія 

МВ, але й їх пошкодження ініціюють спраутинг аксонів та утворення нових 

аксом’язових синапсів при фізичному навантаженні в реабілітаційному періоді, 

незважаючи на наявну гіперглікемію. Це свідчить про високу пластичність 

НМЗ у скелетних м’язах.  

На основі аналізу якісних і морфометричних характеристик доведено, що 

введення алоксану та стрептозотоцину призводить до виражених змін нейронів 

спинномозкових вузлів крижових спинномозкових нервів [40]. Розгортання 

дистрофічного процесу в різних за розмірами нейронах, значне число нейронів 

різних розмірних класів з явищами деструкції, зміна кількісного складу семи 

розмірних класів – усе це доводить загибель частини нейронів спинномозкових 

вузлів  після введення цих речовин в організм білого щура. Дослідження 

холінестеразної позитивної зони НМС литкового м’яза інтактних і піддослідних 

тварин дало змогу виявити етапність розвитку ферментоактивної зони НМС і 

встановити істотні ознаки, що характеризують порушення постнатального 

розвитку НМС у тварин із модельованим ЦД І типу. Доведено, що гіперглікемія 

гальмує розвиток холінестеразної позитивної зони НМС, яка зазнає виражених 

дистрофічних змін у віці від 2 до 6 міс. постнатального періоду онтогенезу, а в 

майбутньому призводить до затримки росту МВ без відновлення 

морфометричних параметрів активної зони. 

На думку окремих авторів [55, 78], якісні особливості перебудови НМС 

при ЕСЦД призводять до формування незвичайних конструкцій активної зони і 

нової за гістохімічною характеристикою сукупності НМС у скелетних м’язах 

при ЦД. Однак ці дані залишаються на рівні гіпотез і припущень, що робить 

такі дослідження особливо актуальними на сучасному етапі розвитку 

морфологічної науки. 

Результати такого дослідження є оригінальними в частині, що стосується 

характеристики НМЗ жувальних м’язів, які мають особливу композицію і набір 

МВ, і, особливо, в частині, що доводить вплив гіперглікемії на НМЗ. 
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Принципово новою має стати характеристика НМС в різні терміни ЕСЦД, для 

обгрунтування термінів досягнення стану незворотності структурних змін НМЗ.  

Враховуючи доведеність патологічного впливу гіперглікемії на м’язову 

тканину [40], виявлення закономірностей реакції НМЗ при ЕСЦД представляє 

зацікавлення з позицій нейро-тканинних відносин і заповнює істотну прогалину 

в сучасній нейроморфології, ендокринології і неврології.  

 

1.4. Кровопостачання скелетних м’язів і периферійного 

нервового апарату в нормі і при гіперглікемії 

Кровопостачання жувальних м’язів людини здійснюється гілками 

верхньощелепної артерії, яка відходить від зовнішньої сонної артерії [15]. 

Кровопостачання жувального м’яза щура здійснюється жувальною і м’язовими 

гілками зовнішньої і внутрішньої верхньощелепних артерій, а також 

додатковими гілками з басейну поверхневої скроневої артерії та поперечною 

артерією лиця [56]. 

Оскільки жувальні м’язи належать до скелетних, їм властиві  всі 

особливості кровопостачання скелетних м’язів. Кровоплин через скелетні м'язи 

становить велику частку хвилинного об'єму крові, а тому його зміни значною 

мірою залежні від системного кровообігу [2]. 

Кровоносні судини в м'язах, зазвичай, галузяться за магістральним типом 

[52]. Дрібні артерії йдуть паралельно МВ і дають початок артеріолам, що 

проходять косо або під прямим кутом до поздовжньої осі цих волокон. 

Капіляри розташовуються паралельно до МВ і широко анастомозують між 

собою.  

У низці досліджень було встановлено, що як скелетні м’язи, так і їх 

периферійний нервовий апарат має добре розвинуту сітку кровоносних судин. 

Після входження в м’яз магістральні артерії послідовно і переважно 

дихотомічно поділяються та анастомозують між собою. Така закономірність 

спостерігається до рівня артерій з діаметром 40-50 мкм [51]. В ендомізії між 

окремими пучками МВ вони утворюють петлі різної величини, які витягнуті 
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паралельно до поздовжньої осі МВ [51]. 

В.А. Левицький і співавт. [30] і С.Л. Попель і співавт. [62] вказують, що в 

різних скелетних м’язах щура ширина комірок внутрішньом’язової кровоносної 

сітки переважно складає 50-60 мкм, а їх довжина значно варіюється і може 

досягати від 430 до 1350 мкм. Встановлено, що від дрібних артерій 

відгалужуються артеріоли діаметром 20-30 мкм. Вони проходять поперечно до 

дрібних м’язових пучків, віддаючи по обидві сторони від себе гемокапіляри, 

діаметром 5-6 мкм. Останні мають поздовжній напрямок проходження і через 

короткі проміжки перетворюються в закапілярні судини та венули, які 

пронизують пучки МВ у зустрічному напрямку до артеріол. За ходом вони 

приймають сусідні венозні судини, внаслідок чого їхній діаметр поступово 

збільшується. Як і в інших органах, венозна ланка ГМЦР скелетних м’язів 

кількісно переважає артеріальну у співвідношенні 1:2-2,5, що забезпечує її 

резервні можливості щодо об’ємної частки крові, яка різко зростає при 

фізичному навантаженні [26], деяких інших фізіологічних і патологічних 

станах. 

У цілому, у структурі скелетних м’язів багатоланкові судинні комплекси 

закономірно повторюються по ходу МВ, що створює впорядковану 

багаторазово повторювану тримірну модульну конструкцію ГМЦР [3, 116]. 

Т.Н. Мосендз і співавт. [52] і E.A. Kiyatkin et al. [147] вважають, що 

довжина гемокапілярів є органоспецифічною ознакою, яка мало змінюється і 

зберігається протягом усього життя. Дослідження показали, що кількість 

гемокапілярів залежить від композиції м’язів. 

И.A. Одинцова і співавт. [57] встановили, що навколо білих МВ 

виявляються тільки 1-2 кровоносних капіляри. В оточенні проміжних МВ їх 

кількість збільшується до 3-4, а в червоних МВ містяться 4-6 гемокапілярів, що 

відображає інтенсивність і характер обмінних процесів окремих типів МВ [51]. 

Це твердження узгоджується з даними [52, 80], які пов’язують інтенсивність 

кровопостачання з функціональною специфікою різних тканин. Разом з цим, 

щільність кровоносних судин та їхня архітектоніка можуть значно відрізнятися 
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на поверхні м’яза і в його товщі, особливо якщо він має великий об’єм [51]. У 

численних роботах [15, 51, 52] встановлено, що загальною особливістю 

скелетних м’язів є велика кількість артеріоло-венулярних анастомозів, які 

утворюють сіткоподібні структури. 

Відомо, що високоспеціалізовані і функціонально активні тканини 

потребують інтенсивного живлення [54]. Застосування поєднаної методики 

виявлення кровоносних судин і нервових елементів [15] дало змогу окремим 

авторам встановити наявність у ділянках рухових та чутливих нервових 

закінчень елементів спеціального ГМЦР, яке забезпечує циркуляцію рідини і 

трансендотеліальний обмін у цій ділянці [147]. Встановлено, що при 

розгалуженні нервових пучків та утворенні претермінальних відділів рухових 

нервових закінчень артеріоли діляться за магістральним типом. Вони дають 

початок артеріолам діаметром 10-12 мкм, які розташовуються вздовж 4-6 

претерміналей. Артеріоли ди- і трихотомічно діляться на метаартеріоли       

(d=7-9 мкм) і гемокапіляри, які утворюють петлі навколо окремих НМЗ. У 

дослідженнях С.Л. Попеля і Б.М. Мицкана [62] показано, що іноді гемокапіляри 

відходять безпосередньо від артеріол і направляються до місця локалізації 

НМС. 

При гіперглікемії спостерігаються нерівномірні звуження і розширення 

просвіту артеріол, зменшення діаметру гемокапілярів і венул, збільшення 

розмірів кровоносної сітки в різних органах і тканинах [9, 74]. 

Показано, що в скелетних м’язах гемокапіляри, які формують петлі 

навколо НМЗ, збільшуються по довжині, але різко зменшуються в діаметрі і 

віддаляються від них. Це призводить до порушення їх метаболізму, збільшує 

шлях для транспортування поживних речовин і сприяє затримці продуктів 

обміну, що є матеріальним субстратом для початку дистрофічно-деструктивних 

процесів [1, 2, 39, 46]. 

В окремих роботах [52] встановлено, що збільшення відстані довжини 

гемокапілярів при різкому зменшенні діаметру їх просвіту веде до зменшення 

площі обмінної поверхні і свідчить про поступове виснаження компенсаторно-
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пристосувальних резервів організму при гіперглікемії. 

За даними Н.Ю. Хачаянц [81], при гіперглікемії спостерігається значна 

кількість судинних мікроаневризм, що призводить до діапедезних 

крововиливів, а НМЗ в таких зонах швидко розпадаються. При цьому 

показники кровопостачання синаптичної зони різко знижуються [40]. 

Внаслідок порушення водно-сольового обміну в периферійному 

нервовому апараті скелетних м’язів змінюється розподіл гемокапілярів у 

радіусі 30 мкм від кінцевих моторних бляшок [53]. Так, через три доби після 

початку моделювання гіперглікемії у двоголовому м’язі плеча кількість 

гемокапілярів у радіусі 5-10 мкм від НМЗ зменшується на 12,4 %, а через два 

тижні – на 47,8 %. 

Деякі дослідники [51, 77, 117] встановили, що при гіперглікемії 

збільшується кількість дегранульованих лаброцитів біля стінок кровоносних 

мікрогемосудин, з чим пов’язують нерівномірні звуження та розширення 

їхнього просвіту. 

Окремі дослідники [5, 40] вказують, що при гіперглікемії у посмугованих 

м’язах спостерігається складна біохімічна перебудова НМЗ, яка 

супроводжується відповідними патофізіологічними і патогістологічними 

явищами. 

Проведений аналіз літературних джерел показав, що біохімічні 

фізіологічні та клінічні аспекти розвитку діабетичних міопатій є достатньо 

добре висвітлені в літературі, натомість патоморфологічні зміни жувальних 

м’язів при цукровому діабеті та патогенетичні аспекти їх виникнення 

залишились поза увагою дослідників та потребують детального вивчення.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження  

Дослідження на тваринах проводили в сертифікованих лабораторіях: 

«Навчально–науковій лабораторії морфологічного аналізу», на базі Центру 

біоелементології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», у лабораторії «Діамеб» (вул. Чорновола, м. Івано-Франківськ), у 

віварії кафедри патофізіології. У кімнаті віварію дотримувалися сталої 

температури та вологості повітря, режиму добових коливань денного та нічного 

освітлення.  

Тварини перебували на стандартному харчовому раціоні (білки 16-20 %; 

жири 4-10 %; вуглеводи 60-70 %), без обмежень у рухах та питній воді. Вибір 

тварин для дослідження зумовлювався літературними даними про подібність 

морфофункціональної організації жувальних м’язів щурів до такої у людини та 

можливістю одночасного виконання експерименту на багатьох щурах. З метою 

виключення впливу естрогенів на організм тварин відбирали тільки самців, їх 

ретельно оглядали, оцінюючи загальний стан, зважували на лабораторних 

вагах. 

Усі маніпуляції, які проводилися із 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.). 
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Структурні особливості жувальних м’язів та їх кровопостачання за умов 

фізіологічної норми на тлі експериментального стрептозотоциніндукованого 

ЦД вивчали у 85 білих лабораторних щурів-самців лінії «Вістар» масою тіла 

180 – 200 г, отриманих із віварію ІФНМУ (м. Івано-Франківськ). Розподіл 

тварин на групи подано у табл. 2.1 

Таблиця 2.1. 

Розподіл тварин по групах і термінах експерименту 

№ Групи  Термін спостереження, доби Кількість 

тварин 14 28 42 56 70 

1. 1 – Інтактна  10 10 

Експериментальна група тварин 

2. 

2а – контрольна 

(тварини, яким 

вводили буферний 

р-н) 

5 5 5 5 5 25 

2б – тварини з 

модельованим 

ЕСЦД 

10 10 10 10 10 50 

 Загинули  протягом перших 2 тижнів 3 

 Виключили  глюкоза  < 11 ммоль/л 2 

Всього 85 

 

Забір матеріалу (жувального м’яза та крові) проводили після евтаназії під 

тіопенталовим наркозом шляхом декапітації через 14, 28, 42, 56 та 70 діб після 

ін’єкції стрептозотоцину (по 10 тварин на кожен термін забору з 

експериментальної підгрупи та по 5 тварин контрольної групи, яким давали 

буферний розчин). Тіопентал вводили внутрішньом’язово в дозі 0,1мл на 100 г 

маси тіла щура, попередньо розвівши вміст флакона в 10 мл 0,9 % NaCl. Щоб 

виключити вплив добового ритму та біологічної активності на метаболізм 

щурів, забір матеріалу проводили вранці, до годування. 

Для вивчення морфофункціонального стану жувального м’яза в нормі та в 

умовах експерименту використовували такі методи дослідження: 

1) моделювання стрептозотоцинового ЦД у тварин в експерименті; 

2) біохімічні методи дослідження; 
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3) гістологічні методи дослідження (забарвлення: гематоксилін-еозином, 

трихром за Массоном, за Хартом-Ван-Гізоном, імпрегнація сріблом за 

Більшовським-Грос); 

4) електронно-мікроскопічний метод дослідження; 

5) метод електроміографічного дослідження (ЕМГ); 

6) морфометричні дослідження зі статистичною обробкою даних. 

 

2.2. Метод моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету 

Група інтактних тварин включала 10 здорових щурів, яким не проводили 

жодних маніпуляцій. 

ЦД у тварин, що клінічно відповідає ЦД І типу людини, моделювали з 

використанням стрептозотоцину фірми «SIGMA Chemical» (США), який 

вводили тваринам одноразово попередньо розвівши в 0,1 М цитратному буфері 

з рН 4,5 із розрахунку 6 мг/100 г маси тіла. Контрольній групі (25 тварин) у 

еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М цитратний буфер з рН 

4,5. Моделювання ЦД в експерименті, а також підготовку тварин перед 

ін’єкцією стрептозотоцином та після неї проводили відповідно до 

запатентованого на кафедрі анатомії людини методу [41].  

Через 2 години після введення стрептозотоцину, завдяки вибірковому 

ушкодженню інсуліноцитів і вивільненню великої кількості секреторних гранул 

з інсуліном у кров, у щурів спостерігалася гіпоглікемія. Для попередження 

розвитку гіпоглікемічної коми щурів перші 48 год. поїли 10 % розчином 

глюкози та годували солодкою їжею, а потім переводили на стандартне 

харчування віварію (див. табл. 2.1).  

 

2.3.  Біохімічні методи дослідження  

Забір крові щурів для подальшого біохімічного дослідження здійснювали 

одразу після евтаназії та декапітації тварин.  

Визначення рівня глюкози крові 
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Для контролю за перебігом ЕСЦД в умовах віварію ми використовували 

портативний глюкометр «Accu-Chek Active» фірми «Roche Diagn. GH» 

(Німеччина) зі стандартним набором тест-смужок. До і після навантаження 

стрептозотоцином, до виведення щурів із досліду відбирали кров з хвостової 

вени щура шляхом нанесення поверхневих насічок у ділянці хвоста вранці 

натще. Одиниці вимірювання глюкози крові – ммоль/л.  

Для визначення рівня глюкози глюкозооксидантним методом 

використовували стандартний набір реактивів (фірма «Глюкоза-ФКД», 

Україна) на базі Центру біоелементології ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». Діапазон концентрацій, які визначалися, 

коливався від 0,056 до 27,750 ммоль/л. Оскільки глюкоза у присутності 

глюкозооксидази окислюється до глюкуронової кислоти та перекису водню, 

який у присутності пероксидази реагує з фенолом та 4–амінофеназолом з 

утворенням хіноніміну червоно-фіолетового забарвлення, то цей показник 

визначається фотометрично. З метою отримання плазми крові, 0,1 мл цільної 

капілярної крові змішували з 0,9 мл розчину антикоагулянту та центрифугували 

10 хв. при 2000 об/хв. (отримували осад із еритроцитів). Для аналізу 

використовували надосадову рідину. Калібрувальний розчин глюкози 

розбавляли в 10 разів (0,1 мл калібрувального розчину глюкози 10 ммоль/л 

змішували із 0,9 мл NaCl). 

Визначення концентрації глікозильованого гемоглобіну (НbА1с) в цільній 

крові. 

Концентрацію НbА1с гемоглобіну в крові визначали за допомогою 

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

(Польща). 

Принцип методу базується на взаємодії антигену і антитіла для прямого 

визначення концентрації НbА1с в цільній 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, 
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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 (%). 

 

2.4. Гістологічні методи дослідження  

Для гістологічного дослідження шматочки жувального м’яза розміром 

0,5х0,5х0,5 см фіксували у 10,0 % нейтральному формаліні впродовж 2 тижнів 

із триразовою зміною фіксуючого розчину. Через 2 тижні, після попереднього 

промивання під проточною водою з наступним зневодненням у батареї спиртів 

зростаючої концентрації виготовляли парафінові блоки за загальноприйнятою 

методикою [7]. На санному мікротомі отримували серійні зрізи жувального 

м’яза (товщиною ≈ 5 мкм), які забарвлювали гематоксиліном та еозином; за 

Хартом і дофарбовували за Ван-Ґізоном для виявлення еластичних компонентів 

у стінці мікрогемосудин; трихром за Массоном для диференціації сполучної 

тканини і м’язів; за Шабадашем для виявлення в МВ глікогену [7]. 

Інтерпретацію отриманих результатів глікогену в одному МВ проводили за 

якісною характеристикою (відсутня (-), незначна (+), помірна (++) та виражена 

(+++) чисельність гранул глікогену) на мікрофотографіях гістологічних зрізів, 

забарвлених за Шабадашем.  

Для виявлення НМЗ жувальний м’яз фіксували упродовж 25-30 діб у 12 % 

нейтральному формаліні. Матеріал промивали і у кріостаті виготовляли зрізи 

товщиною 30-40 мкм, які обробляли за методом Більшовського-Грос [46, 85]. 

Для кращого контрастування нервових терміналей рухових і чутливих нервових 

волокон занурені у 20 % розчин азотнокислого срібла зрізи поміщали у 

термостат (t=37оС) на 1,5-2,0 години. 

Гістологічні зрізи вивчали у світловому мікроскопі (поле зору світлового 

мікроскопа МС 3000 (ТХР)  фотографували за допомогою цифрової ССD – 

камери (Industrial digital camera UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-SQ-NA) із 

розширенням 1200х1600) і збережених у форматі tif.  
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2.5. Електронномікроскопічний метод дослідження 

Забір матеріалу для електронномікроскопічного дослідження проводили 

за загальноприйнятими правилами, дотримуючись швидкості висікання і 

атравматизації його при різанні на шматки. Кусочки жувального м’яза розміром 

1х1х1 мм 2 години фіксували в 2 % розчині чотириокису осмію на 0,1 М 

фосфатному буфері з рН 7,4. Надалі матеріал відмивали у 0,1 М фосфатному 

буфері з рН 7,4, з наступною дегідратацією в етиловому спирті зростаючих 

концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно просочували у 

сумішах епоксидних смол з абсолютним ацетоном у різних співвідношеннях 

(по 1 годині в кожній), після чого заливали чистою епоксидною смолою і 

полімеризували при температурі +56°С протягом доби. Отримані на 

ультрамікротомі Tesla BS-490 А зрізи монтували на мідні бленди, діаметром 1 

мм, і контрастували 2 % розчином ураніл-ацетату на 70° спирті і сумішшю 

Рейнольдса. Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі ПЭМ-

125 К («Selmi», Україна), при прискорюючій напрузі 75 кВ, з наступним 

фотографуванням при збільшеннях від 6000 до 30000 разів. 

 

2.6. Метод вивчення проникності судинної стінки за допомогою 

колоїдного золота 

Для вивчення проникності судинної стінки використовували розчин 

колоїдного золота кон’югованого з альбуміном плазми крові [61]. Основними 

етапами для приготування кон’югату були: 1) отримання розчину колоїдного 

золота; 2) підготовка білка до кон’югації; 3) підбір концентрації білка 

необхідної для стабілізації колоїду; 4) приготування і очистка кон’югату;          

5) підбір концентрації кон’югату оптимальної для введення в кровоносне русло 

і «профарбовування» зрізів. 

Розчин колоїдного золота зберігали в концентрованому вигляді у 

фосфатному буфері зі вмістом 1 % розчину альбуміну і 100 мМ NaBO4 при t 

4C° в герметично закритих силіконованих пробірках. 
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Після введення через хвостову вену 0,01 % розчину колоїдного золота 

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

м’яза для проведення трансмісійної електронної мікроскопії фіксували за 

загальноприйнятою методикою. 

 

2.7. Електроміографічний метод дослідження 

Локальну голкову електроміографію проводили на комп’ютерному 

електронейроміографічному комплексі «Нейро-ЕМГ-Микро» виробництва 

фірми «Нейрософт» (Росія), який має низький рівень шумів, високу 

чутливість (10-500 мкВ/см) і стійкість до спотворень [152]. Реєстрували 

потенціали дії рухової одиниці (РО), що є алгебраїчною сумою потенціалів дії 

окремих м’язових волокон, за допомогою стандартних концентричних 

голчастих електродів. 

Дослідження включає 5 етапів: 

1) Вивчення спонтанної активності досліджуваного м’яза; 

2) реєстрація потенціалів дії рухової одиниці і побудова  гістограми їх 

розподілу за тривалістю з наступним якісним аналізом; 

3) визначення середньої тривалості потенціалу дії РО і порівняння 

отриманих результатів з нормативними показниками та визначення ЕМГ-

стадії патологічного процесу; 

4) визначення середньої амплітуди потенціалів дії РО; 

5) підрахунок відсотка поліфазних потенціалів дії РО і підрахунок 

потенціалів дії РО зі збільшеним числом турнів. 

При виборі потенціалів дії РО для аналізу необхідно дотримуватися 

певних правил їхнього відбору. У нашому дослідженні після введення 

електрода в м’яз і кожен раз при його переміщенні стежать за можливою 

появою спонтанної активності. Відбирають 8 (за правилом куба) або не менше 

20 різних потенціалів дії РО, дотримуючись певної послідовності переміщення 

електрода в м’язі. Отримавши 4-5 потенціалів дії РО з однієї точки, голку 

виводять із м’яза, але не виходячи з товщини шкіри. Далі її знову вводять у 
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товщу м’язка, але зміщуючи в задану сторону. Таким чином, досліджують різні 

ділянки м’яза і реєструють різноманітні потенціали дії РО. 

На зареєстрованих ЕМГ-кривих визначають такі 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 у нормі); кількість поліфазних потенціалів дії РО 

(ступінь поліфазії); середню величину амплітуди (мкВ); ступінь відхилення 

амплітудних і часових показників від норми (%); спонтанну активність. 

При оцінці стану жувальних м’язів кількісний аналіз спонтанної 

активності має особливу важливість при спостереженні за станом 

периферійного нервово-м’язового апарату в динаміці перебігу ЕСЦД. 

Проведення електроміографічного дослідження та опис електроміографій 

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

Івановича. 

 

2.8. Морфометричні дослідження зі статистичною обробкою даних  

Для морфометричних досліджень використовувалися фотографії 

гістологічних зрізів, забарвлених гематоксилін-еозином, трихром за Массоном, 

за Хартом-Ван-Ґізоном (поле зору світлового мікроскопа МС 3000 (ТХР)  

фотографували за допомогою цифрової ССD – камери (Industrial digital camera 

UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-SQ-NA) із розширенням 1200х1600) і 

збережених у форматі tif. Морфометрію здійснювали за допомогою програми 

ImageJ версії 1.47t, яка розроблена співробітниками National Institutes of Health 

(USA) (Schneider, 2012) і розповсюджується з відкритим вихідним кодом без 

ліцензійних обмежень. Визначили: площу м’язових волокон та їхніх ядер. 

Вимірювали площу профільного поля артеріол, капілярів, венул, їх стінки і 

просвіту. В артеріолах і капілярах визначали індекс Вогенворта (ІВ) за 

формулою [88]:  

W= So/ Sпр х 100                                                                               (2.1), 
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де So – площа стінки судини (мм2); Sпр – площа просвіту судини (мм2). 

Площу НМЗ визначали на препаратах, забарвлених за методом 

Більшовського-Грос. Для вимірювання цих метричних характеристик 

використовували програмне забезпечення NIH USA «Image J» та ручний режим 

з урахуванням збільшень.   

На оцифрованих електронних мікрофотографіях при збільшеннях 12000 

вимірювали такі 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 

нейром’язового синапсу, кількість складок засинаптичної перетинки на 1 мкм 

довжини нейром’язового синапсу, відстань між синаптичними складками, 

довжину окремих складок, кількість синаптичних пухирців у ділянці активної 

зони. Морфометрію здійснювали на вказаному фотоматеріалі за допомогою 

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

На оцифрованих електронних мікрофотографіях проводили виміри 

об’ємної щільності мітохондрій, міофібрил, саркоплазматичної сітки. Для 

вимірювання об’ємної щільності досліджуваних структур використовували 

універсальну вимірювальну міліметрову сітку з довжиною тест-ліній 1 мм за 

формулою [1]: 

Vi = (Pi / Pt) х 100                                                             (2.2), 

 де Vi - об’ємна щільність досліджуваного об’єкта, Pi – кількість точок усередині 

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

Для статистичного аналізу проводили перевірку нормальності розподілу 

кількісних ознак із використанням критерію Колмогорова-Смірнова з 

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

гістограми з лінією очікування нормальної функції розподілу. Для порівняння 

двох вибірок використовували непараметричний U-тест Манна-Уітні. Вибіркові 

параметри, наведені далі в таблицях і тексті, мають наступні позначення: M– 

вибіркова середня, m – стандартне відхилення, n – об’єм вибірки (чисельність 

групи, яка аналізується), р – досягнутий рівень статистичної значущості. 
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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 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БУДОВИ 

 ЖУВАЛЬНОГО М’ЯЗА ЩУРА В НОРМІ 

 

 

 

3.1. Особливості гісто-ультраструктурної організації м’язових волокон 

жувального м’яза в нормі 

У щурів поверхнева частина жувального м’яза поділяється на передню і 

задню частини. Передня поверхнева частина жувального м’яза бере свій 

початок від бічної поверхні верхньої щелепи і прикріплюється до нижнього 

краю та внутрішньої поверхні кутового відростка нижньої щелепи. Задня 

поверхнева частина починається від виличної дуги і прикріплюється до бічної 

нижньої поверхні гілки нижньої щелепи та жувальної горбистості нижньої 

щелепи. 

На поперечному перерізі жувального м’яза МВ мають переважно 

трикутну та овальну форми (рис. 3.1). Середня площа поперечного перерізу МВ 

становить (782,89±127,46) мкм2, а площа їх ядер – (15,66±5,15) мкм2. В 

ендомізії візуалізуються ядра фібробластів та капіляри (рис. 3.2). У перимізії 

простежуються різних діаметрів артерії, артеріоли, венули, вени та периферійні 

нерви і МНВ (див. рис. 3.2).  

На повздовжніх та поперечних зрізах жувального м’яза щура 

спостерігається рівномірне і виражене наповнення МВ гранулами глікогену 

(рис. 3.3).  

На ультраструктурному рівні МВ жувального м’яза мають типову будову 

посмугованої м’язової тканини. В їхніх ядрах переважають дифузно розсіяні 

гранули еухроматину, а гетерохроматин розташований уздовж внутрішньої 

поверхні ядерної оболонки (рис. 3.4). Остання місцями утворює незначні 

інвагінації. Електроннощільне ядерце локалізується в центрі ядра (рис. 3.4а). 

Біля  ядра  спостерігаються  чисельні  гранули  глікогену  (рис. 3.4б),  слабо  
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Рис. 3.1. М’язові пучки жувального м’яза інтактного щура. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – МВ, 2 – капіляр, 3 – ядра фібробластів, 4 – артеріола, 5 – 

перимізій. 

 

 

Рис. 3.2. Артерія (1), нерв (2) та МНВ (3) у перимізії жувального м’яза 

інтактного щура. Забарвлення трихром за Массоном. Мікрофотографія.          

Зб.: об. 20, ок. 10. 
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Рис. 3.3. Розподіл гранул глікогену в повздовжніх (а) та поперечних (б) зрізах 

жувального м’яза. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – МВ, 2 – капіляр, 3 – вена, 4 – глікоген. 

  

Рис. 3.4. Ультраструктура МВ жувального м’яза інтактного щура. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) 9600.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – мітохондрії, 4 – гранули глікогену. 
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розвинені диктіосоми комплексу Гольджі. Усю саркоплазму заповнюють 

міофібрили між якими візуалізуються мітохондрії, гранули глікогену, елементи 

саркоплазматичної сітки (рис. 3.5). У саркомерах міофібрил чітко 

візуалізуються всі складові компоненти: анізотропні й ізотропні диски, Z-лінія, 

H-зона, усередині якої міститься М-лінія. Мітохондрії мають щільний матрикс 

унаслідок щільного розташування мітохондріальних крист. Підсарколемально 

простежуються чисельні мітохондрії та гранули глікогену. Об’ємна щільність 

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

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

 

Рис. 3.5. Ультраструктура МВ жувального м’яза інтактного щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – анізотропний диск, 2 – ізотропний диск, 3 – Z-лінія, 4 – 

M-лінія, 5 – мітохондрія, 6 – гранули глікогену, 7 – саркоплазматична сітка. 

 

3.2. Структурна організація нейром’язових з’єднань жувального м’яза в 

статевозрілих інтактних щурів  

У нормі в жувальному м’язі нервові волокна збираються в пучки з 

середнім діаметром (110,4 ± 4,12) мкм, які добре виявляються на гістологічних 

препаратах, імпрегнованих за методом Більшовського-Грос (рис. 3.6). Кількість 
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МНВ різного діаметру в таких пучках не перевищує 8-12 волокон. У ділянках 

вузлів Ранвьє аксони МНВ віддають бічні відростки, які під різним кутом 

перекидаються через окремі МВ і віддають кінцеві гілочки (див. рис. 3.6). 

    

Рис. 3.6. Внутрішньом’язові МНВ та претермінальний спраутинг 

окремого мієлінового нервового волокна в жувальному м’язі щура в нормі. 

Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, 

об. 40.  

Позначення: 1 – мієлінове нервове волокно, 2 – аксонні терміналі, 3 – 

м’язове волокно, 4 – пучок нервових волокон. 

 

У нервових пучках, які досягають 100 мкм в діаметрі, нараховується  

близько 16 МНВ. Вони мають різний діаметр і в різних напрямках пересікають 

МВ. У кінцевих відділах вони утворюють кущоподібні розгалуження  у вигляді 

2-5 термінальних гілок. Довжина НМЗ варіюється в широких межах і 

становитьє від до 20 до 32 мкм, а їх діаметр дорівнює 1,0-4,0 мкм, тоді як площа 

НМЗ складає в середньому (385,74±16,63) мкм2.  

Синаптоархітектоніка периферійного нервового апарату жувального 

м’яза визначається претермінальним і термінальним галуженнями. Здебільшого 

кожна терміналь втрачає мієлінову оболонку (МО) та утворює не більше 2-5 
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субтермінальних гілочок. На певній відстані від кінця останньої мієлінізованої 

ділянки діаметр терміналей зменшується. У середньому кожен аксон утворює 

3,2±0,04 терміналі, довжина яких складає (24,3±1,95) мкм, а діаметр становить 

(2,3±0,01) мкм. На окремих препаратах вони мають плоскі розширення, як 

правило, округлої або видовженої форми. Поряд із кінцевими гілочками 

рухових аксонів розташовані окремі нейролемоцити (рис. 3.7).   

 

 

Рис. 3.7. Характер спраутингу мієлінового нервового волокна в 

жувальному м’язі щура в нормі. Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-

Грос.   Зб.: ок. 10, об. 100. 

Позначення: 1 – мієлінове нервове волокно, 2 – ділянка претермінального 

спраутингу аксона, 3 – субтермінальні гілочки, 4 – ядро нейролемоцита, 5 – 

ядро м’язового волокна. 

 

Цитоплазматичні відростки кінцевих нейролемоцитів розташовані поверх 

нервових терміналей і надійно ізолюють аксони від сусідніх MB. Їхня кількість 

становить у середньому 8,4±1,26. Поблизу термінальних розширень 

розташовуються ядра МВ. При електронномікроскопічному дослідженні 



61 

кінцеві гілочки рухових аксонів лежать у кратероподібних заглибинах 

сарколеми в центрі невеликих плоских підвищень МВ (рис. 3.8). 

 

 

 

Рис. 3.8. Ультраструктурна будова нейром’язового синапса жувального 

м’яза щура в нормі. Зб.: а) 4800, б) 20000.  

Позначення: 1 – ядро м’язового волокна, 2 – саркоплазма, 3 – термінальна 

частина аксона, 4 – субсинаптичні складки сарколеми, 5 – складки цитоплазми 

нейролемоцита, 6 – синаптичні пухирці, 7 – мітохондрія, 8 – ендомізій. 

 

У цій ділянці аксолема утворює пресинаптичну мембрану з її 

субмікроскопічними потовщеннями або активними зонами. Аксональний 

полюс покритий цитоплазматичними відростками нейролемоцитів. Аксоплазма 

термінальних закінчень містить велику кількість мітохондрій, синаптичних 

пухирців, мікрофіламентів і мікротрубочок. Синаптична щілина заповнена 

аморфною речовиною, її ширина становить (62,4±2,08) нм. Засинаптична 

перетинка представлена сарколемою, яка утворює густо розташовані глибокі, 

нерідко розгалужені, субсинаптичні складки, які інколи утворюють між собою 

анастомози. 
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Просвіт складок заповнений аморфним матеріалом синаптичної щілини. 

Саркоплазма м’язового полюса заповнюється різною кількістю ядер МВ та 

мітохондрій. Субсинаптична зона – це вузький шар саркоплазми з поодинокими 

мітохондріями, мішечками комплексу Гольджі, піноцитозними пухирцями і 

гранулами глікогену. 

Дані морфометричного аналізу НМС жувального м’яза в нормі вказують, 

що їхня площа становить (6,23±1,03) мкм2, довжина синаптичного контакту – 

(2,56±0,52) мкм, 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. 

 

3.3. Кровопостачання нейром’язових з’єднань та м’язових волокон 

жувального м’яза щура в нормі 

Кровоносні судини в жувальному м'язі галузяться за магістральним 

типом. 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 (рис. 3.9). Просвіт їх 

обмежений 3-5 ендотеліоцитами розміщеними на базальній мембрані. У 

середній оболонці артеріол диференціюються ядра гладких міоцитів, які 

розташовуються в один ряд по периметру осі судини. Артеріоли 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, ІВ – 

(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, ІВ 

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

становить 84,3±11,59, а на одне MB в середньому припадає 1,3±0,12 

гемокапілярів. 

 



63 

 

Рис. 3.9. Гістоструктура мікросудини жувального м’яза інтактного щура. 

Забарвлення за Хартом-Ван-Ґізоном. Мікрофотографія. Зб.: ок.10, об.100. 

 

У середній оболонці артеріол залягають гладкі міоцити веретеноподібної 

форми. Вони розташовуються в один шар і часто не утворюють суцільного 

клітинного пласту. Ядра гладких міоцитів переважно мають видовжену форму з 

фестончатими краями, розміщені в центрі клітини. Майже весь об’єм 

цитоплазми зайнятий міофібрилами з поздовжньою орієнтацією. Тільки в 

біляядерній зоні, де немає міофібрил, розташовуються дрібні мітохондрії, 

цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) і мікротрубочки. Між 

цитоплазмою ендотеліальних клітин і прилеглими міоцитами існують міо-

ендотеліальні контакти у вигляді цитоплазматичних виростів, які проникають 

через отвори в базальній мембрані назустріч один одному (рис. 3.10). Базальна 

мембрана має виражену тришарову будову. Під нею візуалізується електронно-

світла внутрішня еластична мембрана. Зовнішня (адвентиційна) оболонка 

артеріол містить розрізнені фібробласти та основну міжклітинну речовину  

пронизану волокнистими елементами. Поодинокі перицити в стінці 

метаартеріол є аналогом середньої оболонки артеріол, а їх цитоплазматичні 

вирости нерідко встановлюють контакти з ендотеліоцитами. 
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Рис. 3.10. Ультраструктурна будова стінки артеріоли жувального м’яза 

щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 16000.  

Позначення: 1 – просвіт артеріоли, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – внутрішня 

еластична мембрана, 4 – цитоплазма гладкого міоцита. Стрілками показана зона 

міо-ендотеліального контакту. 

 

Гемокапіляри жувального м’яза за своєю будовою є соматичного типу. 

Особливістю їхньої будови є наявність у їхній стінці світлих і темних 

ендотеліоцитів (рис. 3.11). Ядра ендотеліоцитів здебільшого округлої чи 

овальної форми з незначною кількістю інвагінацій. Каріоплазма представлена 

еухроматином. Часто ендотеліоцити своїми ядровмісними зонами розташовані 

один проти одного, тим самим створюють додатковий механізм регуляції 

кровотоку в гемомікроциркуляторному руслі (рис. 3.12). У цитоплазмі 

ендотеліоцитів чітко диференціюються ядерна, периферійна і біляконтактна 

зони (рис. 3.13). В ядерній  зоні міститься стандартний набір субклітинних 

органел. До нього, крім цистерн комплексу Гольджі, входять компоненти ГЕС, 

на мембранах якої є велика кількість фіксованих і вільних рибосом, незначна 

кількість мітохондрій та лізосом, мікрофіламенти й піноцитозні пухирці. 
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Люменальна і базальна поверхня ендотеліоцитів містить помірну кількість 

піноцитозних пухирців. Вони обмежені мембраною і мають округлі або овальні 

контури. Їхній вміст за електронно-оптичною щільністю не відрізняється від 

структури цитоплазматичного матриксу. Серед них можна виділити відкриті та 

діафрагмовані пухирці, які іноді зливаються у вигляді мультивезикулярних 

тілець (рис. 3.14). Розміри мікропіноцитозних пухирців значно варіюють і 

складають від 50 до 80 нм. У цитоплазмі наявні рибосоми, тонкі нитки 

філаментів, поодинокі дрібні мітохондрії і нерідко ліпідні гранули. 

Периферійна ділянка ендотеліоцитів вміщує значно менше органел, а у 

біляконтактній зоні містяться тільки окремі елементи цитоскелету. Мітохондрії 

невеликого розміру з щільним матриксом і розташовані переважно в 

біляядерній зоні. 

Ззовні неперервного ендотеліального пласту прилягає базальна мембрана, 

яка має тришарову структуру помірної електронної щільності.  

Сусідні ендотеліальні клітини формують між собою прості і складні 

міжендотеліальні контакти різної конфігурації – від простих прямолінійних 

з’єднань до складних інтердигітацій (рис. 3.15), а їхня ширина складає 

(16,8±1,34) нм. 

Уздовж міжендотеліальної щілини трапляються ділянки, в яких сусідні 

плазмолеми зливаються з утворенням зон облітерації, утворюючи macula et 

zonula occludentes. 

Базальна мембрана гемокапілярів має характерну тришарову будову, а 

між її шарами часто розташовані поодинокі перицити. Протилежні поверхні 

ендотеліоцитів і перицитів мають різноманітні взаємовідношення, що дає змогу 

виділити три види таких контактів: 1) за допомогою контактних вип’ячувань 

сусідніх цитолем (рис. 3.15 а); 2) завдяки цитоплазматичним виростам (рис. 

3.15 б-г) і 3) за наявності комбінованих контактів (рис. 3.15 д-е).  

Мікросудини, які приймають участь у кровопостачанні НМЗ жувального 

м’яза беруть початок від внутрішньом’язового ГМЦР. Метаартеріоли, які 
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Рис. 3.11. Ультраструктура гемокапіляра жувального м’яза щура в нормі. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 12000. 

Позначення: 1 – світлий ендотеліоцит, 2 – темний ендотеліоцит, 3 – 

м’язове волокно. 

 

Рис. 3.12. Ультраструктурна будова гемокапіляра НМЗ жувального м’яза 

щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 12000. 

 Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – ядро 

перицита, 4 – базальна мембрана. 
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Рис. 3.13. Ультраструктурна будова ядерної (а), периферійної (б) і 

біляконтактної (в) зон ендотеліоцита гемокапіляра НМЗ жувального м’яза щура 

в нормі. Електронні мікрофотографії. Зб.: 16000.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – 

комплекс Гольджі, 4 – мітохондрія, 5 – піноцитозні пухирці, 6 – базальна 

мембрана, 7 – перицит, 8 – еритроцит. Стрілкою показаний ендо-перицитарний 

контакт. 
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Рис. 3.14. Різні форми піноцитозних пухирців у цитоплазмі 

ендотеліоцитів гемокапілярів жувального м’яза щура в нормі. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: 25000.  

Позначення: а – зв’язані з люменальною поверхнею, б – 

внутрішньоплазматичні, в – зв’язані з базальною поверхнею, г – 

мультивезикулярне тільце в стадії формування трансендотеліального канальця. 

 

супроводжують нервові пучки в ділянці претермінальних відділів НМЗ, 

мають діаметр (16,2±2,54) мкм і формують при дихо- або трихотомічному 

поділі сітку гемокапілярів, що складається з відкритих і закритих петель різної 

форми (прості, вилко- і петлеподібні). Діаметр гемокапілярів становить 

(5,22±0,74) мкм. 

Гетерогенність їх геометрії на рівні НМЗ вказує на те, що для жувального 

м’яза характерні чиселенні мікросудинні містки, які забезпечують їх трофіку та 

утворюють сіткоподібні форми.  

а б 

в г 
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Рис. 3.15. Ультраструктурна будова міжендотеліальних контактів у 

гемокапілярах жувального м’яза щура в нормі. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: 20000.  

Позначення: а – простий стик, б – простий стик із маргінальною 

складкою,  в – проста інтердигітація з маргінальною складкою і десмосомами, 

г, д – проста інтердигітація з маргінальною складкою, нексусом і десмосомами, 

е – складна інтердигітація. 
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Гемокапіляри в ділянці НМС мають таку ж будову, як гемокапіляри МВ 

жувального м’яза, і належать до соматичного типу. При електронно-

мікроскопічному дослідженні виявлено ультраструктурні особливості будови 

стінки гемокапілярів (рис. 3.16). Так, у розщепленнях базальної мембрани 

розташовуються тіла і відростки перицитів. Слід зазначити, що нерідко 

кровоносні капіляри тісно прилягають до плазмолеми кінцевих нейролемоцитів 

у ділянці НМС. Між стінкою гемокапіляра і термінальними розгалуженнями 

НМЗ завжди виявляється тонкий шар сполучної тканини та нейролемоцити, які 

входять до складу НМС. Таким чином у ділянках НМЗ спостерігається гісто-

гематичний бар’єр. 

 

 

Рис. 3.16. Ультраструктурна будова гемокапіляра ділянки НМЗ 

жувального м’яза щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – просвіт артеріоли, 2 – ендотеліоцит, 3 – базальна 

мембрана, 4 – гладкий міоцит, 5 – синаптичні пухирці, 6 – нейролемоцит. 

 

Разом з тим, діаметр гемокапілярів у ділянці кінцевих рухових пластинок 

на 10-20 % менший від діаметра просвіту кровоносних гемокапілярів, які 

забезпечують живленням МВ. На нашу думку, звужений просвіт гемокапілярів 
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НМЗ, з точки зору гемодинамічних умов, забезпечує відносно низьку швидкість 

кровотоку, сприяє більш повній віддачі еритроцитами кисню і поживних 

речовин, до дефіциту яких дуже чутливі НМЗ. Треба зазначити, що в ділянці 

НМЗ перехід артеріальних мікросудин у венозні відділи відбувається на 

порівняно короткій відстані. При цьому утворені однією артеріолою 

гемокапіляри формують дві венули, які на своєму протязі приймають 

закапілярні судини, по яких відбувається відтік крові від МВ. Встановлені нами 

джерела відтоку крові у ділянці НМЗ свідчать про те, що вони не мають 

власного, ізольованого венозного відділу, що створює більш сприятливі умови 

кровообміну і вищі резерви об’ємної ланки ГМЦР. Кількість гемокапілярів 

навколо НМЗ становить 3,9±0,33, що в 3 рази більше, ніж навколо МВ. Має 

значення величина відстані між гемокапілярами і НМЗ, оскільки на цій ділянці 

відбувається транспорт низькомолекулярних сполук і дифузія кисню. 

Проведений нами кількісний аналіз показав, що в щурів гемокапіляри 

розташовані в радіусі (10,12±2,24) мкм від НМЗ. Разом з цим найбільша їхня 

кількість розташовується на відстані від 5 до 15 мкм. 

Від злиття гемокапілярів формуються закапілярні судини діаметром 

(16,22±1,23) мкм, кров з яких поступає у венули діаметром (26,42±1,32) мкм. 

Венули характеризуються такими кількісними ознаками: площа судини – 

(389,42±55,07) мкм2, площа просвіту – (154,61±36,10) мкм2, площа стінки – 

(234,82±34,26) мкм2. 

Ендотеліоцити венозної ланки ГМЦР жувальних м’язів мають більш 

складний мікрорельєф створений великою кількостю мікроскладок і 

мікровиростів люменальної поверхні плазмолеми. Найчастішою формою 

міжендотеліальних контактів є різної довжини інтердигітації плазмолеми 

сусідніх клітин. Базальна мембрана зберігає загальний план будови і часто має 

нерівномірну товщину. Середня оболонка венул мікросудин складається з 

розрізнених гладком’язових клітин веретеноподібної форми, які не мають 

периферичних відростків (рис. 3.17). Поодинокі короткі цитоплазматичні 

відростки гладких міоцитів утворюють тісні контакти з базальною 
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плазмолемою ендотеліоцитів і добре виявляються на поздовжніх зрізах. Ззовні 

від м’язового шару розташовуються поодинокі адвентиційні клітини. 

Морфологічний аналіз показав, що за кількісними і якісними показниками 

ультраструктурна організація цитоплазми цих клітин майже не відрізняється 

від таких показників у перицитів. Однак у ній міститься більша кількість 

елементів ГЕС і рибосом, проте немає трансендотеліальних каналів та 

мультивезикулярних тілець. Між структурними компонентами судинної стінки 

виявляються вузькі проміжки заповнені незначною кількістю 

сполучнотканинних волокон різного типу. 

Безпосередньо біля термінальних нервових волокон НМЗ спостерігаються 

вени великого діаметра, стінка яких містить 1-2 шари гладком’язових клітин з 

цитоплазмою низької електронної щільності і характерним набором 

субклітинних елементів. У цитоплазмі, здебільшого поблизу цитолеми, 

виявляються ділянки з пучками мікрофіламентів різного розміру.  

Частинки колоїдного золота проникають у цитоплазму ендотеліоцитів 

виключно шляхом мікропіноцитозного транспорту і добре визначаються тільки 

в просвіті мікросудин та в невеликій кількості всередині піноцитозних пухирців 

(рис. 3.18).  

Частинки колоїдного золота в нормі завжди затримуються на рівні 

щільних контактів у міжендотеліальній щілині гемокапілярів (рис. 3.19). 

 

3.4. Електроміографічні особливості жувального м’яза щура в нормі 

При аналізі показників ЕМГ дослідження жувального м’яза, нами 

відмічено, що за нормальних умов амплітуда біопотенціалів дії правого 

жувального м’яза становить (298,2±5,93) мкВ, а їх частота – (345,4±15,17) Гц 

(рис. 3. 20). При цьому амплітуда біопотенціалів дії лівого жувального м’яза 

становить (296,1±2,15 мкВ), а їх частота – (336,9±14,33) Гц. Однак статистично 

вірогідної різниці між вищезазаначеними показниками не виявлено (у всіх 

випадках р>0,05). 
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Рис. 3.17. Ультраструктурна організація дрібної вени НМЗ в жувальному 

м’язі щура в нормі. Електронна мікроотографія. Зб.: 3200. 

Позначення: 1 – просвіт венули, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – ядро гладкого 

міоцита, 4 – адвентиційна клітина, 5 – базальна мембрана. Стрілкою  (        ) 

показаний міо-ендотеліальний контакт. 

 

Рис. 3.18. Характер проникнення маркера через цитоплазму гемокапіляра 

жувального м’яза в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 20000.  

Позначення: 1– просвіт гемокапіляра, 2 – піноцитозні пухирці. 
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Рис. 3.19. Характер проникнення маркера через цитоплазму гемокапіляра 

жувального м’яза в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 20000.  

Позначення: 1 – просвіт капіляра, 2 – цитоплазма ендотеліоцита, 3 – 

піноцитозний пухирець, 4 – базальна мембрана.  

 

 

 

  

Рис. 3.20. Фрагмент інтерференційної електроміограми правого (1,1 к.) та 

лівого (1,2 к.) жувальних м’язів щура в нормі. 

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8
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400 мс 200 мкВ
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У нормі при голчатій ЕМГ у жувальному м’язі інтактних тварин 

активність введення не збільшена і становить у середньому (0,30±0,001) с. 

Феномен спонтанної активності відсутній. 

Під час  реєстрації потенціалів дії РО виявляються потенціали правильної 

форми, зі збереженою послідовністю окремих фаз. При цьому перша фаза 

завжди позитивна, а друга – негативна. Винятком є такі потенціали, в яких 

відхилення потенціалу починаються з негативного, але не домінантного піка з 

пологою вершиною. Сумарна амплітуда всіх потенціалів дії РО складає 

(296,4±10,26) мкВ. 

Гістограма розподілу потенціалів дії РО за тривалістю має вигляд 

нормального розподілу, при якому мінімальна і максимальна тривалість 

окремих потенціалів дії РО не виходить за межі ± 17,2 % (критичне значення 

±30,0 %) від нормативного показника середньої величини тривалості 

потенціалу дії РО. Середня тривалість потенціалів дії РО в жувальному м’язі 

щурів у нормі становить (15,9±0,53) мс. 

Узагальнюючи дані даного підрозділу, можна зробити такі висновки: 

• МВ поверхневої частини жувального м’яза щура характеризуються 

такими морфометричними параметрами: площа поперечного перерізу МВ 

становить (782,89±127,46) мкм2, а площа їхніх ядер – (15,66±5,15) мкм2. На 

ультраструктурному рівні в МВ об’ємна щільність мітохондрій становить 

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

(4,08±0,19) %; 

• у жувальних м’язах НМЗ мають свою синаптоархітектоніку, яка 

характеризується: спраутингом рухового аксона, довжиною і шириною 

активної зони, кількістю і величиною синаптичних складок, числом 

нейролемоцитів, особливістю будови субсинаптичної перетинки. Площа НМЗ 

становить (385,74±16,63) мкм2. До складу НМЗ входить декілька НМС, які 

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

контакту – (2,56±0,52) мкм, кількість складок засинаптичної перетинки – 
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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; 

• ГМЦР жувальних м’язів характеризується гетерогенністю, особливо 

на рівні обмінних мікросудин. Гемокапіляри мають прямолінійний хід, 

розташовані паралельно вздовж МВ і з’єднані між собою численними містками, 

формуючи у сполучнотканинній основі м’язів широкі петлі у вигляді аркад. 

Інтіма мікросудин характеризується наявністю світлих і темних ендотеліоцитів. 

НМЗ мають спеціалізовані структурно впорядковані ланки ГМЦР, що 

утворюють мікросудинні петлі різної форми (прості, вилко- і петлеподібні). У 

ділянці НМЗ наявний гістогематичний бар'єр, а кількість капілярів є в 3 рази 

більшою, ніж навколо МВ. 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових  працях: 

1. Град АО. Мофофункціональна будова нейром’язових з’єднань 

жувального м’яза щура в нормі. Клінічна стоматологія. 2017; 3(20): 4-10 [19]. 

2. Град АО. Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного 

русла жувального м’яза щура. Вісник наукових досліджень. 2017; 3(88): 124-

127 [21]. 

3. Град АО. Структурна організація гемомікроциркуляторного русла 

жувальних м’язів у нормі. Матеріали ΧVIII міжнародного медичного конгресу 

студентів і молодих вчених (28-30 квітня 2014, м. Тернопіль). Тернопіль, 2014: 

229 [22]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН 

 ЖУВАЛЬНОГО М’ЯЗА ЩУРА ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

 

 

 

4.1. Особливості гісто-ультраструктурної організації м’язових волокон 

жувального м’яза при експериментальному цукровому діабеті 

На 14-у добу розвитку ЕСЦД простежується достовірне зменшення площі 

МВ до (572,29±93,35) мкм2 (контроль – (781,77±115,32) мкм2, р=0,0001) та їхніх 

ядер до (13,32±4,64) мкм2 (контроль – (14,85±3,67) мкм2, р=0,0173). Такі зміни, 

на нашу думку, пов’язані зі зменшенням у МВ глікогену, що підтверджується 

зменшенням його об’ємної щільності до (45,75±15,12) % (контроль – 

(87,98±8,84) %, р=0,0001). На гістологічних препаратах простежується 

нерівномірний розподіл гранул глікогену в МВ: в одних він рівномірно 

розподілений у саркоплазмі, в інших – на периферії, у інших – відсутній (рис. 

4.1).  

За даними морфометричного аналізу значних змін об’ємної щільності 

мітохондрій, міофібрил і саркоплазматичної сітки на ультраструктурному рівні 

нами не виявлено (табл. 4.1). На субмікроскопічному рівні в МВ виявляються 

нормохромні, гіпохромні ядра (рис. 4.2). У цей термін спостереження найбільш 

виражених змін зазнають мітохондрії. Мітохондрії збільшуються в розмірах та 

набувають більш округлої форми. У частини з них просвітлюється матрикс 

унаслідок дезорганізації крист (див. рис. 4.2 а), в інших більшість крист 

руйнуються і утворюються вакуолі (див. рис. 4.2 б). У саркоплазмі біля ядра 

візуалізуються скупчення первинних і вторинних лізосом. Між міофібрилами 

відмічаються ліпідні включення (див. рис. 4.2. а).  Слід зазначити, що в цей 

термін спостереження міофібрили зберігають свою ультраструктурну 

організацію. 
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Рис. 4.1. Нерівномірний розподіл гранул глікогену в жувальному м’язі на 

14-у добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографія. Зб.: 

об. 40, ок. 10.  

 

Таблиця 4.1 

Морфометричні показники м’язових волокон жувального м’яза щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (М±m, %) 

Термін 

ЕСЦД 

Групи 

дослідження 

Об’ємна щільність  

мітохондрій міофібрил  саркоплазматичної 

сітки 

14 доба 
ЦД 16,72±0,88* 56,23±1,56 4,84±0,39** 

контроль 15,93±0,97 56,17±1,68 4,04±0,26 

28 доба 
ЦД 27,85±1,78**,## 56,18±1,51 4,14±0,74# 

контроль 15,86±0,71 56,81±0,88 4,13±0,07 

42 доба 
ЦД 22,04±2,64**,# 46,48±2,14**,# 2,55±0,55**,## 

контроль 15,87±0,92 55,88±1,61 3,96±0,17 

56 доба 
ЦД 15,17±1,61# 34,91±4,75**,# 1,79±0,28**,# 

контроль 15,91±0,77 57,09±0,57 4,21±0,11 

70 доба 
ЦД 13,87±0,99**,## 33,91±4,73**,# 1,76±0,27** 

контроль 15,88±0,47 56,84±1,09 4,12±0,09 

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. 
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Рис. 4.2. Дискомплексація крист мітохондрій у м’язових волокнах (а) та 

адгезія еритроцита в капілярі (б) жувального м’яза щура на 14-у добу розвитку 

ЕСЦД . Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 15000; б) 9600.  

Позначення: 1 – ядро м’язового волокна, 2 – лізосома, 3 – вакуоля, 4 – 

мітохондрія, 5 – саркомер. 
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На 28-у добу розвитку ЕСЦД простежується достовірне зростання площі 

МВ до (623,14±108,35) мкм2  порівняно з попереднім терміном експерименту 

(р=0,0062), проте такі показники залишаються достовірно меншими порівняно з 

контролем (контроль – (750,15±141,20) мкм2, р=0,0023). Площа ядер достовірно 

не відрізняється від попереднього терміну експерименту та становить 

(12,43±3,77) мкм2 (р=0,6425), проте є достовірно меншою за контрольні 

показники (контроль – (15,28±5,50) мкм2, р=0,0093). На гістологічних 

препаратах простежується потовщення ендомізію (рис. 4.3 а) та нерівномірний 

розподіл гранул глікогену в МВ (рис. 4.3 б).  

 

  

Рис. 4.3. Потовщення ендомізію (а) та нерівномірний розподіл гранул 

глікогену (б) в м’язових волокнах жувального м’яза на 28-у добу розвитку 

ЕСЦД. А. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Б. Забарвлення за 

Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40, ок. 10.  

 

У МВ відмічається набряк саркоплазми переважно біля сарколеми, яка 

межує зі стінкою капіляра (рис. 4.4 а). Тут візуалізуються звужені канальці 
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Рис. 4.4. Скупчення структурно змінених мітохондрій (а) під сарколемою 

та набряк ядер (б) у м’язових волокнах жувального м’яза на 28-у добу від 

початку моделювання ЕСЦД.  Електронні мікрофотографії.  Зб.: а, б) 9600. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – міофібрили, 4 – мітохондрії, 5 – 

ліпідні включення, 6 – просвіт капіляра. 
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саркоплазматичної сітки і спостерігається більш пухке розміщення міофібрил 

та мітохондрій. Останні мають просвітлений матрикс і частково зруйновані 

кристи, що вказує на порушення в системі енергозабезпечення.  У саркоплазмі 

трапляються поодинокі дрібні вакуолі, ліпідні включення. У саркомерах 

простежується дезінтеграція окремих Z-ліній, міофібрили місцями 

розволокнені. Між міофіламентами міофібрил виявляються поодинокі гранули 

глікогену. У переважній більшості МВ спостерігаються гіпохромні, пікнотичні 

ядра (рис. 4.4 б). В інших МВ простежуються: каріопікноз, розширення 

перинуклеарного простору та структурних компонентів саркоплазматичної 

сітки, дрібні й великі вакуолі біля ядра під сарколемою, натомість мітохондрії і 

міофібрили мають звичайну будову (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Каріопікноз та розширення Т-канальців саркоплазматичної сітки 

на 28-у добу розвитку ЕСЦД.  Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – розширений перинуклеарний простір, 3 – 

міофібрили, 4 – мітохондрії, 5 – вакуоля. 

 

Морфометричний аналіз показав, що об’ємна щільність мітохондрій 

зростає за рахунок їхнього набряку (див. табл. 4.1 та див. рис. 4.4 а). Що 
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стосується об’ємної щільності міофібрил та сакроплазматичної сітки, то вони 

достовірно не відрізняються від контрольних показників (див. табл. 4.1). 

На 42-у добу розвитку ЕСЦД простежується достовірне зростання площі 

МВ до (745,72±180,18) мкм2  порівняно з попереднім терміном експерименту 

(р=0,0003), при цьому дані показники достовірно не відрізняються від 

контрольних показників (контроль – (788,75±128,77) мкм2, (р=0,5377). Площа 

ядер достовірно не відрізняється від попереднього терміну експерименту та 

становить (11,97±3,86) мкм2 (р=0,6425), проте є достовірно меншою за 

контрольні показники (контроль – (15,41±5,10) мкм2, р=0,0011). На 

гістологічних препаратах простежкється набряк ендо- і перимізію (рис. 4.6 а) та 

периферійне розташування гранул глікогену в МВ (рис. 4.6 б).  

 

Рис. 4.6. Набряк ендо- і перимізію (а) та нерівномірний розподіл гранул 

глікогену в м’язових волокнах (б) на 42-у добу перебігу ЕСЦД. А. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Б. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: 

а) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артерія, 2 – артеріола, 3 – венула, 4 – ендомізій, 5 – 

перимізій, 6 – м’язові волокна без глікогену. 
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На ультраструктурному рівні в МВ у багатьох ділянках відмічається 

розволокнення міофібрил, внаслідок їх деструкції і набряку. У саркоплазмі 

виявляються вакуолі, поодинокі скупчення гранул глікогену, цистерн ГЕС, 

термінальні цистерни саркоплазматичної сітки розширені. Найбільш 

вразливими структурами є мітохондрії, які збільшуються за розмірами, мають 

просвітлений матрикс і майже повністю зруйновані або дезорганізовані кристи 

(рис. 4.7). Досить часто відмічаються накопичення деструктивно змінених 

мітохондрій  під сарколемою. Окрім того, в їхньому матриксі виявляються 

мієліноподібні включення. Останні являють собою 3-5 шарів електронно-

щільних концентричних тяжів (див. рис. 4.7). Ядра мають фестончатий край 

унаслідок незначних інвагінацій ядерної оболонки. Хроматин розміщується у 

вигляді невеликих конгломератів по всій каріоплазмі, при цьому переважає 

гетерохроматин (див. рис. 4.7 а).   

Трапляються МВ заповненні деструктивно зміненими мітохондріями та 

аутофагосомами, в яких простежується каріолізис (рис. 4.8).  

За даними морфометричного аналізу  об’ємна щільність мітохондрій 

зменшується порівняно з показниками попереднього терміну експерименту, 

проте залишається достовірно більшою за контрольні показники (див. табл. 

4.1). Такі зміни з боку мітохондрій пояснюються тим, що вони збільшені за 

розмірами внаслідок їхнього набряку, проте в 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  (див. табл. 4.1), 

що пов’язано з частковим лізисом міофібрил та руйнуванням                              

Т-канальців саркоплазматичної сітки. 
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Рис. 4.7. Підсарколемальне розташування деструктивно змінених 

мітохондрій та поява в них мієліноподібних включень на 42-у добу перебігу 

ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 12000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – мієліноподібні включення, 3 – міофібрили, 4 – 

мітохондрії, 5 – вакуоля. 
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Рис. 4.8. Підсарколемальне розташування деструктивно змінених 

мітохондрій, аутофагосом та каріолізис у м’язових волокнах на 42-у добу 

перебігу ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – аутофагосома, 3 – міофібрили, 4 – мітохондрії. 

 

На 56-у добу перебігу ЕСЦД спостерігається достовірне зменшення 

площі МВ до (441,35±66,98) мкм2 порівняно з попереднім терміном 

експерименту та контролем (у всіх випадках  р<0,0001). Площа ядер достовірно 

не відрізняється від попереднього терміну експерименту та становить 

(12,36±2,78) мкм2 (р=0,0592), проте є достовірно меншою за контрольні 

показники (контроль – (15,24±4,81) мкм2, р=0,0081). На гістологічних 

препаратах простежується набряк  ендо- і перимізію (рис. 4.9 а), розволокнення 

та вогнищевий лізис окремих МВ жувального м’яза (рис. 4.9 б). Гранули 

глікогену виявляються в окремих МВ (див. рис. 4.9 б).  
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Рис. 4.9.  Набряк ендо- і перимізію (а) та розволокнення та лізис м’язових 

волокон (б) на 56-у добу перебігу ЕСЦД. А. Забарвлення за Хартом-Ван-

Гізоном. Б. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40,      

ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – нервові волокна, 3 – ендомізій, 4 – 

перимізій, 5 – м’язові волокна без глікогену, 6 – розволокнення та лізис 

м’язових волокон. 

 

У цей термін експерименту в більшості МВ з’являються пікнотичні ядра, 

що пов’язано з каріорексисом. Ядра світлі з маргінальною локалізацією 

гетерохроматину (рис. 4.10 а). Мітохондрії суттєво збільшуються в розмірах, 

мають просвітлений матрикс і частково або повністю зруйновані кристи. Часто 

виникають різні їхні атипові форми. Особливо виражені зміни в мітохондріях 

розташованих у зоні дистрофічно змінених саркомерів. В окремих МВ під 

сарколемою утворюються велетенські мітохондріальні “мішки”, у яких 

нагромаджуються деструктивно-змінені мітохондрії, що перебувають у стані 

вираженого аутолізу та набряку. Слід зазначити, що цей термін експерименту 

характеризується  лізисом  більшості  міофібрил  та  руйнуванням  структурних 
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Рис. 4.10. Каріорексис, накопичення деструктивно змінених мітохондрій 

під сарколемою  (а) та лізис міофібрил (б)  м’язових волокон жувального м’яза 

на 56-у добу розвитку ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  Зб.: а) 6400, б) 8000.  

Позначення: 1 – каріорексис, 2 – мітохондрії , 3 – лізис міофібрил. 

 

елементів саркоплазматичної сітки (див. рис. 4.10). Унаслідок цього в МВ 

міжфібрилярні проміжки сильно розширені та заповненні залишками 
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саркомерів, деструктивно зміненими мітохондріями та аутофагосомами.   

За даними морфометричного аналізу об’ємна щільність  мітохондрій 

порівняно з попереднім терміном експерименту зменшується на 31 %, проте 

достовірно не відрізняється від контрольних показників (табл. 4.1). Об’ємні 

щільності міофібрил та саркоплазматичної сітки достовірно зменшуються, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, на 25 % та 30 % відповідно і є 

достовірно меншими за контрольні показники (див. табл. 4.1).  

На 70-у добу перебігу ЕСЦД площа МВ становить (445,33±50,92) мкм2, 

що є достовірно менше порівняно з контролем (р=0,0001) та достовірно не 

відрізняється від попереднього терміну експерименту (р=0,8555). Площа ядер 

достовірно зменшується до (9,26±2,38) мкм2 порівняно з контролем та 

попереднім терміном експерименту (у всіх випадках р<0,01). На гістологічних 

препаратах простежуються: набряк ендо- і перимізію, розволокнення та 

вогнищевий лізис окремих МВ жувального м’яза (рис. 4.11 а), явища клітинної 

інфільтрації. Місцями відмічається некроз МВ та часткове заміщення їх  

сполучною  тканиною (рис. 4.11 б, в). У більшості МВ включення глікогену 

відсутні, в інших виявляються у вигляді скупчень на периферії  (рис. 4.11 г).  

На ультраструктурному рівні в жувальному м’язі в цей термін 

спостереження виявляються виражені деструктивно-атрофічні зміни МВ. 

Відмічається набряк ядра і каріолізис (рис. 4.12 а).  

Спостерігається набряк саркоплазми переважно біля сарколеми та 

навколо ядра. Міофібрили розволокнені, виявляється їх руйнування – міоліз. 

Місцями простежується масовий розпад саркомерів, унаслідок чого  

відбувається «оголення» саркоплазматичного матриксу (див. рис. 4.12 а). Поряд 

із деструктивно зміненими МВ візуалізуються МВ зі збереженими 

міофібрилами (рис. 4.12 б). У збережених МВ міофібрили мають упорядковану 

структурну організацію внаслідок збереженої будови саркомерів. Об’ємна 

щільність міофібрил достовірно не відрізняється від  
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Рис. 4.11. Гістоструктурні зміни жувального м’яза на 70-у добу перебігу 

ЕСЦД. А. Забарвлення за Хартом-Ван-Гізоном. Б. Забарвлення гематоксиліном 

і еозином. В. Забарвлення трихром за Массоном. Г. Забарвлення за Шабадашем. 

Мікрофотографії. Зб.: а, б, в, г) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – нервові волокна, 3 – ендомізій, 4 – 

перимізій, 5 – м’язові волокна без глікогену, 6 – руйнування м’язових волокон, 

7 – склероз м’язових волокон. 
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попереднього терміну експерименту, проте є в 1,68 раза меншою за контрольні 

показники (див. табл. 4.1).  

Одночасно зазнають лізису елементи Т-системи, тому об'ємна щільність 

саркоплазматичної сітки в цей термін спостереження зменшується в 2,3 раза (на 

57,3 %) за контрольні показники (див. табл. 4.1). 

 

  

Рис. 4.12. Парціальний некроз м’язових волокон (а) та м’язові волокна зі 

збереженою ультраструктурною організацією міофібрил (б) на 70-у добу 

перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  Зб.: а) 6400, б) 4800 .  

Позначення: 1 – каріолізис, 2 – мітохондрії, 3 – лізис міофібрил, 4 – 

збережені міофібрили. 

 

Слід зазначити, що у віддалені терміни перебігу ЕСЦД більшість 

мітохондрій перетворюються у вакуолі внаслідок повного руйнування їхньої 

внутрішньої мембрани. Інші збільшені в розмірах з просвітленим матриксом і 

частково зруйнованими кристами (див. рис. 4.12). Об’ємна щільність їх 

продовжує зменшуватись порівняно з попереднім терміном експерименту і є 

достовірно меншою за контрольні показники (див. табл. 4.1). Подекуди 
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спостерігаються ділянки парціального некрозу м’язових волокон. У цих 

ділянках зростає кількість макрофагів і фібробластів. Останні, перебуваючи у 

стані підвищеної синтетичної активності (рис. 4.13 а), продукують колагенові 

волокна. Такі тяжі сполучної тканини вростають у МВ, розшаровуючи 

міофібрили та руйнуючи МВ (рис. 4.13 б).  

Враховуючи дані гістологічних, електрономікроскопічних та 

морфометричних досліджень, можемо дійти висновку, що ЕСЦД  призводить 

до атрофії та часткового склерозу МВ жувального м’яза. 

 

  

Рис. 4.13. Активні фібробласти (а) та склероз м’язових волокон (б) на 70-у 

добу перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  Зб.: а) 8000, б) 9600.  

Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – колагенові волокна, 3 – м’язові 

волокна. 

 

4.2. Морфо-функціональна характеристика нейром’язових з’єднань у 

динаміці розвитку і перебігу стрептозотоцинового діабету 

Встановлено, що на 14-у добу від початку моделювання ЕСЦД контури 

претермінальних ділянок МНВ жувального м’яза мають зазубрені обриси і 
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нерівномірне забарвлення. Площа розгалуження термінальних ділянок МНВ 

становить (351,4±10,54) мкм2, що порівняно з контролем (385,7±16,63) мкм2 

зменшується в середньому на 8,9 %, (p=0,0352) (табл. 4.2, рис. 4.14). 

Таблиця 4.2 

Зміна площі нейром’язових з’єднань жувального м’яза при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (M±m, мкм2) 

Доби 

експерименту Тварини з ЕСЦД Контрольна група тварин 

14 351,42 ± 10,54# 385,79 ± 16,63 

28 306,21 ± 11,66*## 386,98 ± 14,37 

42 195,93 ± 9,35**## 384,12 ± 15,55 

56 154,61 ± 7,12**## 385,85± 12,42 

70 139,12 ± 12,17**## 386,17 ± 14,89 

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 ультраструктурному рівні виявляється розшарування окремих ламел 

МО, що викликає порушення загальної схеми її будови. Таке явище 

супроводжується варикозними розширеннями і звуженнями аксону. При цьому 

зменшується кількість мікротрубочок, а в мітохондріях змінюється структура 

крист, зокрема спостерігається їхня дезорганізація, місцями часткове 

руйнування зовнішньої і внутрішньої мембрани (рис. 4.15). 

У каріоплазмі нейролемоцитів спостерігається маргінація хроматину, а 

цитоплазма має понижену електронно-оптичну щільність і містить підвищену 

кількість вакуолізованих субклітинних компонентів. 

У НМС зменшується площа поперечного перетину термінальних 

розгалужень аксону. Дані морфометричного аналізу вказують, що площа 

окремих терміналей зменшується на 7,3 % і на 14,5 %,  скорочується довжина 

синаптичного контакту (табл. 4.3). Кількість складок засинаптичної перетинки 

зменшується на 15,3 %, відстань між ними збільшується на 10,0 %,  
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Рис. 4.14. Варикозне розширення претерміналей на 14-у добу розвитку 

ЕСЦД. Мікрофотографія. Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. 

Зб.:об. 100,  ок. 10.  

Позначення: 1 – варикозне розширення претерміналей; 2 – нервові 

терміналі; 3 – гемокапіляр, 4 – ядра кінцевих нейролемоцитів. 

 

Рис. 4.15. Набряк мієлінової оболонки еферентних нервових волокон на 

14-у добу розвитку ЕСЦД. Зб.: х 6000. 

 Позначення: 1 – аксон; 2 – мієлінова оболонка; 3 – мітохондрія,                      

4 – синаптичні пухирці. 
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а довжина окремої складки зменшується на 20,6 %. При цьому кількість 

синаптичних пухирців зменшується на 9,3 % (див. табл. 4.3). 

У НМС збільшуються в розмірах мітохондрії. Вони ззовні мають нерівні 

контури. Їхній матрикс має низьку електронно-оптичну щільність. Кристи в 

таких мітоходріях фрагментуються, а в матриксі виявляються розрізнені тільця 

з підвищеною електронно-оптичною щільністю (рис. 4.16). У засинаптичній 

перетинці зменшується висота і кількість засинаптичних складок, унаслідок 

чого збільшується відстань між ними (див. рис. 4.16). 

Порівняння ультраструктури кінцевих нейролемоцитів контрольних та 

експериментальних тварин показало, що в останніх містяться деформовані ядра 

з глибокими випинаннями і вдавленнями. У цитоплазмі практично відсутні 

полірибосоми, а канальці ГЕС різко розширені. Поряд з цим визначається 

велика кількість вторинних лізосом. 

 

 

Pиc. 4.16. Деструкція мітохондрій та збільшення відстані між складками 

засинаптичної перетинки в НМС на 14-у добу розвитку ЕСЦД. Зб.: 12000.  

Позначення: 1 – пресинаптичний полюс; 2 – синаптичні пухирці; 3 – 

засинаптичні складки; 4 – мітохондрії; 5 – відросток нейролемоцита. 
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Таблиця 4.3 

Морфометрична характеристика нейром’язових синапсів м’язових волокон  

жувального м’яза при стрептозотоциновому цукровому діабеті (М±m) 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Термін досліду 

14 доба 28 доба 42 доба 56 доба 70 доба 

КГ ЦД КГ ЦД 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*## 

7,21± 

0,72 

5,09± 

0,23*## 

6,98 ± 

0,32 

4,29± 

0,29*## 

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*## 

2,61± 

0,28 

1,19± 

0,03*## 

2,31± 

0,12 

1,21± 

0,16## 

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**## 

10,42± 

1,78 

6,53± 

0,81**# 

10,54± 

1,26 

5,06± 

0,77**## 

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*## 

0,31± 

0,001 

0,49± 

0,002*## 

0,29± 

0,003 

0,48± 

0,008## 

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*## 

2,72± 

0,06 

1,69± 

0,12*## 

2,91± 

0,11 

1,08± 

0,07*## 

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**## 

166,43 

±12,22 

82,45 

±7,18**## 

145,36 

±10,52 

80,56 

±7,52## 

Примітки:  

1) *р<0,05; **р<0,01 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р<0,05; ##р<0,01 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 
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При аналізі показників ЕМГ на 14-у добу після моделювання ЕСЦД 

активність введення збільшується і становить у середньому (1,19±0,001) с. 

У цей термін виявлено перші ознаки помірної денервації, ступінь 

вираженості якої корелювала зі ступенем гіперглікемії. При цьому в 3-х тварин 

у жувальних м’язах реєструвалася спонтанна активність у вигляді окремих 

потенціалів фібриляцій різної амплітуди: від 10 до 50 мкВ і тривалістю від 1 до 

5 мс (рис. 4.17). 

Потенціали дії РО мають неправильну форму, хоча спостерігається 

збереження послідовності окремих фаз. Амплітуда всіх потенціалів дії РО не 

перевищує 230 мкВ, а середнє значення становить 202,5 ± 3,17 мкВ. При цьому 

в 3-х тварин спостерігалось більше 4-х потенціалів дії РО з амплітудою 780,0 

мкВ. 

Гістограма розподілу потенціалів дії РО за тривалістю має вигляд 

нормального розподілу, при якому мінімальна і максимальна тривалість 

окремих потенціалів дії РО не виходить за межі ± 20,2 % (критичне значення 

±30,0 %) від нормативного показника середньої величини тривалості 

потенціалу дії РО. 

 

 

Рис. 4.17. Фрагмент інтерференційної електроміограми правого (1,1 к.) та 

лівого (1,2 к.) жувальних м’язів щура на 14-у добу від початку моделювання 

ЕСЦД. 

 

На 28-у добу від початку моделювання ЕСЦД на гістологічних 

препаратах у МНВ різного діаметра та їх претермінальних гілках виявляється 

велика кількість різної величини варикозних звужень і потовщень, а межі МО 
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набувають нечітких контурів, на 46,7 % зменшуються явища спраутингу 

аксонів (див. табл. 4.2, рис. 4.18). 

 

 

Рис. 4.18. Зменшення спраутингу термінальних гілок аксону на 28-у добу 

від початку моделювання ЕСЦД. Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-

Ґрос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні в ендоневрії  

спостерігається набряк та вакуолізація цитоплазми клітин фібробластичного 

ряду. В окремих МНВ визначаються деструктивно-дистрофічні ознаки. МО 

втрачає правильну ламелярну будову, за рахунок вакуолізації і розшарування 

на значному протязі уздовж периметру аксона (рис. 4.19).  

При цьому ядра нейролемоцитів характеризуються значною 

складчастістю ядерної оболонки і містять маргінований хроматин. У 

цитоплазмі підвищується кількість вакуоль, що є причиною зниження її 

електронно-оптичної щільності. Мітохондрії також мають низьку електронну 

щільність. Більшість мітохондрій виявляється біля ядра. Периаксональний 

простір нерівномірно звужується. У його локальних розширеннях містяться 

безструктурні маси. В аксоплазмі спостерігається кількісний перерозподіл 



99 

тубулярно-філаментозних структур: збільшується число філаментів на тлі 

зменшення кількості мікротрубочок. 

 

 

Рис. 4.19. Збільшення периаксонального простору, локальний набряк і 

гомогенізація мієлінової оболонки нервових волокон жувального м’яза на    28-

у добу розвитку ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – аксон; 2 – мієлінова оболонка; 3 – ядро нейролемоцита; 4 

– цитоплазма нейролемоцита; 5 – розширений периаксональний простір, 6 – 

ендоневрій. 

 

У НМС виникають помірні дегенераційно-деструктивні явища. 

Аксоплазма містить зменшену кількість синаптичних пухирців, їхні розміри 

гетерогенні, з переважанням пухирців дрібного діаметра. Кількість мітохондрій 

зменшена, їхній матрикс слабкої електронної щільності, візуалізується 

деструкція окремих крист, іноді порушується цілісність їх зовнішньої мембрани 

(рис. 4.20). При цьому синаптича щілина розширюється, в її просвіті 

виявляються окремі відростки цитоплазми нейролемоцитів. Окремі складки 

засинаптичної перетинки дезінтегровані.  
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Рис. 4.20. Дезінтеграція складок засинаптичної перетинки НМС на 28-у 

добу розвитку ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 12000.  

Позначення: 1 – ядро кінцевого нейролемоцита, 2 – аксоплазма з 

синаптичними пухирцями, 3 – мітохондрія, 4 – ендомізій. Стрілками показана 

зона дезінтеграції засинаптичних складок. 

 

Морфометричний аналіз (див. табл. 4.3) показав, що площа поперечного 

перетину НМС зменшується на 14,5 %. У цей термін скорочується довжина 

синаптичного контакту на 28,0 %. Кількість складок засинаптичної перетинки 

зменшується на 9,4 %. Виражені зміни спостерігаються у відстані між 

складками засинаптичної перетинки, яка збільшується на 25,8 %. При цьому 

зменшуються: довжина окремої складки на 29,8 %, кількість синаптичних 

пухирців на 24,8 %. 

В аксоплазмі синаптичні пухирці розташовуються, переважно, вздовж 

передсинаптичної перетинки. Поряд з цим, у центральній частині терміналей 

міститься велика кількість нейрофіламентів, які знаходяться у стані агрегації. 

Характерним для НМС в цей термін є наявність окремих засинаптичних 

ділянок, у яких спостерігається незначна кількість синаптичних складок. 

У субсинаптичній зоні нерідко трапляються кристалоподібні включення. 

Мітохондрії субсинаптичної зони і аксоплазми проявляють різні адаптаційні 
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властивості. При цьому одні мають електроннощільний матрикс і добре 

контуровані кристи, а інші характеризуються просвітленням матриксу та 

дезінтеграцією крист. В окремих нейролемоцитах виявляється каріопікноз. 

Через 28 діб від початку моделювання ЕСЦД активність введення 

електрода, порівняно з попереднім терміном дослідження збільшується на 15,1 

% і становить у середньому (1,37±0,001) с. 

У цей термін виявлено збільшення ознак денервації, які корелюють зі 

ступенем вираженості гіперглікемії. При цьому в 4-х тварин у жувальних 

м’язах реєструвалися потенціали фібриляцій різної амплітуди, потенціали дії 

РО зі збільшеним числом турнів. 

Тривалість потенціалів дії РО в жувальних м’язах збільшується в 

середньому на 17,5 ± 2,3 % (p<0,05), що складає в середньому (9,9 ± 1,43) мс. У 

свою чергу, амплітуда потенціалів дії РО у жувальних м’язах теж збільшується 

в середньому на 23,4 ± 2,84 % (p<0,05) і становить від 185,1 до 264,1 мкВ, що в 

середньому дорівнює (224,6 ± 4,24) мкВ. 

Аналіз амплітуди потенціалів на електроміограмах показав (рис. 4.21), що 

вона залишається без змін, однак на 16,1 % зменшується їхня тривалість 

(p<0,05). Порівняно з контролем зростає поліфазність, яка спостерігається у 

15,7 % випадків, що розцінюється нами як електроміографічний доказ 

деструкції частини НМЗ і МВ. 

 

 

Рис. 4.21. Фрагмент інтерференційної електроміограми правого (1,1 к.) та 

лівого (1,2 к.) жувальних м’язів щура на 28-у добу від початку моделювання 

ЕСЦД. 
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На 42-у добу від початку моделювання ЕСЦД п’ята частина МНВ 

піддається деструкції різного ступеня вираженості. Розгалуження аксонів та їх 

терміналей зменшуються в розмірах, локально мають розриви або їх неможливо 

ідентифікувати (рис. 4.22). При цьому в ділянці НМЗ зростає кількість 

нейролемоцитів, їх цитоплазма погано захоплює солі срібла, тоді як їхні ядра 

мають підвищене інтенсивне забарвлення солями срібла при імпрегнації за 

методом Більшовського-Гроса. Це відображається на структурній перебудові і 

супроводжується зменшенням середньої площі НМЗ на 48,9 % (див. табл. 4.2). 

 

 

 

Рис. 4.22. Зменшення спраутингу аксона та збільшення кількості і 

зростання аргірофілії ядер кінцевих нейролемоцитів на 42-у добу від початку 

моделювання ЕСЦД. Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: 

об. 100, ок. 10. 

 

Ультраструктурні дослідження свідчать про те, що еферентні нервові 

волокна перебувають у стадії глибокої деструктивної перебудови. При цьому, в 

результаті порушення структури мембран фібробластів порушується їхня 

бар’єрна функція в ендоневрії. Суттєвих змін також зазнають аксон-
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нейролемоцитарні контакти – спостерігаються: деструкція мієлінових пластин, 

гомогенізація ядерної речовини в ядрах нейролемоцитів, зморщування аксонів 

та філаментозна деструкція аксоплазми (рис. 4.23 а). 

На ультраструктурному рівні аксоплазма НМС переповнена 

синаптичними пухирцями різного діаметра (рис. 4.23 б). Водночас відбувається 

пошкодження засинаптичної перетинки. У субсинаптичній зоні зменшується 

кількість субклітинних елементів, зокрема рибо- і полірибосом, 

розеткоподібних тілець, однак збільшується число піноцитозних пухирців. 

При ультраструктурному дослідженні НМС встановлено, що в аксоплазмі 

термінальних нервових волокон є значна кількість синаптичних пухирців, які 

мають різний діаметр, що свідчить про затруднення передачі нервової 

імпульсації в зоні НМС. Внаслідок скорочення протяжності активних зон та їх 

фрагментації зменшується кількість синаптичних пухирців у таких ділянках. 

Дані морфометричного аналізу (див. табл. 4.3) свідчать про те, що площа 

НМС зменшується на 22,5 %, на 47,1 % зменшується довжина синаптичного 

контакту, а кількість складок засинаптичної перетинки – на 28,1 %. Виражені 

зміни спостерігаються за показником відстані між складками засинаптичної 

перетинки, яка зменшується на 40,0 %, при зменшенні довжини окремої 

складки на 38,3 %. Кількість синаптичних пухирців на весь зріз зменшується на  

31,0 %. 

Специфічним для НМС є нерівномірність ширини синаптичної щілини, у 

ній спостерігаються фрагменти цитоплазми кінцевих нейролемоцитів. При 

цьому в окремих ділянках засинаптичної перетинки складки відсутні. У 

мітохондріях на тлі низької електронно-оптичної щільності їхнього матриксу 

спостерігається фрагментація і вкорочення крист. Також зменшується кількість 

філаментозно-тубулярних структур при їхній високій агрегаційній здатності. 
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Рис. 4.23. Деструкція мієлінових пластин (а) та нагромадження 

синаптичних пухирців і часткове руйнування засинаптичних складок у НМС (б) 

на 42-у добу від початку моделювання ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: 

а) 6400, б) 16000.  

Позначення: 1 – деструкція мієлінової оболонки, 2 – електронносвітла 

аксоплазма, 3 – збільшення периаксонального простору, 4 – синаптичні 

пухирці, 5 – мітохондрія, 6 – складка засинаптичної перетинки,   7 – ядро 

м’язового волокна. 
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Ядра нейролемоцитів містять значну кількість маргінально 

конденсованого хроматину. Цитоплазма нейролемоцитів характеризується 

зменшеною кількістю полісом та вільних рибосом. Канальці ГЕС розширені.  

Через 42 доби від початку моделювання ЕСЦД порівняно з попереднім 

терміном спостереження активність введення збільшується на 22,8 % і 

становить у середньому (1,68±0,001) с. 

Ознаки денервації чітко корелюють зі ступенем вираженості 

гіперглікемії. При цьому в усіх тварин у жувальних м’язах реєструвалися 

потенціали фібриляцій високої амплітуди. 

У цей термін морфо-функціональна перебудова РО набуває як 

денерваційного, так і реінерваційного характеру, що корелює як і з ступенем 

вираженості гіперглікемії, так із процесом укрупнення РО. При цьому в усіх 

тварин у жувальних м’язах реєструвалися потенціали фібриляцій і позитивних 

гострих хвиль різної амплітуди та тривалості, які мають нечіткий і непостійний 

ритм. Це свідчить про початок структурної перебудови нервового апарату і 

втягнення аксонів у денерваційно-реінерваційний процес. 

Така характеристика ЕМГ вказує на посилення процесів деструктуризації 

м’язових волокон і свідчить про глибоку морфо-функціональну перебудову 

НМЗ (рис. 4.24). 

 

 

Рис. 4.24. Фрагмент інтерференційної електроміограми правого (1,1 к.) та 

лівого (1,2 к.) жувальних м’язів щура на 42-у добу від початку моделювання 

ЕСЦД. 
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Продовження терміну ЕСЦД до 56-ї доби призводить до деструкції 

більшості НМЗ. При імпрегнації за Більшовським-Грос виявляються окремі 

витончені терміналі, які мають примітивну структурну організацію і належать 

до вторинно розгалужених аксонних утворень (рис. 4.25). Їхня площа складає 

(154,6±7,12) мкм2, що на 59,9 % менше за контрольні показники (див. табл. 4.2). 

 

 

Рис. 4.25. НМЗ жувального м’яза на 56-у добу перебігу ЕСЦД. 

Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, 

ок. 10.  

 

Дані про морфометричні зміни в НМС (див. табл. 4.3) свідчать про те, що 

їхня площа  зменшується на 29,4 %, а довжина синаптичного контакту – на 54,4 

%. Кількість складок засинаптичної перетинки зменшується на       37,3 %, 

відстань між ними збільшується на 58 %. При цьому на 37,9 % зменшується 

довжина окремої складки. Кількість синаптичних пухирців зменшується на 44,6 

% .  

У внутрішньом’язових еферентних волокнах та їхніх претермінальних 

відділах відбувається значна структурна перебудова, яка полягає, насамперед  у 

масовій атрофії аксонів і суттєвій дезінтеграції ламел МО (рис. 4.26). 
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При цьому в більшості аксонів, у яких виявляються явища гіпо- та 

атрофії, різко знижується електронно-оптична щільність аксоплазми. В 

аксоплазмі різко зменшується кількість нейрофіламентів при повній відсутності 

мікротрубочок. Мітохондрії дрібні з ущільненим матриксом, а їхня зовнішня 

мембрана нерідко деструктуризується (рис. 4.27). 

 

 

Рис. 4.26. Дезінтеграція та часткове руйнування ламел мієлінової 

оболонки на 56-у добу перебігу ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: а) 

9600.  

Позначення: 1 – вогнищеве руйнування ламел мієлінової оболонки, 2 – 

розшарування ламел мієлінової оболонки, 3 – просвітлення аксоплазми, 4 – 

ядро нейролемоцита, 5 – мітохондрія. 

 

На 56-у добу від початку моделювання ЕСЦД активність введення 

збільшується на 12,9 % і становить у середньому (1,89±0,001) с. ЕМГ-картина 

представлена переважно потенціалами фібриляцій і позитивними гострими 

хвилями, включаючи високоамплітудні. При цьому була менша середня 

нормалізована тривалість потенціалів дії РО, ніж у контрольної групи тварин 

(89,5 % проти 110,7 %) (рис. 4.28). 
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Рис. 4.27. Ультраструктурна організація НМС на 56-у добу перебігу 

ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 16000. 

 Позначення: 1– передсинаптична перетинка, 2 – складка засинаптичної 

перетинки, 3 – саркоплазма, 4 – мітохондрія, 5 – аксоплазма. 

 

 

 

Рис. 4.28. Фрагмент інтерференційної електроміограми правого (1,1 к.) та 

лівого (1,2 к.) жувальних м’язів щура на 56 добу ЕСЦД. 

 

На 70-у добу від початку моделювання ЕСЦД відбувається подальша 

деструкція НМЗ. При імпрегнації за Більшовським-Грос виявляються тонкі 

терміналі (рис. 4.29). 

 

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8

5 с

5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.



109 

 

Рис. 4.29. НМЗ жувального м’яза на 70-у добу від початку моделювання 

ЕСЦД. Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: 

об. 40, ок. 10.  

 

Їхня площа складає (139,1±12,17) мкм2, що на 64,0 % менше за контрольні 

показники (див. табл. 4.2). 

Серед внутрішньом’язових еферентних нервових волокон 

спостерігаються початкові ознаки сегментарної демієлінізації. При 

електронномікроскопічному дослідженні в кінцевих МНВ простежуються 

набряк та вакуолізація цитоплазми нейролемоцитів, розширюється 

периаксональний простір, зростає ступінь агрегації філаментозно-тубулярних 

елементів аксоплазми, мієлінова оболонка звивиста, має ділянки набряку і 

розшарування пластин мієліну (рис. 4.30 а). 

При електронномікроскопічному дослідженні в деструктуризованих 

аксонах виявляється різке зниження щільності аксоплазми, зменшення 

кількості нейрофіламентів на фоні повної відсутності мікротрубочок            

(рис. 4.30 б). Мітохондрії зменшені в розмірах, із просвітленим матриксом і 

зруйнованою внутрішньою мембраною. Інколи спостерігається виражена 

деструкція термінальних розгалужень аксонів, у яких пресинаптичний полюс 
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виявляється у вигляді окремих компонентів аксоплазматичних контактів. 

Водночас відбувається деструкція термінальних розгалужень аксонів. При 

цьому, як правило, спостерігаються тільки окремі компоненти НМС. 

Як і в попередній термін, морфометричні зміни (див. табл. 4.3) вказують 

на зменшення: площі НМС на 38,5 %, довжини синаптичного контакту на 47,6 

%, кількості складок засинаптичної перетинки на 52,0 %. Порівняно з 

контрольною групою спостерігається збільшення на 65 % відстані між 

складками засинаптичної перетинки, при зменшенні довжини окремої складки 

на 62,9 %. Кількість синаптичних пухирців також зменшується на 44,6 %.  

 

 

Рис. 4.30. Деструкція мієлінових нервових волокон (а) та нейром’язового 

синапсу (б) жувального м’яза щурів на 70-у добу перебігу стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 12000, б) 16000.  

Позначення: 1 – аксон, 2 – аксоплазма з синаптичними пухирцями, 3 – 

мітохондрія, 4 – засинаптичні складки, 5 – ядро м’язового волокна, 6 – ядро 

нейролемоцита, 7 – мієлінова оболонка, 8 – відростки кінцевого 

нейролемоцита. 
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На 70-у добу від початку моделювання ЕСЦД активність введення 

збільшується ще на 10,9 % і становить у середньому 2,01±0,001 с. 

У цей термін виявлено збільшення ознак денерваційно-реінерваційного 

процесу, які корелюють зі ступенем вираженості гіперглікемії та структурною 

перебудовою НМЗ жувального м’яза. При цьому в усіх тварин реєструвалися 

потенціали фібриляцій різної амплітуди і тривалості            (рис. 4.31). 

 

 

Рис. 4.31. Фрагмент інтерференційної електроміограми правого (1,1 к.) та 

лівого (1,2 к.) жувальних м’язів щура на 70-у добу від початку моделювання 

ЕСЦД. 

 

За даними ЕМГ при збільшенні терміну тривалості ЕСЦД до 10 тижнів 

явища аксональної полінейропатії виявляються у 7 тварин, інші 3 мали 

аксонально-демієлінізуючу полінейропатію. При цьому у 64,5 % випадків 

знижується амплітуда осциляцій, що свідчить про швидкі темпи деструкції 

НМЗ при ЕСЦД. 

 

4.3. Гістометричні та ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного 

русла жувального м’яза при експериментальному цукровому діабеті 

Умови експерименту суттєво впливають на структурну перебудову ГМЦР 

жувальних м’язів та їхнього периферійного нервового апарату в модельних 

умовах ЕСЦД. 

На гістологічних препаратах просвіт більшості артеріол звужений і 

заповнений форменими елементами крові (рис. 4.32). Внутрішня еластична 

мембрана має вигляд темної спіралі і візуалізується не по всьому периметру 
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судини. У венозних судинах спостерігається їх розширення та заповнення 

просвіту еритроцитарними сладжами. Площа артеріол у цей термін достовірно 

зменшується внаслідок зменшення площі їхнього просвіту (табл. 4.4), що 

призводить до збільшення ІВ до (580,12±87,79) % (контроль – (426,93±57,15) %, 

(р=0,0041) та вказує на зменшення їхньої пропускної здатності. З боку 

обмінних і ємнісних судин достовірних морфометричних змін нам виявити не 

вдалось (див. табл. 4.4). 

У цей термін експерименту кількість капілярів на 0,1 мм2 становить 

80,5±14,61, що достовірно не відрізняється від контрольних показників 

(контроль – 83,8±9,65, р=0,4273), проте має тенденцію до зменшення. Навколо 

НМЗ кількість гемокапілярів становить 3,7±0,31 (контроль – 3,9±0,33, 

р=0,0326). 

При електронномікроскопічному дослідженні встановлено, що внаслідок 

спазму просвіт артеріоли набуває щілиноподібної форми (рис. 4.33). Основні 

структурні зміни відбуваються, переважно, в м’язовій оболонці. При цьому 

цитоплазма гладких міоцитів містить велику кількість розширених цистерн 

ГЕС на тлі зменшеної кількості фіксованих рибосом. В окремих мітохондріях 

просвітлюється матрикс, а кристи вкорочуються. Створюється строката картина 

за умов, коли електронно-оптична щільність одних ендотеліоцитів понижена, а 

в інших вона залишається незміненою. В ендотеліоцитах відмічається 

зменшення електронно-оптичної щільності цитоплазми, в основному, при 

збільшеній чисельності піноцитозних пухирців великих розмірів. Поряд із цим 

уздовж люменальної поверхні плазмолеми піноцитозні пухирці збираються  

локальними  групами. Ядра  ендотеліоцитів  набувають  різної форми завдяки 

численним відросткам ядерної оболонки та містять маргінально розташований 

хроматин. Уздовж усього зовнішнього периметра ендотеліоцитів і гладких 

міоцитів чітко візуалізується базальна мембрана. 

 

 



113 

 

Рис. 4.32. Спазмована артеріола на 14-у добу перебігу ЕСЦД. Забарвлення 

за Хартом-Ван-Ґізоном. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – м’язові волокна, 3 – ендомізій,                     

4 – розволокнення м’язових волокон. 

 

Таблиця 4.4 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 14-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

артеріоли 
ЕСЦД 322,42±28,57* 48,49±6,44** 273,91±28,12 

контроль 353,40±55,21 66,99±7,51 286,41±50,06 

гемокапіляри 
ЕСЦД 19,20±2,10 7,97±1,30 11,23±1,23 

контроль 18,62±2,22 7,73±1,29 10,89±1,29 

венули 
ЕСЦД 370,84±52,91 150,87±25,21 219,97±31,57 

контроль 376,59±42,86 151,79±20,36 224,80±21,36 

Примітка: *р < 0,05; **р < 0,01 – вірогідність показників порівняно з 

контрольною групою. 
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Pиc. 4.33. Ультраструктурна організація спазмованої артеріоли 

жувального м’яза на 14-у добу від початку моделювання ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 1200.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – внутрішня еластична мембрана, 3 

– гладкий міоцит, 4 – мітохондрія,  5 – просвіт артеріоли.  

 

На ультраструктурному рівні в більшості капілярів спостерігаються 

реактивні зміни: ядра едотеліоцитів набувають різної форми через інвагінацію 

ядерної оболонки. В окремих капілярах ядровмісна зона різко виступає в 

просвіт судини, через що останній набуває щілиноподібної форми (рис. 4.34 а).  

Люмінальна плазмолема має нерівні контури і утворює поодинокі випини в 

просвіт капіляра. Уздовж внутрішньої поверхні люмінальної і базальної 

плазмолем ендотеліоцитів спостерігається велика кількість піноцитозних 

пухирців (рис. 4.34 б). Така структурна перебудова цитоплазми ендотеліоцитів 

свідчить про посилення і напруження транспортних процесів через стінку 

мікросудин обмінної ланки ГМЦР при ЕСЦД. Базальна мембрана гемокапілярів 

нерівномірно потовщена, однак зберігає правильну тришарову будову. Слід 

зазначити, що в контрольних і діабетичних щурів трапляються світлі та темні 
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Рис. 4.34. Ультраструктурні зміни в гемокапілярах жувального м’яза на 

14-у добу розвитку стрептозотоцинового діабету. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: а) 9600, б) 6400. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – світлий ендотеліоцит, 3 – темний 

ендотеліоцит, 4 – комплекс Гольджі, 5 – піноцитозні пухирці, 6 – адгезія 

еритроцита. 

 

темні ендотеліоцити (див. рис. 4.34 а). Цитоплазма перших – помірної або 

низької електронно-оптичної щільності з дрібними вакуолями і  

мікропіноцитозними пухирцями, які можуть утворювати невеликі скупчення. 

Цитоплазма других – електроннощільна, містить мікропіноцитозні пухирці 

(див. рис. 4.34 б).  

Ультраструктурна будова венозної ланки ГМЦР у цей термін 

спостереження залишається такою, як у контрольних тварин, за винятком 

виражених еритроцитарних сладжів у просвіті судин, адгезії окремих 

еритроцитів до люменальної плазмолеми ендотеліоцитів. 

На 28-у добу після моделювання ЕСЦД у просвіті мікросудин 

спостерігаються еритроцитарні сладжі (рис. 4.35).  
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За даними морфометрії простежується достовірне зменшення площі 

артеріол унаслідок зменшення площі їхнього просвіту, при цьому площа їхньої 

стінки достовірно не відрізняється від контрольних показників (див. табл. 4.5). 

У капілярах спостерігається збільшення площі їхньої стінки, що при незмінній 

площі просвіту призводить до зростання загальної площі капіляра (див. табл. 

4.5). Така морфометрична перебудова судин приносної і обмінної ланок ГМЦР 

призводить до зростання ІВ, порівняно з контрольними показниками, в 

артеріолах до (529,08±52,99) % (контроль – (365,77±59,54) %, р=0,0004), у 

капілярах до (183,58±34,48) % (контроль – (150,15±20,20) %, р=0,0004). 

Кількість капілярів на 0,1 мм2 площі жувального м’яза достовірно зменшується 

порівняно з контрольними показниками до 69,7±9,16 (контроль – 84,1±8,72, 

р=0,0028), проте достовірно не відрізняється від показників попереднього 

терміну експерименту (р=0,1041). Така ж морфометрична тенденція зменшення 

гемокапілярів спостерігається навколо НМЗ. Їхня кількість 3,1±0,27 (контроль – 

3,8±0,56, р=0,0026). 

На ультраструктурному рівні в артеріолах і венулах у цей термін 

найбільш виражених змін зазнають ендотеліоцити. Їхні ядра містять 

маргінально розташований хроматин, а люменальна поверхня плазмолеми  

утворює різної форми мікровипини, що сприяє розвитку мікроклазматозу та є 

однією з причин порушення мікроциркуляції. У мікросудинах артеріальної 

ланки ГМЦР (рис. 4.36) виявляються характерні зміни у вигляді глибоких 

інвагінацій каріолеми, нерівномірного розподілу хроматину в каріоплазмі. 

Поряд із цим виявляються поодинокі вакуолеподібні ядерця. В окремих 

ендотеліоцитах спостерігається локальний набряк. Це стає причиною появи по 

периметру судинної стінки клітин з різним ступенем осміофільності 

цитоплазми (див. рис. 4.36). При цьому в клітинах з меншою електронно-

оптичною щільністю спостерігається більша кількість піноцитозних пухирців, 

які найчастіше концентруються вздовж люменальної поверхні ендотеліоцитів.  
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Рис. 4.35. Еритроцитарні сладжі в артеріолі (а) та венулі (б) на 28-у добу 

розвитку ЕСЦД. А. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Б. Забарвлення за 

Хартом-Ван-Ґізоном. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – м’язові волокна, 3 – венула, 4 – капіляри. 

Таблиця 4.5 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 28-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

артеріоли 
ЕСЦД 259,08±52,99* 37,62±6,49** 221,46±50,12 

контроль 313,36±66,37 63,68±7,28 249,67±60,77 

гемокапіляри 
ЕСЦД 19,76±1,62*,# 7,15±1,38 12,74±0,98**,# 

контроль 16,38±2,10 6,63±1,33 9,74±0,81 

венули 
ЕСЦД 390,23±39,85 152,34±21,63 237,89±30,49 

контроль 385,43±36,98 156,34±20,17 229,09±18,92 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 
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Рис. 4.36. Перекриття просвіту артеріоли світлим ендотеліоцитом на 28-у 

добу розвитку ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – просвіт судини перекритий цитоплазмою світлого 

ендотеліоцита, 2 – внутрішня еластична мембрана, 3 – ядро темного 

ендотеліоцита, 4 – світлий ендотеліоцит; 5 – міоцит, 6 – адвентиційна оболонка. 

 

У ділянці таких клітин базальна мембрана нерівномірно ущільнена. У 

периваскулярному просторі з’являються ознаки локального набряку. При 

цьому, збільшується осміофільність цитоплазми в перицитах. Поряд із цим 

втрачається структурно-функціональний взаємозв’язок між значною кількістю 

мікросудин та екзоскелетом м’язових волокон, що проявляється 

розволокненням пучків колагенових волокон при збільшенні периваскулярного 

простору (див. рис. 4.36). Така структурна перебудова може призводити до 

послаблення мікровіброгемонасосної функції скелетних м’язів. 

У просвіті капілярів у цей термін експерименту спостерігаються адгезія 

еритроцитів  та  їхні  сладж і (рис. 4.37 а),  тромбоцитарні  та  змішані  клітинні  
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Рис. 4.37. Адгезія еритроцита (а) та явища мікроклазматозу (б) в 

гемокапілярах жувального м’яза на 28-у добу від початку моделювання ЕСЦД. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 6400,  б) 9600.  

Позначення: 1 – просвіт судини, 2 – адгезія еритроцита, 3 – темний 

ендотеліоцит, 4 – світлий ендотеліоцит, 5 – відросток перицита. 
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агрегати. Уздовж базальної поверхні плазмолеми ендотеліоцитів візуалізуються 

піноцитозні пухирці значних розмірів. У зоні органел спостерігаються 

розширені цистерни ГЕС, підвищується кількість лізосом. Цитоплазма є 

помірної електронно-оптичної щільності внаслідок набряку. Мітохондрії різні 

за розмірами з просвітленим матриксом і дезорганізованими кристами.  

Периферійна зона ендотеліоцитів значно потовщена (див. рис. 4.37). У 

більшості гемокапілярів ендотеліоцити мають ознаки набряку цитоплазми. 

Вони випинають у просвіт мікросудин на значну відстань. При цьому їхня 

люменальна поверхня набуває нерівних контурів, утворює високі тонкі 

вип’ячування. В окремих випадках такі «пальцепобідні» відростки 

відриваються від клітини, що створює значні перешкоди для нормального 

кровотоку (рис. 4.37 б).  Базальна мембрана нерівномірно потовщена. У 

перицитах відбувається деяке розширення цистерн ГЕС і дезорганізація крист 

мітохондрій. 

У цей термін проникність судинної стінки для альбуміну міченого 

частинками колоїдного золота значно зростає (рис. 4.38). Маркер судинної 

проникності спостерігається в основному у складі мікропіноцитозних пухирців 

і рідко розташовується вільно в цитоплазмі ендотеліоцитів гемокапілярів. 

Незначна кількість частинок колоїдного золота виявляється в товщі базальної 

мембрани. Остання локально розволокнюється, а між її шарами 

розташовуються поодинокі колагенові волокна. У венозних ділянках ГМЦР 

проходить агрегація тромбоцитів та їх пристінкова локалізація. Такі 

мікротромби тісно контактують з ендотеліоцитами.  

Крім того, визначальною ознакою в будові судинної стінки є значне 

розширення міжклітинних контактів, наслідком чого є підвищення її 

проникності і субендотеліальний набряк. 

На 42-у добу перебігу ЕСЦД за даними морфометрії збільшується площа 

стінки артеріол, капілярів (табл. 4.6), що призводить до зростання ІВ в 

артеріолах до (671,63±56,89) % (контроль – (386,83±47,74) %, р=0,0002), у 

капілярах до (278,22±51,44) % (контроль – (146,12±29,11) %, р=0,0040). 
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Рис. 4.38. Характер проникності маркера трансендотеліального переносу 

речовин через стінку гемокапіляра жувального м’яза на 28-у добу від початку 

моделювання ЕСЦД. Зб.:  24 000.  

Позначення: 1 – просвіт капіляра, 2 – ендотеліоцит, 3 – базальна 

мембрана, 4 – екстравазальний простір. 

 

Водночас відмічається розширення просвіту венулярного відділу ГМЦР, 

що пітверджується достовірним зростанням площі просвіту венул (див. табл. 

4.6). Така перебудова мікрогемосудин вказує на відкриття артеріоло-

венулярних анастомозів (рис. 4.39), що має компенсаторно-захисне значення, 

оскільки забезпечує скидання крові у венозне русло.  

Такі зміни в ангіоархітектоніці жувального м’яза призводять до 

зменшення на 33,4 % кількості гемокапілярів на 0,1 мм2 площі і на 30,8 % 

зменшується кількість гемокапілярів, які забезпечують васкуляризацію в 

оточенні одного НМЗ. Таким чином, кількість капілярів на 0,1 мм2 площі 

жувального м'яза в цей термін експерименту становить 55,9±15,83 (контроль – 

84,0±12,31, p=0,0002), кількість гемокапілярів навколо НМЗ становить 2,7±0,19 

(контроль – 3,7±0,29, p=0,0032). 

 



122 

Таблиця 4.6 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 42 добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
ЕСЦД 319,62±21,46# 42,11±4,92** 278,51±22,55*,# 

контроль 306,58±43,24 63,20±8,85 243,38±37,01 

гемокапіляри 
ЕСЦД 19,95±1,99* 5,57±1,30 14,38±2,51* 

контроль 17,72±2,18 7,34±1,61 10,38±1,03 

венули 
ЕСЦД 398,34±58,63 160,25±23,68*,# 238,09±15,63 

контроль 370,83±63,56 145,85±38,64 224,98±20,36 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

У різних ланках ГМЦР спостерігаються еритроцитарні і тромбоцитарні 

сладжі. Ендотеліоцити артеріол і венул мають підвищеної електронно-оптичної 

щільності цитоплазму (рис. 4.40 а). Ядровмісна зона їх випинає у просвіт судин. 

В ендотеліоцитах і гладких міоцитах  спостерігаються мієліноподібні 

включення та неоднорідна популяція мітохондрій: в одних відбувається 

просвітлення матриксу і фрагментація крист, в інших дифузна гомогенізація. 

Провідним механізмом у формуванні ускладнень ЦД є патологічні зміни судин 

у відповідь на порушення вуглеводного обміну, що призводить до проліферації 

і гіалінізації інтими в артеріолах та стійкого звуження їх просвіту (що 

підтверджується даними морфометрії). Внутрішня еластична мембрана 

артеріол втрачає свою звивистість внаслідок її плазматичного просякання та 

нерівномірної товщини (див. рис. 4.40 а). В ендотеліоцитах деяких капілярів 

спостерігаються виражені процеси вакульної дистрофії, яка переходить у 

баллону (рис. 4.40 б). Цистерни ГЕС і комплексу Гольджі розширені та 

зруйновані. Базальна мембрана потовщена.  
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Рис. 4.39. Артеріоло-венулярні анастомози (а) та еритроцитарні сладжі в 

гемосудинах  жувального м’яза на 42-у добу розвитку ЕСЦД.  А. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Б. Забарвлення трихром за Массоном. 

Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріоло-венулярний анастомоз, 2 – еритроцитарні 

сладжі. 

 

У перицитах спостерігається маргінальне розташування ядерного 

хроматину, у деяких мітохондріях відбувається розширення та фрагментація 

гребенів, у цитоплазмі наявні дрібні та середньої форми вакуолі. 

Окремі гемокапіляри повністю закриті або перетворюються в 

плазматичні. При ультраструктурному дослідженні ядра окремих 

ендотеліоцитів збільшуються в розмірах, каріолема утворює неглибокі і 

нечисленні випини. При цьому перинуклеарний простір нерівномірно 

розширений. Одночасно виявляється зменшення електронно-оптичної 

щільності цитоплазми через її вакуолізацію. Цистерни ГЕС розширені, їхня 

поверхня містить незначну кількість рибосом. Мітохондрії вакуолізовані, при 
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цьому кристи в них частково фрагментуються. В окремих гемокапілярах через 

набряк ендотелію частково або повністю перекривається просвіт. 

 

  

Рис. 4.40. Ультраструктурні зміни в артеріолі (а) та капілярі (б) на 42-у 

добу розвитку стрептозотоцинового діабету. Зб.: а) 6400, б) 9600. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – ядро гладкого міоцита, 3 – 

вакуолі, 4 – внутрішня еластична мембрана, 5 – мієліноподібні включення. 

 

Помітно зростає проникність цього шару судинної стінки, і в цитоплазмі 

ендотеліоцитів появляється значна кількість частинок колоїдного золота, а 

частина трасера проникає в екстравазальний простір через велику кількість 

піноцитозних пухирців на базальній частині плазмолеми (рис. 4.41).  Локальні 

розволокнення базальної мембрани призводять до її нерівномірного 

потовщення. Виявляється понижена електронно-оптична щільність цитоплазми 

в багатьох перицитах. У них спостерігається підвищене число 

мікропіноцитозних пухирців і великих вакуоль. Поряд із цим вакуолізується і 

частково руйнується значна кількість мітохондрій. При електронно- 

мікроскопічному дослідженні виявлено підвищення судинної проникності, що 
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виражається у плазматичному просяканні стінок гемокапілярів, а також появі 

перивазального набряку.  За рахунок підвищеної десквамації ендотеліальних 

клітин в окремих гемокапілярах виявляються ділянки «оголеної» базальної 

мембрани. 

 

Рис. 4.41. Характер проникності маркера трансендотеліального переносу 

речовин через стінку гемокапіляра жувального м’яза на 42-у добу перебігу 

ЕСЦД. Електронна мікрофотографія Зб.: 24 000.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – цитоплазма ендотеліоцита, 3 – 

базальна мембрана, 4 – екстравазальний простір. 

 

На 56-у добу перебігу ЕСЦД у складових компонентах ГМЦР 

дистрофічно-деструктивні зміни наростають на тлі виражених гемореологічних 

порушень (еритроцитарні сладжі, адгезія тромбоцитів і еритроцитів до стінки 

ендотеліоцитів). В артеріолах виявляються різної довжини звуження і 

розширення їхнього просвіту (рис. 4.42 а). При цьому розширення можуть бути 

поодинокими і множинними або груповими. Внутрішня еластична мембрана 

різко звивиста, нерівномірної товщини (рис. 4.42 б). Відмічається 

перивазальний набряк, а також, потовщення ендо- та перимізію внаслідок 

їхнього плазматичного просякання.  
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За даними морфометричного аналізу площа стінки артеріол і капілярів 

достовірно зростає порівняно попереднім терміном експерименту і контролем, 

а площа просвіту зменшується (табл. 4.7), що призводить до подальшого 

збільшення ІВ в артеріолах до (834,56±109,64) % (контроль – (415,40±49,88) %, 

р=0,0002), у капілярах до (339,11±53,42) % (контроль – (155,83±25,68) %, 

р=0,0017). У венулах відмічається достовірне збільшення площі їхньої стінки і 

просвіту (див. табл. 4.7). 

 

 

Рис. 4.42. Звужені і розширені артеріоли (а), нерівномірно потовщена 

внутрішня еластична мембрана та периваскулярний набряк (б) у жувальному 

м’язі щура на 56-у добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення за Хартом-Ван-Ґізоном. 

Мікрофотографії. Зб.: а) об. 40, ок. 10; б) об. 100, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – м’язові волокна, 3 – внутрішня еластична 

мембрана, 4 – периваскулярний набряк. 

 

Кровоносне русло жувального м’яза в цей термін розріджується, так 

кількість капілярів на 0,1мм2 зменшується в 2 рази і становить 43,1±6,17 

(контроль – 85,1±11,3, р=0,0002). Така морфометрична перебудова обмінної 
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ланки ГМЦР слугує причиною подальшого збільшення кількості дрібних 

внутрішньом’язових гемокапілярів, унаслідок чого збільшується як відстань 

між окремими гемокапілярами, так і площа, яку вони васкуляризують. Так, 

кількість гемокапілярів навколо НMЗ зменшується до 2,3±0,11 (контроль 

3,8±0,28, р=0,0017). Тому НМЗ за відсутності гемокапілярів у їхній ділянці 

зазнають дегенеративних змін і деструкції. 

 

Таблиця 4.7 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 56-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
ЕСЦД 360,78±60,28 39,99±11,29** 320,78±50,99*,# 

контроль 345,18±49,79 66,93±7,22 278,25±44,69 

капіляри 
ЕСЦД 23,81±5,41 *,# 5,57±1,32* 18,23±4,81**, # 

контроль 18,47±2,03 7,29±1,99 11,19±1,25 

венули 
ЕСЦД 399,43±65,94 159,41±23,57 * 240,02±30,49* 

контроль 370,80±62,86 145,95±40,17 224,85±31,87 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні кровоносних мікросудин 

виявлено досить поліморфні зміни. 

Цитоплазма більшості ендотеліоцитів артеріол і венул має понижену 

електронну щільность (рис. 4.43). На люменальному і базальному краях 

плазмолеми з’являється багато мікропіноцитозних пухирців. Місцями 

виявляються мультивезикулярні тільця. Люменальна поверхня ендотеліоцитів 

має нерівні контури й утворює різної величини вип’ячування та інвагінації в 

просвіт мікросудини. Мітохондрії в таких клітинах вакуолізовані з 
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фрагментованими кристами. Каріоплазма характеризується пониженою 

електронною щільностю. В інших ендотеліоцитах, навпаки, цитоплазма має 

помірну електронну щільность. Характерним є неоднорідна популяція 

мітохондрій. В одних із них відбувається просвітлення матриксу і фрагментація 

крист, а в інших – дифузна гомогенізація.  

 

  
     

 

 

Рис. 4.43. Ультраструктурні зміни артеріоли (а) та венули (б) в 

жувальному м’язі на 56-у добу перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  

Зб.: а, б) 8000.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – ядро міоцита, 3 – базальна 

мембрана, 4 – сполучнотканинні волокна, 5 – вакуолі, 6 – внутрішня еластична 

мембрана. 

 

Міоцити артеріол мають видовжену форму з підвищеною електронною 

щільністю та містять середнього розміру вакуолі. Ядра міоцитів видовжені, 

неправильної форми, заповнені гетерохроматином та утворюють значну 

кількість інвагінацій. Мембранні органели частково зруйновані. Внутрішня 
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еластична мембрана втрачає свою звивистість, різної осмієфільності. Базальна 

мембрана нерівномірно потовщена.  

Для люменальної поверхні ендотеліоцитів капілярів характерною 

ознакою є ускладнення мікрорельєфу з подальшим утворенням 

мікроклазматозу (рис. 4.44). Цитоплазма має понижену електронно-оптичну 

щільність. У цитоплазмі ендотеліоцитів спостерігаються дрібні та великі 

вакуолі. Місцями простежується часткове та повне відшарування 

ендотеліоцитів від базальної мембрани. У перицитах відбувається розширення 

цистерн ГЕС і вакуолізація мітохондрій, а також зменшення кількості вільних і 

прикріплених рибосом. Перикапілярні простори розширені за рахунок 

плазматичного просякання та заповнені колагеновими волокнами та 

фібробластами.  

 

 

Рис. 4.44. Ультраструктурні зміни капіляра жувального м’яза на 56-у добу 

розвитку ЕСЦД. Електронна мікрофотографія.  Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – еритроцит, 3 –  явища 

мікроклазматозу в просвіті капіляра, 4 – ядро м’язового волокна, 5 – саркомер, 

6 – мітохондрія. 
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У цей термін судинна стінка залишається досить проникною для 

альбуміну, міченого колоїдним золотом (рис. 4.45). Частинки колоїдного золота 

рідко концентруються в мікропіноцитозних пухирцях. У зв’язку з різким 

зменшенням просвіту гемокапілярів маркер проникає через міжклітинні щілини 

і в значній кількості спостерігається в розширених зонах цих щілин. При цьому 

він виявляється також у складі мікропіноцитозних пухирців, які локалізуються 

вздовж базальної плазмолеми. Частина маркера міститься в позасудинному 

просторі і спостерігається в товщі базальної мембрани. 

 

 

Рис. 4.45. Трансендотеліальний характер проникнення маркера судинної 

проникності в стінці гемокапілярів у ділянці НМЗ на 56-у добу перебігу ЕСЦД. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 24000.  

 

У закапілярних судинах і дрібних венулах у цей термін ендотеліальна 

вистилка потовщується і зазнає значних змін (див. рис. 4.43 б). Люменальна 

поверхня ендотеліоцитів має нерівні контури за рахунок інвагінацій, відростків 

різної величини. Тут же прослідковується відрив цих відростків у просвіт 

судин. 
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На 70-у добу перебігу ЕСЦД в жувальному м’язі внаслідок перебудови 

стінок ГМЦР відмічаються розширення ендо- і перимізію, виражені 

периваскулярні набряки, повнокрів’я мікрогемосудин унаслідок  

еритроцитарних сладжів (рис. 4.46). Досить часто виявляється руйнування та 

набряк внутрішньої еластичної мембрани в артеріях та артеріолах, які 

супроводжуються звуженням і розширенням їхнього просвіту (рис. 4.46 б). 

Гемокапіляри, які проходять уздовж МВ, є звивистими, а місцями 

перериваються внаслідок облітерації мікротромбами або руйнуються (див. рис. 

4.46 б) .  

 

 

Рис. 4.46. Набряк та руйнування внутрішної еластичної мембрани (1), 

периваскулярний набряк (2), еритроцитарні сладжі у венулі (3) жувального 

м’яза щура на 70-у добу розвитку ЕСЦД. Забарвлення: а) гематоксиліном  

еозином; б) за Хартом-Ван-Ґізоном. Мікрофотографії. Зб.: а) об. 40, ок. 10; б) 

об. 100, ок. 10. 

 

За даними морфометричного аналізу порівняно з попереднім терміном 

експерименту морфометричні параметри ланок ГМЦР достовірно не 
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змінюються, за винятком артеріол (табл. 4.8). При цьому площа стінки  всіх 

мікрогемосудин залишається достовірно більшою за контрольні показники, 

натомість площа просвіту артеріол і капілярів залишається достовірно меншою 

за контрольні показники (див. табл. 4.8). ІВ в артеріолах і капілярах становить 

відповідно (894,82±144,58) % (контроль – (340,77±53,14) %, р=0,0001) та 

(376,13±57,82) % (контроль – (135,84±25,91) %, р=0,0016), і достовірно не 

відрізняється від попереднього терміну дослідження (у всіх випадках р>0,05).  

Кровоносне русло жувального м’яза в цей термін ще більше 

розріджується: так кількість гемокапілярів на 0,1 мм2 продовжує зменшуватись 

до 40,3±8,42 (контроль – 82,4±7,27, р=0,0001). При цьому кількість 

гемокапілярів навколо НMЗ зменшується до 2,1±0,11 (контроль – 3,6±0,34, 

р=0,0062).  

 

Таблиця 4.8 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 70-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
ЕСЦД 340,78±53,14**,# 34,99±8,18* 305,78±46,83**,# 

контроль 326,54±46,73 64,37±7,31 262,17±42,46 

капіляри 
ЕСЦД 24,25±4,33* 5,14±0,86** 19,09±3,87** 

контроль 18,95±2,04 8,14±1,43 10,81±1,03 

венули 
ЕСЦД 409,43±65,94*,# 164,41±23,57 * 245,02±30,49* 

контроль 375,23±62,16 154,25±29,13 220,98±32,56 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

Зі збільшенням терміну експерименту зміни у внутрішньом’язовому 

кровоносному руслі продовжують наростати. У всіх оболонках стінки артеріол 
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простежуються деструктивні зміни. Цитоплазма ендотеліоцитів артеріол та 

метартеріол має понижену електронно-оптичну щільність. Їхні ядра є 

електроннощільні, а ядерна оболонка утворює чисельні глибокі інвагінації (рис. 

4.47). У цитоплазмі виявляється збільшена кількість лізосом і мієліноподібних 

тілець, вакуоль. Люменальна поверхня ендотеліоцитів має ускладнений 

мікрорельєф. Мікропіноцитозні пухирці практично не виявляються. У міоцитах 

виявляються вакуолі, досить великі мієліноподібні тільця, ділянки секвестрації. 

Базальна мембрана ендотеліоцитів і міоцитів значно потовщена, виявляються 

ділянки руйнування внутрішньої еластичної мембрани (див. рис. 4.47). У 

ділянці НМЗ стінки артеріол мають деформований контур внаслідок звужень і 

розширень просвіту різної довжини. При цьому розширення мають різну форму 

та розміри і можуть бути поодинокими, множинними розрізненими або 

груповими. Такі зміни більш характерні для артеріол, у яких виявляються 

тільки фрагменти внутрішньої еластичної мембрани. 

 

Рис. 4.47. Ультраструктурні зміни артеріоли на 70-у добу розвитку ЕСЦД. 

Електронна мікрофотографія.  Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – мієліноподібні тільця, 3 –  явища 

мікроклазматозу в просвіті судини, 4 – ядро гладкого міоцита,  5 – внутрішня 

еластична мембрана, 6 – вакуоля. 
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У гемокапілярах, закапілярних судинах  і венулах відбувається 

генералізація сладж-синдрому (рис. 4.48 а).  Як і в  артеріолах, у капілярах, 

закапілярних судинах і венулах відмічається  зниження електронної щільності 

каріоплазми і цитоплазми більшості ендотеліоцитів (рис. 4.48 б, рис. 4.49 б). В 

їхній цитоплазмі виявляється мало мікропіноцитозних пухирців, натомість 

спостерігаються числення дрібні і крупні вакуолі. Люменальна поверхня 

ендотеліоцитів має збагачений мікрорельєф із подальшим вираженим 

мікроклазматозом (рис. 4.48 б, рис. 4.49 б). Мітохондрії збільшуються 

внаслідок набряку, при цьому більшість крист фрагментуються. Периферійні 

відділи окремих ендотеліоцитів повністю руйнуються і відриваються в просвіт 

судини (див. рис. 4.48 б). При цьому базальна мембрана  оголюється, а в 

просвіті судини спостерігаються явища макроклазматозу (див. рис. 4.48 б). 

 

 

Рис. 4.48. Еритроцитарні сладжі (а) та явища мікро- і макроклазматозу (б) 

в просвіті мікрогемосудин  венозного відділу ГМЦР на 70-у добу перебігу 

ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  Зб.: а) 4800, б) 8000.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – еритроцитарні сладжі, 3 –  явища 

мікроклазматозу, 4 –  колагенові волокна. 
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Інші ендотеліоцити зберігають свою ультраструктурну організацію, проте їхні 

периферійні відділи є значно потовщеними (рис. 4.48 а). 

У цей термін експерименту найбільш виражених змін зазнає базальна 

мембрана капілярів. Вона втрачає свою рівномірність і тришарову структуру, є 

значно потовщеною, багатошаровою, місцями перервною. У більшості 

капілярів простежується проліферація базальної мембрани у вигляді окремих 

пластин (рис. 4.49 а), що є однією з характерних ознак діабетичної 

мікроангіопатії. Цитоплазма перицитів містить велику кількість розширених 

цистерн ГЕС і вакуолізованих мітохондрій. Одночасно зменшується кількість 

полісом  і  вільних  рибосом.  В  окремих  гемокапілярах  спостерігаються   

 

 

Рис. 4.49. Багатопластинчаста базальна мембрана (а) та руйнування 

стінки капіляра (б) на 70-у добу розвитку ЕСЦД. Електронні мікрофотографії.  

Зб.: а) 8000, б)12000.  

Позначення: 1 – ендотеліоцит, 2 – проліферація базальної мембрани у 

вигляді окремих пластин, 3 –  явища мікроклазматозу в просвіті судини, 4 – 

вакуоля, 5 – колагенові волокна. 
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руйнування їхньої стінки (рис. 4.49 б).  Навколо капілярів помітний набряк та 

розростання колагенових волокон і сполучнотканинної строми. 

У цей термін судинна стінка демонструє високий ступінь проникності для 

частинок колоїдного золота (рис. 4.50). 

 

 

Рис. 4.50. Масовий характер проникнення частинок колоїдного золота 

через стінку гемокапіляра на 70-у добу перебігу ЕСЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 24000.  

Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра, 2 – ендотеліоцит, 3 – базальна 

мембрана.  

 

4.4. Зміни показників вуглеводного обміну при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

На 14-у добу розвитку ЕСЦД рівень глюкози зростає до                      

(14,92±0,53) ммоль/л (контроль – (4,85±0,52) ммоль/л, (р=0,0253), НbА1с – до 

(5,18±0,46) % (контроль – (1,79±0,43) %, р= 0,0357) (рис. 4.51).  

На 28-у добу після моделювання ЕСЦД рівень глюкози зростає до 

(16,43±0,80) ммоль/л (контроль (4,57±0,69) ммоль/л, р=0,0253), НbА1с – до 

(7,35±0,94) % (контроль (1,49±0,51) %, р=0,0253). Ці показники достовірно 
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зростають порівняно з попереднім терміном спостереження (у всіх випадках 

р=0,0090).   

На 42-у добу перебігу стрептозотоцинового діабету рівень глюкози і 

НbА1с достовірно зростають порівняно з попереднім терміном експерименту і 

становлять відповідно (18,53±0,72) ммоль/л (р=0,0088) та (8,76±0,61) % 

(р=0,0472). 

 

 

 

 

Рис. 4.51. Динаміка змін глюкози (а) та глікозильованого гемоглобіну (б) 

упродовж перебігу ЕСЦД. 
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На 56-у добу розвитку ЕСЦД рівень глюкози та HbА1с в крові щурів 

становлять (19,85±2,62) ммоль/л (контроль – (4,77±0,51) ммоль/л, р=0,0079) та 

(10,51±1,07) % (контроль – (2,01±0,47) %, р=0,0001). 

На 70-у добу розвитку експериментального ЦД рівень глюкози та HbА1с в 

крові щурів залишаються високими і становлять (20,09±3,64) ммоль/л 

(контроль – (5,19±1,06) ммоль/л, р=0,0079) та (12,77±0,91) % (контроль – 

(1,86±3,64) %, р=0,0001). Таким чином, упродовж  розвитку і перебігу ЕСЦД 

рівень глюкози і HbА1с зростають (див. рис. 4.50) і на 70-у добу експерименту 

вказує на розвиток важкого декомпенсованого ЦД. 

Таким чином, на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, біохімічного, ЕМГ 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). 

На 14-28 доби перебігу ЕСЦД на тлі гіперглікемії в жувальному м’язі 

простежується стадія адаптаційно-компенсаторних процесів, яка проявляється: 

зменшенням площі МВ внаслідок зниження чисельності глікогену; зростанням 

об’ємної щільності мітохондрій; спазмом судин приносної ланки, що 

підтверджується зменшенням площі просвіту артеріол та зростанням ІВ. 

У першій стадії гістологічні зміни НМЗ жувального м’яза виявляються 

нерівномірним забарвленням і порушенням правильних контурів 

претермінальних ділянок МНВ при зменшенні на 8,9 % – 20,9 % площі їхнього 

розгалуження. При електронномікроскопічному дослідженні  виявляється 

порушення ламелярної структури МО, варикозне розширення аксонів, 

зменшення кількості мікротрубочок, порушення структури крист у 

мітохондріях, розширення периаксонального простору. Простежується 

достовірне зменшення: площі НМС на 7,3–14,5 %; 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 %. Така перебудова НМС 
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зумовлює зміни показників ЕМГ, що проявлялися: збільшенням активності 

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

У другій стадії (42 доба) перебігу ЕСЦД відмічається достовірне 

збільшення площі стінки артеріол та капілярів що призводить до достовірного 

зростання ІВ у них та до зменшення їхньої пропускної здатності. Водночас 

нами подмічено 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 %, а 

в оточенні одного НМЗ на 30,8 %. Такі зміни в ангіоархітектоніці жувального 

м’яза призводять до дистрофічно-деструктивних змін у МВ і НМЗ. При цьому 

площа МВ достовірно не відрізняється від контрольних показників. 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 і втягнення аксонів у денерваційно-

реінерваційний процес. 

У віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового діабету на тлі 

зростання глюкози і HbА1с в жувальному м’язі відмічається стадія 

деструктивно-атрофічних змін. У ГМЦР спостерігається виражена діабетична 

мікроангіопатія, яка характеризується: збільшенням товщини стінок судин 

приносної, обмінної й об’ємної ланок; зростанням ІВ в артеріолах у 2 рази, у 

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. 

На 56-70 доби перебігу стрептозотоцинового діабету можемо говорити 

про розвиток діабетичної міопатії жувального м’яза, яка підтверджується 

якісними і кількісними морфологічними змінами МВ: зменшенням площі на 

43–38,8%; розволокненням та вогнищевим лізисом окремих із них; некрозом 

деяких із них та частковим заміщення їх сполучною тканиною. На 



140 

ультраструктурному рівні в МВ відмічаються: зменшення об’ємної щільності 

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

каріорексис і каріолізис; підсарколемальний набряк, міоліз; парціальний некроз 

окремих МВ.   

На 56-70 доби експерименту структурна перебудова нервового апарату 

жувального м’яза поглиблюється. МО 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 % (у всіх випадках р <0,05).  У деяких НМС 

виявляються тільки залишки аксоплазматичних компонентів. За даними ЕМГ 

на 70-у добу експерименту явища аксональної полінейропатії виявляються у 7 

тварин, інші 3 мали аксонально-демієлінізуючу полінейропатію. При цьому в 

64,5 % випадків знижується амплітуда осциляцій, що свідчить про швидкі 

темпи деструкції НМЗ при ЕСЦД. 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових  працях: 

1. Град АО,  Жураківська ОЯ. Морфологічна характеристика гемосудин 

жувальних мʼязів при цукровому діабеті. Клінічна та експериментальна 

патологія. 2016; XV; 5(56), Ч.2 : 22-26 [16]. 

2. Zhurakіvska OYa, Hrad AO. Histo-ultrastructural organization of neuromuscular 

synapses of the masseter in experimental diabetes mellitus. Deutscher 

Wissenschaftsherold German Science Herald. 2016; l.2: 52-55 [219]. 

3. Zhurakivska OYa, Grad AO, Popel SL, Zaiats IT, Krynytska IYa, Marushchak MI 

et al. Morphological and functional changes of masticatory muscle neuromuscular 
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junctions in the later periods of streptozotocin diabetes mellitus course. World of 

medicine and biology. 2017; 3(61): 108-114 [218]. 

4. Град АО, Жураківська ОЯ. Морфологічна перебудова жувального мяза у 
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сучасної медицини. 2017; ΧVII; 4(60); Ч.1: 23-27 [18]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

Різке зростання частоти захворювання, тяжкі ускладнення та висока 

летальність, особливо серед працездатного населення, призвели до внесення 

ЦД до тріади найпоширеніших сучасних хвороб (після серцево-судинних та 

онкологічних захворювань), які є найчастішими причинами інвалідизації і 

смертності хворих [6, 36, 60, 65, 83, 101, 104, 142] та найбільш гострою медико-

соціальною проблемою національної системи охорони здоров’я всіх країн світу. 

Актуальність проблеми ЦД зумовлена ранньою інвалідизацією і смертністю 

хворих унаслідок специфічних ускладнень – мікроангіопатій (нефропатій, 

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

кінцівок) і нейропатій. Набагато менше уваги вчених приділено такому 

ускладненню, як діабетична міопатія [138, 155], проте у 65-70% хворих із ЦД 

вона діагностується і проявляється спонтанно гострим болем та набряком м’яза, 

що нерідко закінчується його інфарктом [119] та призводить до погіршення 

якості життя таких хворих.  

Зважаючи на вищесказане та враховуючи результати власних досліджень,  

вважаємо за доцільне обговорення таких пріоритетних питань: 

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

нормі. 

2.  Морфо-функціональна оцінка кількісних і якісних змін жувального 

м’яза в різні терміни перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету.  

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

нормі.  

Жувальні м’язи володіють значною багатогранністю і складністю 

структурної організації, що лежить в основі їх функціональної спеціалізації та 

пластичності [162, 204]. 
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Виявлення структурних особливостей, що лежать в основі 

різноманітності МВ та адаптаційних процесів, які залежать від цього, має 

насамперед загальнобіологічне значення. У науковій літературі існує думка, що 

всі м’язи у ссавців є змішаними [54, 72]. Це зумовлено сукупністю всіх МВ з 

різними структурно-функціональними характеристиками, електроміографічним 

та біохімічним (гістохімічним) профілем [39, 79, 85].  

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 [56, 66, 69, 79]. 

Середня площа поперечного перерізу МВ становить (782,89±127,46) мкм2, а 

площа їх ядер – (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) %. Жувальні м’язи добре 

кровопостачаються внаслідок інтенсивної роботи, яку вони виконують. Так, 

кількість капілярів на площі 0,1 мм2 жувального мʼяза становить 84,3±11,59, а 

на одне MB в середньому припадає 1,3±0,12 гемокапілярів, що узгоджується з 

даними інших дослідників, які в період постнатального онтогенезу спостерігали 

збільшення кількості капілярів на одне МВ від 0,15±0,02 у 15-денних тварин до 

1,40±0,04 у 180-денних щурів. [2]. 

Останнім часом морфологи велику увагу приділяють кількісному аналізу 

субмікроскопічної будови НМЗ для характеристик їхнього функціонального 

профілю та кількісного співвідношення в різних типах МВ [14, 51, 57]. У нашій 

роботі об’єктом дослідження ми обрали жувальний м’яз, оскільки наявні дані 

про його будову поки що малочисельні, суперечливі і стосуються лише 

окремих видів тварин [142]. Вони не дають змоги однозначно відповісти на 

питання про структурну функціональність цього м’яза та особливості будови 

його НМЗ. 

Одним із підходів у вирішенні такої проблеми ми вибрали комплексне 

морфо-функціональне вивчення НМЗ у МВ жувального м’яза щурів, яке 

включає їх гісто-ультраструктурну та електроміографічну характеристику. 
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На основі кількісного аналізу структурних особливостей НМЗ 

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

яка характеризується: патерном розгалужень рухового аксона 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 електроміографічних 

дослідженнях жувальних м’язів у нормі виявляються потенціали правильної 

форми, зі збереженою послідовністю окремих фаз потенціалів дії РО, а їх 

сумарна амплітуда в 1,5-2,0 раза нижча від сумарної амплітуди в інших 

скелетних м’язах [53, 55]. 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 [3, 26]. Так, за даними цих дослідників швидкі окисно-

гліколітичні MB мають найскладнішу просторову організацію 

передсинаптичного полюса НМС, найбільш активних зон і синаптичних 

складок. За даними Ю.П. Денисенка і співавторів [26], саме ці структурні 

елементи визначають ступінь ефективності синаптичної передачі. 

Для НМЗ повільних окисних MB характерним є примітивний спраутинг 

рухових аксонів, менша кількість і довжина синаптичних складок, розширена 

субсинаптична зона. НМЗ швидких гліколітичних MB за особливостями 

архітектоніки та ультраструктурної організації наближаються до 

іннерваційного апарату швидких окисно-гліколітичних МВ. Відмінність 

полягає в значно ширшій субсинаптичній ділянці [3]. 
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Дослідження низки авторів [14, 35] показали, що МВ ссавців мають по 

одному НМС. На основі наявних у науковій літературі повідомлень [49, 57], 

треба думати, що множинна іннервація МВ у ссавців можлива тільки в межах 

волокон І типу. 

Ми встановили, що в нормі внутрішньом’язові нервові провідники 

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

структурної організації [4, 5, 26, 51, 68].  

На сучасному етапі розвитку вчення про периферійний нервовий апарат 

жувальних м’язів є найменше дослідженим. Не вивченим залишається 

питанням його кровопостачання. 

Разом з цим дані ряду дослідників [75, 86] свідчать, що в ділянці НМЗ 

протікають складні біохімічні процеси, які забезпечують передачу нервового 

імпульсу з нерва до МВ і потребують відповідного кровопостачання. 

Враховуючи ці дані, ми, як і інші дослідники [5]  висунули гіпотезу про 

існування спеціалізованих мікрогемосудин, що забезпечують високий рівень 

обмінних процесів в окремих структурах НМЗ.  

НМЗ жувального м’яза в білих щурів мають структурно впорядковані 

спеціалізовані ланки ГМЦР, які забезпечують циркуляцію крові та метаболічні 

функції в ділянці їх локалізації, а їхня ангіоархітектоніка перебуває в тісному 

взаємозв’язку із МВ і має вигляд відкритих або замкнутих петель. Іншим 

авторам у ділянці рухових нервових закінчень також вдалося виявити 

розвинену мікроциркуляторну сітку кровоносних судин модульного типу, яка є 

похідною гемомікроциркуляторного русла нервів відповідних жувальних 

м’язів. Така ангіоархітектоніка тісно пов’язана з будовою рухового нервового 

апарату жувальних м’язів і спостерігається у тварин різних видів [14, 26, 35, 

68]. При цьому мікросудини транспортної частини ГМЦР (артеріоли і 

метаартеріоли) проходять поряд із внутрішньом’язовими пучками МНВ і 

претермінальними ділянками моторних закінчень, а розгалуження 

термінальних артеріол чітко підлягає узгодженню з характером розгалуження 

термінального пучка МНВ. Така будова кровоносних судин забезпечує надійне 
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і рівномірне кровопостачання НМЗ, що підтверджується морфометричними 

даними. Було встановлено, що навколо великих за площею НМЗ (S=926,4 мкм2) 

площа гемокапілярного русла складає 2543,7 мкм2, а навколо малих (S=498,6 

мкм2) вона помітно менша – 1302,5 мкм2. Коливання показників площі 

гемокапілярного русла, що забезпечує живлення НМЗ, спостерігаються в 

значно меншому діапазоні. Водночас, як стверджують деякі автори [62], така 

конструкція термінального ГМЦР в ділянці НМЗ попереджує ішемію та 

супроводжуючу її гіпоксію і може виникати під час надмірного скорочення 

жувальних м’язів [34, 39].  

Ми встановили, що кровопостачання НМЗ жувального м’яза 

здійснюється за рахунок внутрішньом’язових артеріол, діаметр яких становить 

(24,0-34,0) мкм. Артеріоли розпадаються на метартеріоли з діаметром (10,0-

18,0) мкм. Внаслідок їх ди- або трихотомічного поділу утворюються 

гемокапіляри з діаметром (5,0-10,0) мкм, які формують петлі різної 

конфігурації навколо ділянки локалізації НМЗ. Внаслідок візуалізації ГМЦР 

встановлено, що для жувальних м’язів характерна гетерогенність його 

геометрії, особливо на рівні обмінних мікрогемосудин. Так, 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 [50]. Як показали наші дослідження, у ділянці НМЗ вся кров 

перфузується через гемокапіляри, оскільки вищевказаних анастомозів ми не 

виявили. Таке положення добре узгоджується з даними низки дослідників [57, 

188], які вказують на необхідність постійного кровопостачання для 

забезпечення високого рівня метаболізму НМЗ у зв’язку з синтезом 

ацетилхоліну і холінестерази. 

Разом з тим, діаметр гемокапілярів у ділянці кінцевих рухових пластинок 

на 10-15 % менший від діаметра просвіту кровоносних гемокапілярів, які 

забезпечують живленням МВ в жувальному м’язі. На нашу думку, звужений 
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просвіт гемокапілярів НМЗ, з точки зору гемодинамічних умов, забезпечує 

відносно низьку швидкість кровотоку, сприяє більш повній віддачі 

еритроцитами кисню і поживних речовин, до дефіциту яких дуже чутливі НМЗ 

[90, 102]. Більше того, кількість гемокапілярів навколо НМЗ становить 3,9±0,33, 

що втричі більше, ніж навколо МВ та є необхідним для забезпечення високого 

рівня метаболізму НМЗ у зв’язку з синтезом ацетилхоліну і холінестерази, що 

узгоджується з даними багатьох дослідників [90, 102], які вказують на 

необхідність постійного та інтенсивного кровопостачання НМЗ. 

Однак думка про те, що ГМЦР НМЗ – це автономна структура [34]  є 

неправильною, оскільки воно є складовою частиною кровоносного русла 

скелетного м’яза й підпорядковується всім законам його гемодинаміки. Треба 

зазначити, що в ділянці НМЗ перехід артеріальних мікросудин у венозні відділи 

відбувається на порівняно короткій відстані. При цьому утворені однією 

артеріолою гемокапіляри формують дві венули, які на своєму протязі 

приймають закапілярні судини, по яких відбувається відтік крові від МВ. 

Встановлені нами джерела відтоку крові в ділянці НМЗ свідчать про те, що 

вони не мають власного, ізольованого венозного відділу, що створює більш 

сприятливі умови кровообміну і вищі резерви об’ємної ланки ГМЦР. 

Незважаючи на те, що порівняно з МВ площа обмінної поверхні 

гемокапілярів у ділянці НМЗ менша, коефіцієнт кровопостачання моторних 

бляшок в інтактних щурів  залишається на досить високому рівні [216]. 

Проведений нами кількісний аналіз показав, що у щурів гемокапіляри 

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

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

радіусі містяться гемокапіляри, які кровопостачають нервові клітини [187]. 

Субмікроскопічний рівень дослідження гемокапілярів, які відповідають 

за трофіку жувальних м’язів, свідчить про те, що вони належать до соматичного 

типу [162] та за даними наших досліджень характеризуються наявністю світлих 

і темних ендотеліоцитів. Наукові праці вказують на те, що темні ендотеліоцити 

перебувають у стані деструкції або апоптозу, а світлі – є функціонально-
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активними [135, 170]. Урізноманітнення будови міжендотеліальних контактів 

відбувається завдяки поєднанню структури простих прямолінійних та складних 

інтердигітаційних інвагінацій плазмолеми сусідніх ендотеліоцитів. При цьому 

утворюються macula et zonula occludentes. Таку структуру ендотеліоцитів 

спостерігали Н.К. Чикорина і співавтори [88] в багатьох скелетних м’язах. 

Базальній мембрані притаманна властива їй субмікроскопічна будова з частими 

розщепленнями, в яких розташовуються тіла і відростки перицитів. Слід 

зазначити, що нерідко кровоносні капіляри тісно прилягають до цитолеми 

кінцевих гліоцитів у ділянці НМЗ. Відомо, що однією з функцій гліоцитів є 

транспорт поживних речовин [180], тому вони є проміжною ланкою між 

гемокапілярами й аксонними терміналями, які утворюють передсинаптичний 

полюс НМЗ [57]. 

Наявність у ділянках НМЗ гісто-гематичного бар’єру, за даними наших 

досліджень, підтверджується ультраструктурними особливостями будови 

стінки гемокапілярів та волокнистих структур, які до них прилягають. 

 

2.  Морфо-функціональна оцінка кількісних і якісних змін жувального 

м’яза в різні терміни перебігу експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

Питання про особливості перебудови МВ, НМЗ та їхнього 

кровопостачання при ЕСЦД було основним завданням наукової роботи в межах 

дисертаційного дослідження. 

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

площі МВ на 25,9 % – 16,9 %, що пов’язано зі зменшенням у них кількості 

глікогену. Такі зміни структурної організації МВ, на нашу думку, пов’язані зі 

збільшенням рівня в крові контрінсулярних гормонів, зокрема кортизолу [73, 

208], які сприяють глюконеогенезу при дефіциті інсуліну.  

Слід також зазначити, що гіперпродукція контрінсулярних гормонів при 

ЦД є однією з патогенетичних ланок розвитку діабетичних ангіопатій [162, 166, 

209, 210]. При цьому деякі автори відзначають високі рівні кортизолу в ранні 
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терміни розвитку ЕСЦД [73, 86], 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 %, що призводить до збільшення ІВ 

та вказує на зменшення пропускної здатності приносних і обмінних судин 

гемомікроциркуляторного русла. Гіперкортизолемія [73, 86],  стимулює синтез 

ліпопротеїдів низької щільності через активацію ферментів аденілциклазної 

системи, які стимулюють синтез і розпад 3,5-АМФ у жировій тканині, що в 

кінцевому результаті призводить до гіперліпопротеїнемії та атеросклерозу. З 

іншого боку, підвищений рівень глюкокортикоїдів через катаболізм білків 

призводить до розпаду останнього з утворенням антигенів і пошкодженням 

ендотелію та інших шарів судинної стінки шляхом автоімунних процесів. Деякі 

автори вказують на підвищення активності альдостерон-ренін-ангіотензинової 

системи та високі рівні катехоламінів при ЦД, які викликають вазоконстрикцію 

і підвищують тромбогенну активність крові, сприяючи порушенню 

мікроциркуляції [86, 147, 157, 161, 164, 168, 210]. 

Порушення мікроциркуляції призводить до часткової гіпоксії МВ, що 

викликає їхню структурну перебудову. Найбільш чутливими до гіпоксії є 

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

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

зростає відповідно на 5 % - 75,6 %, що можна розглядати як компенсаторні 

процеси у відповідь на гіперглікемію і гіпоксію. Проте деякі автори [203] 

вказують на те, що при ЦД порушується мітохондріальне окисне 

фосфорилювання, яке, окрім аденозинтрифосфату, генерує активні види кисню. 

Останні викликають пошкодження ДНК, білків і мембранних структур. Крім 

того, активні види кисню можуть призвести до посилення мутацій у 

мітохондріальній ДНК, яка має обмежену здатність до відновлення. 

Накопичення точкових мутацій у мітохондріальній ДНК є основним 

механізмом зменшення мРНК та призводять до зменшення синтезу м’язових 

білків. 
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Наші дані і результати дослідження інших авторів [5, 40] показують, що 

ЕСЦД спричиняє структурну перебудову НМЗ, що призводить до порушення 

іннервації МВ. Ці автори показали, що при дегенеративних змінах у НМЗ 

відбувається часткова денервація МВ, внаслідок чого послаблюється 

нейротрофічний контроль. Однак структурні зміни при ЕСЦД, внаслідок яких 

нервові закінчення рухових нейронів зазнають значних кількісних змін, до 

сьогодні  залишаються недостатньо вивченими. 

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

початку моделювання ЕСЦД в МО багатьох МНВ розшаровується внаслідок 

локального набряку. Таке явище при ЕСЦД має не епізодичний характер, а всі 

ознаки закономірного явища, оскільки пов’язане з порушенням трофічної 

функції, притаманної нейролемоцитам із відновлення всіх фосфоліпідних 

сполук, необхідних для підтримки нормальної організації МО [24]. Ми 

стверджуємо, що нерівномірна товщина нервових волокон, яку вони набувають 

при набряку МО, є закономірним явищем також при дії інших факторів, 

внаслідок чого розвивається сегментарна демієлінізація [99]. 

Причини набряку МО не завжди вдається визначити безпосередньо під 

час морфологічного дослідження. Однак деякі автори вказують на те, що 

універсальним патогенетичним механізмом розвитку сегментарної 

демієлінізації є поєднане підвищення проникності гемато-неврального бар’єра з 

порушенням дренажної функції внутрішньом’язової лімфатичної системи [116]. 

Підтвердженням цього є роботи, результати яких вказують на те, що найбільш 

імовірною причиною порушення структури МО є підвищена проникність 

гемато-неврального бар’єра внаслідок зміни фосфоліпідного обміну в 

нейролемоцитах [179]. 

Відомо, що у клітинах фосфоліпіди плазматичної мембрани відрізняються 

асиметричним розподілом: фосфатидилхолін і сфінгомієлін розташовані на 

зовнішній поверхні ліпідного подвійного шару, а фосфатидилсерин 

локалізований на його внутрішній поверхні [147]. У процесі апоптозу, який 

також може бути однією з причин деструктивних змін в НМЗ, ця асиметрія 
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порушується [33] і фосфатидилсерин з’являється на поверхні клітинної 

мембрани. Така транслокація служить причиною розшарування ламел мієліну 

по проміжних щільних лініях і найбільш характерна для МНВ дрібного 

діаметра [62]. 

Відомо, що кількість і склад ліпідів залежать від макро-мікроелементного 

складу тканин [217]. Стан водного балансу в м’язах залежить від останнього, а 

його зміни можуть мати патогенетичне значення для розвитку патології НМЗ 

[89], що чітко корелює з одержаними нами результатами субмікроскопічного 

дослідження.  

Ми показали, що на ультраструктурному рівні структурна перебудова 

НМС полягає у зменшеній кількості складок засинаптичної перетинки, 

вкороченні синаптичного контакту, ширини і довжини активних зон у 

передсинаптичній перетинці, а також зменшенні числа синаптичних пухирців. 

На думку окремих авторів [91] це зумовлено кількома причинами. Серед них 

виділяють: особливості обміну речовин, характер енергетичного балансу, 

активність ферментативних систем [98], кількість мітохондрій [90] і 

внутрішньоклітинних запасів глікогену [12] тощо. 

На 28-у добу від початку моделювання ЕСЦД спостерігається поєднання 

деструктивних та дегенеративних процесів у НМЗ. Відомо, що необхідною 

умовою ефективної передачі імпульсу в НМЗ є високий енергетичний 

метаболізм, структурною основою якого є мітохондрії та система 

окислювального фосфорилювання [78]. Остання може активно функціонувати 

тільки в умовах достатньої гідратації середовища [115]. Тому, у цей термін 

дослідження ми спостерігали поліморфні зміни в мітохондріях перед- і 

засинаптичної зон. Матрикс одних органел має електронно-щільний матрикс і 

добре контуровані кристи, в інших спостерігається зниження осміофільності 

матриксу та дезінтеграція крист. Така різноманітність змін зумовлена різними 

адаптаційними можливостями в умовах ЕСЦД.  
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Морфогенез деструкції НМЗ при ЕСЦД гетерогенний і мультифакторний. 

В основі лежить прогресивна втрата термінальних розгалужень аксона, 

сегментарна демієлінізація та мікроангіопатія [158]. 

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

стінці судин ГМЦР наростають. У різних ланках ГМЦР простежуємо 

еритроцитарні сладжі, тромбоцитарні та змішані клітинні агрегати. Такі зміни 

зумовлені, насамперед, високим рівнем глікованого гемоглобіну, за даними 

наших досліджень він зростає до (8,76±0,61) %, що спричиняє зміну 

поверхневого S-заряду еритроцитів [13, 43, 221]. А це призводить до істинного 

капілярного стазу, сладжу та аглютинації еритроцитів, а в майбутньому до  

мікротромбозу, який створює місцеву циркуляторну та гемічну гіпоксію та 

призводить до активації каскаду молекулярних механізмів  ушкодження 

клітинних мембран [25, 211]. Окрім того, гіперглікемія та дисліпопротеїнемія 

підвищують агрегаційну здатність тромбоцитів та еритроцитів [36, 168]. 

Гіперліпідемія та дисліпопротеїнемія погіршують реологічні властивості крові, 

що спричиняє уповільнення кровотоку та посилення сладжу  [83, 211]. При ЦД 

спостерігається посилений синтез тромбоксана В2, що призводить до зростання 

агрегаційно-адгезивної здатності тромбоцитів [168, 222]. Вказані патогенетичні 

механізми спричиняють виражені гемореологічні порушення, які ми 

спостерігали в нашому дисертаційному дослідженні.  

Морфометрично на 42-у добу ЕСЦД ми відзначали достовірне 

збільшення площі стінки артеріол, капілярів, що призводить до значного 

зростання ІВ в цих судинах та до зменшення їхньої пропускної здатності. Окрім 

того, провідним механізмом у формуванні ускладнень ЦД є патологічні зміни 

судин у відповідь на порушення вуглеводного обміну, що спричиняє 

проліферацію і гіалінізацію інтими в артеріолах та стійке звуження їхнього 

просвіту [30, 32, 74, 145, 148], що підтверджується і нашими морфометричними 

даними. Водночас нами помічено розширення просвіту венулярного відділу 

ГМЦР, на що вказує зростанням площі просвіту венул. Така перебудова 

мікрогемосудин вказує на відкриття артеріоло-венулярних анастомозів, що має 
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компенсаторно-захисне значення, оскільки забезпечує скидання крові у венозне 

русло. Проте такі зміни в ангіоархітектоніці жувального м’яза призводять до 

зменшення на 33,4 % кількості гемокапілярів на площі 0,1 мм2 і на 30,8 % 

зменшується кількість гемокапілярів, які забезпечують васкуляризацію в 

оточенні одного НМЗ. Підвищене скидання артеріальної крові у вени через 

артеріоло-венулярні анастомози призводить до зменшення буферного обсягу 

крові з розвитком місцевого ацидозу, внаслідок чого знижується артеріо-

венозний градієнт концентрації кисню, порушуються окисно-відновні процеси 

в прилеглих тканинах [106]. Таким чином, перебудова судин ГМЦР на 42-у 

добу ЕСЦД вказує на розвиток циркуляторної і гемічної гіпоксій, які 

призводять до пошкодження МВ, МНВ та НМЗ жувального м’яза. На 

гістологічних препаратах простежується набряк ендо- і перимізію та 

периферійне розташування гранул глікогену в МВ. Фіксується достовірне 

зростання площі МВ до (745,72±180,18) мкм2, що достовірно не відрізняється 

від контрольних показників. На нашу думку, зростання площі МВ пов’язано з 

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

ділянках помічається розволокнення міофібрили внаслідок їх деструкції і 

набряку. Досить часто спостерігається накопичення деструктивно змінених 

мітохондрій під сарколемою. Окрім того, в їхньому матриксі виявляються 

мієліноподібні включення. За даними морфометричного аналізу  об’ємна 

щільність мітохондрій зменшується порівняно з показниками попереднього 

терміну експерименту, проте залишається достовірно більшою за контрольні 

показники. Такі зміни з боку мітохондрій пояснюються тим, що вони збільшені 

за розмірами внаслідок їхнього набряку, проте в частини з них повністю 

руйнується внутрішня оболонка і вони перетворюються на вакуолі. Об’ємна 

щільність міофібрил та сакроплазматичної сітки значно зменшуються 

порівняно з попереднім терміном експерименту та контролем, що пов’язано з 

частковим лізисом міофібрил та руйнуванням Т-канальців саркоплазматичної 

сітки. 
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У віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56-70 доба) можемо говорити про 

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

кількісними морфологічними та фізіологічними показниками. Площа МВ 

зменшується на 43 % – 38,8 %, спостерігаються розволокнення та вогнищевий 

лізис окремих МВ, явища клітинної інфільтрації, місцями помітний некроз МВ 

та часткове заміщення їх сполучною тканиною. На ультратруктурному рівні в 

МВ фіксується: зменшення об’ємної щільності мофібрил на 38,8–40,3 %, 

саркоплазматичної сітки на 57,5–57,3 %; каріопікноз, каріорексис і каріолізис; 

підсарколемальний 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 [10, 

13, 42, 105, 221] та призводять до  інших ускладнень, пов'язаних з ЦД 1 типу 

[94, 201, 202]. Гіперглікемія не лише сприяє надмірному утворенню вільних 

радикалів кисню, але і знижує активність захисних механізмів унаслідок 

процесу неферментативного глікозилювання антиоксидантних ферментів [10, 

153]. Деякі кінцеві продукти глікозилювання було виявлено в підвищеній 

кількості в білках скелетних м'язів [94], які призводять до зниження рухливості 

актину і міозину, визначаючи глюкозозалежне зменшення функції білка 

міофібрил [190]. Окрім того, у багатьох дослідженнях було продемонстровано 

збільшення вмісту вільних жирних кислот, ліпідів і тригліцеридів при діабеті 2 

типу [36, 63]. 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-у доби перебігу ЕСЦД в судинах ГМЦР 

жувального м’яза спостерігається виражена діабетична мікроангіопатія. 

Морфометрично простежується потовщення стінки судин приносної, обмінної 

та ємнісної ланок ГМЦР. Такі кількісні зміни з боку ГМЦР пояснюються 

високими рівнями глюкокортикоїдів, які призводять до розпаду білків з 
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утворенням антигенів і розвитком автоімунного процесу в ендотелії судин. Як 

наслідок, автоімунні комплекси деполімеризують основну речовину стінок 

судин та призводять до розвитку гіалінозу [159, 168, 211]. За даними наших 

досліджень люменальна поверхня  ендотеліоцитів характеризується складним 

мікрорельєфом із подальшим розвитком мікро- та макроклазматозу. Такі зміни 

люменальної поверхні ендотеліоцитів трактуються дослідниками по-різному. 

Одні автори пов’язують це із захопленням матеріалу із просвіту судин [157], 

інші – із реактивними змінами ендотелію, зумовлені змінами кровотоку [158]. 

Їхня цитоплазма має понижену електронно-оптичну щільність. У цитоплазмі 

ендотеліоцитів спостерігаються дрібні та великі вакуолі. Місцями 

простежується часткове та повне відшарування ендотеліоцитів від базальної 

мембрани. Факторами пошкодження мембран ендотеліальних клітин вважають 

кетоацидоз та глюкозування N-кінців трансмембранних протеїнів, що 

призводить до зниження синтезу ними вазодилятаторів [164]. Основним 

метаболічним чинником ураження ендотелію при ЦД є поліоловий шлях обміну 

глюкози [28, 179], порушення проникності базальної мембрани та обміну 

міоінозитолу, що негативно впливає на стабілізацію клітинних мембран [28, 

83]. Відомо, що зниження вмісту міоінозитолу всього на 10,0 % призводить до 

деендотелізації мікрогемосудин [88, 110], зменшення використання енергії 

клітинами, зниження активності Na-K-АТФ-ази [78]. Як наслідок, 

спостерігається порушення проникності плазматичних мембран і процесів 

активного транспорту. За цих умов мішенями є компоненти базальних мембран, 

мікрогемосудини, елементи цитоскелету, фосфопротеїни МО [163, 164].  

Важливим фактором ураження ендотелію при цукровому діабеті є 

сорбітоловий шлях метаболізму глюкози, який пов’язаний з активацією 

альдоредуктази з подальшим накопиченням сорбітолу в ендотеліальних 

клітинах, що спричиняє осмотичний набряк та руйнування останніх [168]. 

Руйнування ендотеліоцитів призводить до значної проникності судинної стінки 

та до периваскулярного набряку і підтверджується даними наших досліджень. 

Так, частинки колоїдного золота рідко концентруються в мікропіноцитозних 
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пухирцях, вони масово проникають через міжклітинні щілини і в значній 

кількості спостерігаються в розширених зонах цих щілин. При цьому маркер 

виявляється 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 [9, 10, 25], 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, на 42-у добу структурна перебудова нервового апарату жувального 

м’яза поглиблюється: МО у більшості МНВ деструктуризується, а продукти 

деградації мієліну виявляються як в цитоплазмі нейролемоцитів, так і в 

цитоплазмі тканинних макрофагів. Щодо джерела їх походження серед 

науковців немає спільної думки. Одні автори [47] вважають їх похідними 

клітин гематогенного ряду, інші – постійними клітинами інтерстиційного 

оточення різних органів і тканин [57], ще одна група дослідників [8] стверджує, 

що їх джерелом можуть бути стовбурові клітини. На специфічне перетворення 

фібробластів у стовбурові клітини під дією низки факторів вказують дані 

останніх досліджень російських та японських учених [207]. Серед цих речовин 

є й такі, які у великій кількості утворюються при ЕСЦД [132]. 

У претермінальних та термінальних відділах рухових аксонів також 

відбувається поглиблення дезінтеграційних процесів. Спостерігаються 

варикозні розширення і фрагментація окремих претерміналей, на 40,0 % 

зменшується площа НМЗ та на 22,5 % – площа НМС, на 47,19 % зменшується 

довжина синаптичного контакту. На електронномікроскопічному рівні це 

проявляється розширенням синаптичої щілини і вклиненням фрагментів 

цитоплазми кінцевих нейролемоцитів. В аксоплазмі терміналей 



157 

спостерігається:  зменшення кількості синаптичних пухирців на 31,4 %; 

фрагментація засинаптичної перетинки та  дезінтеграція значної кількості її 

складок та їхнє часткове руйнування. 

Вивчення моторної іннервації МВ при ЕСЦД дало змогу показати, що 

НМЗ інволютивно змінюються, а це проявляється витонченням нервових 

волокон з одночасним локальним напливом аксоплазми, вкороченням і 

розпадом частини кінцевих гілочок рухового аксона. Це призводить до 

зменшення площі НМС і спричиняє ослаблення нервово-м’язової імпульсації 

[24, 26]. Такі структурні зміни спостерігаються при багатьох патологічних 

станах, коли мова йде про гіпоксію, і зумовлені вони, насамперед, змінами 

мікроциркуляції крові. 

Так, за даними наших досліджень у цей термін експерименту кількість 

капілярів навколо НМЗ зменшується в 1,8 раза. Розрідження судинного рисунка 

призводять до суттєвого погіршення кровопостачання НМЗ, оскільки не тільки 

збільшується їх кількість на один гемокапіляр, але й суттєво розширюється 

«зона васкуляризації» кожного гемокапіляра. При цьому в гемокапілярах 

спостерігається спіральне закручування вздовж окремих МВ. Така 

«спіралізація» відображає добре відомий феномен забезпечення максимального 

метаболізму клітин і тканин в умовах дефіциту енергетичного матеріалу [94]. 

На 70-у добу спостерігається прогресування периаксональних та 

активація дегенеративних процесів: у МНВ МО нерівномірно забарвлюється, 

має нерівні контури, повністю дезорганізуються ламели МО, насічки та вузли 

(нодуси) мієліну. У претермінальних та термінальних відділах рухових аксонів 

у цей термін деструктивні явища набувають різко вираженого характеру. Поряд 

із цим виявляються частково чи повністю зруйновані НМЗ. Звертають на себе 

увагу деякі відмінності мікросудинних змін у різних компонентах 

досліджуваного м’яза. Різко реагують на гіперглікемію судини НМЗ. Наші дані 

узгоджуються з висновками робіт M. Amiry-Moghaddam [98] i J. Chuquet [113] 

про високу реактивність мікросудин НМЗ в умовах патології та експерименту. 

Особливо страждають при цьому мікрогемосудини швидких гліколітичних і 
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швидких окисно-гліколітичних МВ. На ці феномени звертав увагу В.М. 

Шкуропат [90]. 

Це пов’язано з тим, що в цитоплазмі ендотеліоцитів виявляється висока 

активність лужної фосфатази. А це свідчить про функціональне напруження 

метаболізму та посилення процесів активного транспорту зі сторони 

ендотеліоцитів [88], що призводить до компенсаторного збільшення 

периваскулярного простору і відповідного збільшення транспортного шляху 

перенесення поживних речовин. Такі зміни в жувальних м’язах є причиною  

погіршення живлення НМЗ і відповідних змін різного ступеня вираженості в 

периферійному нервовому апараті.  

Особливо демонстративними є ультраструктурні зміни НМС: 

зменшується периметр та довжина синаптичних контактів, різко знижується 

кількість активних зон і засинаптичних складок. При цьому більшість 

синаптичних пухирців концентрується вздовж передсинаптичної перетинки і 

рідко спостерігається в аксоплазмі серед деструктивно змінених мітохондрій. 

Нейрофіламенти агреговані й у великій кількості концентруються в 

центральній частині терміналей, що суттєво погіршує транспорт 

нейромедіатора до засинаптичної перетинки. Кристалоподібні включення 

трапляються, в основному, поблизу субсинаптичної зони.  

Для теоретичної та практичної медицини значне зацікавлення становить 

вивчення процесів нервової імпульсації та характер м’язового скорочення під 

час стимуляції в умовах ЕСЦД [114,171]. В основі цих патологічних явищ 

лежить порушення або повна блокада нервово-м’язового імпульсу [48, 49, 92]. 

При цьому структурно-функціональна перебудова самих НМС залишається 

поза увагою вчених [58]. Мало вивченим і фрагментарно висвітленим є також 

питання впливу гіперглікемії на характер нервово-м’язової передачі та 

збудливості жувальних м’язів [108]. 

Як стверджують деякі автори [79], при ЦД порушується функція 

синаптичного апарату скелетних м’язів. При цьому провідним 
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пошкоджувальним агентом вважаються аутоантитіла до потенціалзалежних 

Са2+-каналів на передсинаптичній перетинці НМЗ. 

Відомо, що для їх ефективного функціонування необхідна достатня 

кількість енергетичного матеріалу. Проте внаслідок інсулінрезистентності 

мембран при ЦД в нейронах і МВ спостерігається гострий дефіцит глюкози [77] 

і як наслідок – затруднення процесу синтезу і виділення синаптичного 

медіатора ацетилхоліну з терміналей аксонів. При цьому змінюється функція 

периферійного нервового апарату МВ з відповідними клінічними та ЕМГ-

проявами у вигляді м’язової слабкості, гіпо- арефлексії та порушеннями 

частотно-амплітудних характеристик м’язових осциляцій [25]. 

Ми показали не тільки морфологічний субстрат таких змін при ЕСЦД, але 

й паралельно зафіксовані ЕМГ-показники нейроміопатії, що свідчать на 

користь цього механізму її розвитку, уже на 14-у добу від початку моделювання 

ЕСЦД [194]. 

У роботах останніх років з’ясований механізм дії аутоантитіл до 

кальцієвих каналів при різних захворюваннях, але, як правило, автори 

повідомляють про поодинокі випадки морфологічних змін при ЕСЦД. Немає 

також відомостей про зміни в комбінації з іншими захворюваннями, наприклад 

міастенією. 

В оглядових же статтях наводяться дані, що деталізують уже відомі 

відомості про епідеміологію, патогенез і лікування захворювань із проявами 

міастенії [118]. У науковій літературі за останні 10 років ми не зафіксували 

повідомлень про морфологічні, зокрема електронномікроскопічні, дослідження 

НМЗ при ЕСЦД. Тим часом дані про знайдені раніше зміни в синаптичному 

апараті жувальних м’язів при ЦД суперечливі, фрагментарні і вимагають 

комплексного дослідження [108]. При ЕМГ-дослідженні в усіх хворих 

простежується синаптичний дефект, характерний для вказаного захворювання і 

підтверджується морфологічними дослідженнями. 

Електронномікроскопічне дослідження виявило різноманіття структурних 

змін у МВ жувального м’яза та їх НМЗ. Останні можна було розділити на 3 
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групи: синапси з практично нормальною структурою, синапси зі змінами, 

характерними для ЦД, і синапси з ознаками деструктивного процесу. 

Специфічність змін для ЕСЦД зафіксована як у передсинаптичних, так і в 

засинаптичних структурах. Рухова кінцева пластинка має незначні розміри і 

включає 1-2 синаптичних контакти (терміналь аксона з прилеглою 

засинаптичною ділянкою МВ). У терміналях аксонів спостерігається значне 

зменшення числа синаптичних пухирців. Окрім типових синаптичних пухирців, 

на тлі електроннопрозорої аксоплазми визначаються великі пухирці, а також у 

невеликій кількості нейрофіламенти. Мітохондрії звичайно групуються в 

центрі. Їх кількість, форма, розміри і щільність розташування варіюють від 

терміналі до терміналі як у різних синапсах, так і в межах однієї рухової 

кінцевої пластинки. 

Передсинаптична перетинка звивиста, нерівномірної осміофільності, що 

іноді створює враження її фрагментації. У засинаптичному полюсі відбувається 

вкорочення засинаптичних складок, а їх кількість значно зменшується. 

Синаптична щілина нерівномірна, а основна речовина, яка її заповнює, має 

підвищену електронно-оптичну щільність. Підошва рухової кінцевої пластинки 

бідна органелами.  

НМЗ з деструктивними змінами включають 3 і більше синаптичних 

контактів, що перебувають на різних стадіях деструкції – від локального 

зменшення електронно-оптичної щільності аксоплазми терміналей (на 28-у 

добу від початку моделювання ЕСЦД) до фрагментації і повного зникнення 

останніх (на 70-у добу від початку моделювання ЕСЦД). При цьому 

деструктивний процес, як правило, розповсюджується також і на засинаптичну 

ділянку, що проявляється зменшенням розмірів НМЗ. 

У таких синапсах відбуваються нерівномірна зміна ширини синаптичної 

щілини і засинаптичних складок, а також конденсація матриксу, що заповнює 

їх у вигляді електронно-щільних глибок. Після повної деструктуризації 

терміналей аксонів синаптичні складки продовжують зберігати хоча і 

порушену, але характерну організацію, і тільки за їх присутністю визначається 
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ділянка колишнього синаптичного контакту. У безпосередній близькості від 

нього можна знайти витончені аксонні терміналі. 

Таким чином, проведене електронно-мікроскопічне дослідження виявило 

специфічну перебудову синаптичних структур, яка виражається в зменшенні 

кількості синаптичних пухирців у терміналях аксонів та поступовому зниженні 

складчастості засинаптичної перетинки. 

Зменшення складчастості засинаптичної перетинки – характерна риса 

НМЗ при ЕСЦД. Ця особливість була підтверджена нами морфометрично. 

Зменшення площі засинаптичної мембрани є адаптаційною реакцією у 

відповідь на порушення синтезу і виділення медіатора синаптичної передачі 

нервового імпульсу з передсинаптичних структур. 

У всіх випадках ушкоджувальним агентом є аутоантитіла до P/Q-

кальцієвих каналів передсинаптичної перетинки НМС. Пацієнти з таким типом 

ураження периферійного нервового апарату, за даними різних авторів, 

складають від 50,0 до 60,0 % усіх хворих на ЦД 1 типу [213]. 

Виділення синаптичного передавача з терміналі аксона в НМС залежить 

від входу іонів Са2+ через потенціал-залежні кальцієві канали передсинаптичної 

перетинки. Знайдені різні підтипи кальцієвих каналів, які класифікуються як L, 

N, P/Q, R і T залежно від їхніх електрофізіологічних і фармакологічних 

властивостей [107]. 

Виділення ацетілхоліну з терміналей аксонів ссавців залежить від P/Q-

кальцієвих каналів [199]. Було з’ясовано, що при ЦД у МВ відбувається 

експресія кальцієвих каналів L-, N-, R- і P/Q-підтипів. При ЦД відбувається 

антигенна стимуляція до інсуліну і появи аутоантитіл проти P/Q-кальцієвих 

каналів передсинаптичної перетинки в НМС [117]. 

Тут виявляється певна суперечність: якщо ЕСЦД є наслідком антигенної 

експресії кальцієвих каналів P/Q-підтипу, то їх поява повинна передувати 

ЕСЦД, а не навпаки. Разом з тим епідеміологічні дані свідчать, що після 2-х 

років після появи симптомів ЕСЦД вірогідність виявлення аутоантитіл до 

інсуліну різко збільшується і практично маніфестує через 4-5 років від початку 
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прийому фармакологічного інсуліну. До того ж невідомий генез аутоантитіл до 

P/Q-каналів при ЕСЦД без введення чужорідного білка. 

У зв’язку з цим можна висунути таку гіпотезу відносно механізму 

деструкції НМЗ при ЕСЦД: у всіх випадках аутоантитіла до P/Q-кальцієвих 

каналів з’являються після тривалого введення інсуліну. Проте приблизно в 

половині випадків діабетична міопатія і нейропатія не розвивається. Ця гіпотеза 

є найпростішою і пояснює розвиток ЕСЦД в поєднанні з нейро-міопатіями. 

Ультраструктурний аналіз НМЗ при ЕСЦД дав змогу виявити специфічні зміни 

в НМС, зумовлені гіперглікемією. При цьому НМС жувальних м’язів 

продемонстрували значні компенсаторні можливості в ранні терміни і 

виснаження їх адаптаційного потенціалу у віддалені терміни ЕСЦД. 

Багато авторів встановили, що хімічний склад скелетних м’язів при ЦД 

характеризується зниженням вмісту основних електролітів. Відомо, що навіть 

незначні зміни водно-сольового балансу відображаються на характері 

збудливості та провідності МНВ [86, 89, 92]. Ці дані підтверджуються 

результатами нашого дослідження, що виявляється вже на ранніх стадіях 

розвитку ЕСЦД (14-28 доба) збільшенням активності введення в 3,9-4,6 раза; 

появою фібриляцій різної амплітуди. 

Через 42 доби від початку моделювання ЕСЦД чітко виявляється 

електроміографічний субстрат деструкції НМЗ у вигляді ознак денервації, які 

корелюють зі ступенем вираженості гіперглікемії. При цьому значно 

підвищується активність введення, постійно реєструються потенціали 

фібриляцій високої амплітуди, але короткої тривалості. Вони мають хоч і 

чіткий, але непостійний ритм. Такий патерн вказує на демієлінізувальний 

характер ураження нервових провідників і деструктивні зміни в МВ [171, 173, 

174]. 

Зміни електричної збудливості жувального м’яза зумовлені, на нашу 

думку, змінами кровопостачання НМЗ, які особливо виражені через 56 діб від 

початку моделювання ЕСЦД і підтверджуються даними інших авторів [55, 92]. 

Це чітко відображається на характері ЕМГ: поряд зі зниженням амплітуди 
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потенціалів дії РО статистично вірогідно збільшується їх тривалість, однак 

спостерігається збільшення їх поліфазності. Такий патерн підтверджує 

активність процесів демієлінізації, оскільки спостерігається при інших 

демієлінізувальних захворюваннях і свідчить про глибоку морфо-

функціональну перебудову нервових провідників за типом сегментарної 

демієлінізації. Слід зазначити, що демієлінізація є характерною морфологічною 

ознакою при ЕСЦД будь-якого походження [99, 115, 148] і лежить в основі 

виникнення судом [154]. 

При цьому спостерігаються також перші ознаки реінервації МВ, що 

можливо за умов периферійного спраутингу. Це явище більшою мірою 

проявляється на 70-у добу від початку моделювання ЕСЦД. Поряд з цим, 

спостерігаються такі важливі критерії, як спонтанна активність м’язів, а також 

укрупнення і поліфазія потенціалів дії РО, знижується її амплітуда, 

спостерігається поліфазність, що вказує на глибоку деструкцію більшості НМЗ. 

Ступінь вираженості цих змін, очевидно, залежить, з одного боку, від 

ступеня залучення в патологічний процес нижнього мотонейрона, з іншого боку 

– від стадії патологічного процесу. У цей термін у 35,4 % тварин при ЕСЦД 

можуть траплятися до 20,5 % міодистрофічних потенціалів дії РО. Також з цим 

спостерігаються потенціали фасцикуляцій, які мають амплітуду до 20 мкВ і 

тривають у середньому (1,8±0,02) мс і свідчать про глибоку морфо-

функціональну перебудову НМЗ жувального м’яза в пізні терміни розвитку 

ЕСЦД. Виявлені нами зміни ЕМГ-показників у динаміці розвитку ЕСЦД є 

фізіологічною основою для обгрунтування морфологічної періодизації 

етапності чи фазності перебігу морфо-функціональної перебудови всіх 

складових жувального м’яза при ЕСЦД. 

Отримані нами результати доповнюють результати аналогічних 

досліджень [140], у яких вивчали вплив гіперглікемії при інших умовах її 

моделювання на різні органи, оскільки вони виявляють закономірний характер 

змін електропровідності м’язової тканини при ЕСЦД, які поглиблюють 

деструктивні зміни НМЗ. 
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До додаткових результатів належать нейрофізіологічні показники, які 

свідчать про характер порушення провідності нервових провідників і 

збудливості м’язової тканини [39, 49, 50, 55].  

Таким чином, на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, біохімічного, 

електроміографічного та статистичного методів дослідження отримано дані, які 

в перебігу морфо-функціональних змін жувального м’яза при ЕСЦД дають 

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

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

Пріоритетом нашого дослідження є те, що вперше встановлено 

морфогенез діабетичної міопатії жувального м’яза, яка виникає внаслідок 

декількох причин: 1) метаболічні зміни в самих МВ у відповідь на 

гіперглікемію; 2) розвиток циркуляторної і гемічної гіпоксій у судинах ГМЦР, 

які призводять до пошкодження МВ, МНВ та НМЗ жувального м’яза; 3) якісні 

та кількісні морфологічні зміни в нервовому апараті жувального м’яза, які 

вказують на розвиток нейроміопатії, що підтверджено ЕМГ-показниками.   
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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 
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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. 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).  
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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 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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