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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Проблема захворювань внаслідок нестачі йоду посідає 

пріоритетне місце серед вітчизняних і міжнародних досліджень (Боднар П.М., 2010; 

Boekholdt S.M. et al., 2010; Дора С. В. и др., 2012; Каминский А. В. и др., 2017). За 

даними ВООЗ, більше 1/3 населення Землі живе в зонах розвитку йододефіцитних 

станів (ЙДС). Особливого значення набула проблема йододефіциту (ЙД) і 

гіпотиреозу (ГТ) після аварії на Чорнобильській АЕС, коли відбулися значні викиди 

в атмосферу радіоізотопів, що мали виражену тропність до щитоподібної залози 

(ЩЗ) (Дударева Ю.А. и др., 2015). Сьогодні проблема ЙД і ГТ в Україні набуває все 

більшої ваги. На жаль, Україна посідає 126 місце в боротьбі з йододефіцитними 

станами. Країна втрачає інтелектуальний, освітній, професійний і науковий 

потенціал. 

Тривала недостатність йоду призводить до ГТ. За даними багатьох вчених, ГТ 

зумовлює зміни практично у всіх органах і тканинах (Каминский А.В. и др., 2011). 

Є фрагментарні відомості про виникнення міопатії при дефіциті гормонів ЩЗ 

(Кравченко В.І. та ін., 2011). Однак, потрібно відзначити, що в доступній нам 

медико-біологічній літературі на сьогодні немає робіт, в яких би вивчалася 

морфологія жувальних м’язів (ЖМ) при ЙДС та ГТ у віковому аспекті. Ми не 

виявили жодних робіт, в яких була б використана морфометрія та отримані 

кількісні показники щодо аналізу змін у ЖМ при ГТ, ЙДС.  

Це вказує на необхідність проведення комплексного дослідження, в якому у 

тварин на етапах постнатального онтогенезу вивчатимуться морфофункціональні 

особливості власне жувального (ВЖМ) і бічного крилоподібного м’язів (БКМ) та 

їх структурно-метаболічні перетворення в умовах змодельованого ЙД та ГТ. 

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

виконано відповідно до плану наукових тематик ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» і є фрагментом науково-дослідної роботи 

«Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (номер державної реєстрації 0114U005624). 

Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (протокол № 11 від 

29.09.2015 р.) та Проблемною комісією МОЗ і АМН України «Морфологія 

людини» (протокол № 9/1 від 09.09.2015 р.). 

Мета дослідження. Встановити особливості структурної організації власне 

жувального та бічного крилоподібного м’язів щурів на етапах постнатального 

онтогенезу та їх морфофункціональні особливості при експериментально 

змодельованих йододефіцитних станах, гіпотиреозі. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити морфологічні особливості будови кровоносних судин, тканинних 

елементів, посмугованих м’язових волокон (МВ) ВЖМ та БКМ у різні періоди 

постнатального онтогенезу (статевого становлення, статевої зрілості).  

2. Простежити в динаміці особливості морфофункціональних змін у 

кровоносних судинах, тканинних елементах, посмугованих МВ ВЖМ і БКМ 
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нестатево- і статевозрілих щурів через 60 діб в умовах ЙД. 

3. Дослідити зміни в кровоносних судинах, тканинних елементах, 

посмугованих МВ ВЖМ і БКМ нестатево- і статевозрілих щурів через 60 діб в 

умовах йододефіцитної дієти (ЙДД) з додаванням струмогенних продуктів.  

4. Зʼясувати морфофункціональні особливості ВЖМ і БКМ щурів нестатево- 

і статевозрілого віку на 14, 21 та 28 доби мерказоліліндукованого гіпотиреозу 

(МІГ).  

5. Провести морфометричний аналіз кровоносних судин, тканинних 

елементів, посмугованих МВ ВЖМ і БКМ на етапах постнатального онтогенезу, в 

динаміці розвитку ЙДС, а також змодельованого ГТ. 

6. Дослідити особливості біохімічних процесів на зазначених етапах 

дослідження (біохімічний склад крові (вміст тиреотропного гормона, гормонів ЩЗ, 

холестерину, макроелементів (Ca, Mg, P)) та вміст йоду в сечі на етапах 

постнатального онтогенезу та в експерименті).  

Об’єкт дослідження – морфофункціональні перетворення структур ВЖМ і 

БКМ на етапах постнатального онтогенезу, при ЙДС, ГТ.  

Предмет дослідження – особливості мікро- та ультраструктури ВЖМ і 

БКМ (інтраорганних кровоносних судин, сполучнотканинних елементів, 

посмугованих МВ) білих безпородних щурів-самців нестатевозрілого та 

статевозрілого віку в нормі та при ЙДС, ГТ.  

Методи дослідження: експериментальний – моделювання ЙДС та МІГ; 

гістологічний і електронномікроскопічний – для вивчення особливостей будови 

кровоносних судин, тканинних елементів, посмугованих МВ ЖМ у різні періоди 

постнатального онтогенезу, при ЙДС, ГТ; біохімічні – для контролю розвитку 

ЙД, ГТ; морфометричний – для кількісної характеристики морфологічних 

перетворень в онтогенезі та при ЙД, ГТ; статистичний – для об’єктивної оцінки 

отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі комплексного 

підходу із використанням сучасних методів дослідження отримано нові результати, 

які проявляються в структурній віковій перебудові кровоносних судин та МВ ЖМ 

(збільшенні діаметра просвіту та товщини стінки всіх ланок артеріального і 

венозного русла, зростанні кількості гемокапілярів (Гк) на одиницю площі, зміною 

відсоткового розподілу різних типів МВ, зростанні діаметра поперечного перерізу 

(ДПП) МВ та збільшенні об’ємної частки мітохондрій (ОЧМ) і міофібрил (ОЧМф)), 

а також доповнено вже існуючі відомості щодо особливостей ангіоархітектоніки та 

будови посмугованих МВ ВЖМ і БКМ на етапах постнатального онтогенезу.  

Уперше описані морфофункціональні зміни структурних компонентів 

судинного русла (прогресуюче звуження просвіту артеріальної ланки з 

потовщенням стінки та виражені набряково-дистрофічні зміни) та посмугованих 

МВ ВЖМ і БКМ (втрата поперечної посмугованості, перерозподіл різних 

фенотипів МВ, збільшення ДПП внаслідок набряково-дистрофічних змін 

міофібрил (Мф), мітохондрій (М)) при змодельованих ЙДС та МІГ. 

Новими є дані про динаміку змін ВЖМ та БКМ при змодельованих 

патологіях на різних етапах постнатального онтогенезу. 
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Застосований структурно-функціональний аналіз дозволив провести 

паралелі між морфологічними змінами та метаболічними процесами в умовах 

вікової норми та при патології (структурні зміни судинного русла та МВ 

супроводжуються зменшенням вмісту Ca, Mg, P і зростанням вмісту холестерину в 

крові у нестатево- та статевозрілих тварин). 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати вікової 

трансформації структурних елементів ВЖМ і БКМ можуть послужити 

морфологічним підґрунтям у практичній стоматології для вибору оптимальних 

алгоритмів обстеження, діагностики та лікування пацієнтів різних вікових груп.  

Виявлені структурні особливості та їх морфометрична оцінка можуть 

використовуватися в подальших наукових роботах.  

Відомості про особливості динаміки морфофункціональних порушень, що 

розвиваються в ЖМ представників різних вікових груп в умовах різної тривалості 

ЙД, поєднання його із споживанням струмогенних продуктів, при ГТ, можна взяти 

до уваги з метою застосування своєчасних заходів лікування і профілактики. 

Розроблено і обґрунтовано новий спосіб моделювання ЙДС при поєднанні 

базової ЙДД та струмогенних речовин (Пат. № u 2016 02500; заявл. 15.03.2016; 

опубл. 25.11.2016 р., Бюл. № 22), що надалі дасть можливість в експериментальних 

умовах досліджувати різні органи і системи при змодельованій патології. 

Удосконалено методику забарвлення за Малорі (Пат. № UA 109954; заявл. 

29.10.2015; опубл. 26.09.2016 р., Бюл. № 18), що сприятиме ідентифікації 

посмугованих МВ у наукових лабораторіях. 

Отримані нові дані можуть використовуватися в ендокринології, 

стоматології.  

Теоретичні та практичні узагальнення роботи можуть бути використані в 

навчальному процесі на кафедрах анатомії людини, фізіології, патологічної 

анатомії, ендокринології, стоматології, терапії медичних ВНЗ. 

Впровадження результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес та наукову роботу на 

кафедрах анатомії людини Одеського національного медичного університету 

(затв. 05.01.17 р.), патологічної анатомії, анатомії, топографічної анатомії та 

оперативної хірургії Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 27.11.17 р. та 

04.02.2019 р.), нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною 

анатомією Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (затв. 10.01.17 р. та 12.01.17 р.), анатомії  людини  Харківського  

національного медичного університету (затв. 01.09.17 р.), анатомії людини 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (затв. 

22.01.19 р.), анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського» (затв. 12.02.19 р.).  

Особистий внесок здобувача. Результати, викладені в дисертаційній 

роботі, отримані здобувачем особисто. Визначення мети та розробка завдань 

дослідження були виконані з науковим керівником. Дисертант самостійно 

здійснив пошук і проаналізував наукову літературу, виконав експериментальну 
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частину та забір матеріалу для морфологічних і біохімічних досліджень. 

Світлооптичні, електронномікроскопічні, морфометричні дослідження та їх 

статистична обробка зроблені автором власноруч. Здобувачем особисто написано 

та проілюстровано всі розділи дисертації. Інтерпретацію отриманих результатів, 

формулювання висновків здійснено разом із науковим керівником. У наукових 

роботах, опублікованих у співавторстві, реалізовані наукові ідеї здобувача, участь 

якого є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднено на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» 

(Дніпропетровськ, 11-12 квітня 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі» (Київ, 

9-10 травня 2014); Науковій конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження 

К.С. Кабака (Київ, 29-30 травня 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика: актуальні питання взаємодії» (Київ, 

4-5 вересня 2015); VІ національному Конгресі анатомів, гістологів, ембріологів 

України (Запоріжжя, 16-18 вересня 2015); конференції з міжнародною участю 

«Фундаментальні науки – практичній медицині: морфофункціональні методи 

дослідження онтогенетичних перетворень фізіологічних та метаболічних процесів, 

змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів», 

присвяченій 75-річчю з Дня народження  професора Шутки Богдана Васильовича 

(Івано-Франківськ, 30 вересня-1 жовтня 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальные вопросы морфологии», посвященной 70-летию 

Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Николая 

Тестемицану (Молдова, Кишинеу, 15-16 октября 2015); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної анатомії та 

оперативної хірургії», присвяченій 75-річчю від дня народження професора В.І. 

Проняєва (Чернівці, 24-25 березня 2016); Науково-практичній конференції за участі 

міжнародних спеціалістів «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, 

тканин людини та її значення для практичної медицини  і  стоматології»,  

присвяченій  80-річчю  з  дня  народження професора М.С. Скрипнікова (Полтава, 

19-20 травня 2016); Научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 115-летию со дня рождения академика Д.М. Голуба 

(Минск, 30 сентября 2016); Науково-практичній конференції «Вплив довкілля 

Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, 6 квітня 2017); 

87 Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(Івано-Франківськ, 22-23 березня 2018); The Third International Scientific Congress of 

Scientists of Europe and Asia (Vienna, Austria 19-20th April 2018); International congress 

«Science and society» (Hamilton, Canada, 15 June 2018); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та 

ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» (Тернопіль, 20-21 вересня 

2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, які 

повністю відображають зміст проведеного дослідження, в тому числі 8 статей у 
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наукових фахових виданнях України та зарубіжжя (із них 1 стаття – у закордонному 

виданні (Естонія), 4 статті входять до міжнародних наукометричних баз (4 статті – 

одноосібні)) і 12 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних наукових 

конференцій, конгресів; отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 253 сторінках (129 

сторінок основного тексту) і складається з анотації, змісту, переліку умовних 

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

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, списку використаних джерел, який включає 369 

найменувань (із них 252 – кирилицею, 117 – латиницею), додатків. Дисертація 

ілюстрована 137 рисунками, 26 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом для дослідження були ВЖМ 

та БКМ 144 білих безпородних щурів-самців, які розподілялися на групи. І група – 

інтактні, які служили контролем ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого (3 місячного 

віку,  масою  120-150 г)  та  статевозрілого віку (6 місячного віку, масою 180-200 г); 

ІІ група – дослідна – в умовах ЙД ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого та 

статевозрілого віку); III – дослідна – в умовах ЙДД з додаванням струмогенних 

продуктів ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку); ІV – 

дослідна із змодельованим ГТ ((n=72) по 36 тварин нестатевозрілого та 

статевозрілого віку).  

ЙДС моделювали за допомогою базової ЙДД (Кулимбетов М.Т. и др., 2009). 

ЙДС із додаванням струмогенних продуктів моделювали шляхом використання 

базової ЙДД, доповнюючи природними струмогенами – подрібненими соєю та 

арахісом по 1 г (пат. № 111647, заяв. 11.02.2011; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22). 

Забір матеріалу проводили на 60 добу експерименту. 

Моделювання ГТ проводили за допомогою препарату «Мерказоліл» 

(«Здоров’я», Україна), у відповідних розрахункових дозах – 7,5 мг на 100 г маси 

тіла тварини (після 14-ої доби – 3,5 мг на 100 г маси тіла тварини) (Громакова С.Ц. 

и др., 2002, Чарнош С.М., 2007). Забір матеріалу проводили на 14, 21, 28 доби 

експерименту. 

Для біохімічних досліджень визначали показники вмісту ТТГ, Т3, Т4 в крові 

та йоду в сечі, вміст холестерину та макроелементів (Са, Мg, Р) в крові.  

Усі маніпуляції з тваринами 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 

19.10.2018 р.).  

Для гістологічного дослідження використовували методи забарвлення: 

гематоксиліном та еозином, фуксиліном за Хартом, гематоксиліном-основним 
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фуксином-пікриновою кислотою за Ван Гізоном, альціановим синім за Стідменом, 

трихромне забарвлення за Масоном, PAS (Багрій М.М. та ін., 2016) та ін’єкцію 

кровоносного русла ефірно-хлороформною сумішшю паризької синьої.  

Для визначення біохімічної активності сукцинатдегідрогенази (СДГ) МВ 

зрізи забарвлювали за методом М. Нахласа (Меркулов Г.А., 1961). 

Субмікроскопічне вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі 

ПЭМ-125 К при прискорюючій напрузі 75 кВ із наступним фотографуванням.  

Морфометрично визначали: діаметр просвіту кровоносних судин та товщину 

стінки, абсолютну кількість МВ різного гістохімічного фенотипу та їх діаметр, 

кількість капілярів на 1мкм2  поперечного перерізу м’яза за формулою (∑ Кк/ ∑ Sмв), 
де ∑ Кк – загальна кількість капілярів, ∑Sмв – сумарна площа поперечного перерізу 

м’яза (Анисимова Е.В., 2005); об’ємну частку мітохондрій (М) та міофібрил (Мф) в 

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

об’єкта, Pi – кількість точок всередині досліджуваного об’єкта, Pt – загальна кількість 

точок тест-системи (Автандилов Г.Г., 1990). Комп’ютерне опрацювання даних 

здійснювали за допомогою статистичного пакета Stat. Soft. Inc; Tulsa, OK, USA; 

Statistica 10.  

Результати дослідження та їх обговорення.  

1. Становлення структурних компонентів жувальних м’язів в умовах 

вікової норми. 

Досліджуючи ангіоархітектоніку ВЖМ і БКМ у нестатевозрілих тварин, 

виявлено послідовне анастомозування кровоносних судин уздовж МВ. При 

дослідженні гістоструктури артерій ми з’ясували, що вони мають м’язовий тип 

будови. Венули та вени з нерівними контурами та слабодиференційованими 

оболонками. Кількість Гк в 1 мкм2 поперечного зрізу МВ у ВЖМ 1,56±0,26, у 

БКМ – 1,68±0,36. Ультрамікроскопічно встановлено, що в нестатевозрілих тварин 

Гк соматичного типу.  

У процесі онтогенезу в ЖМ статевозрілих тварин судинне русло 

характеризувалося потовщенням артеріальної стінки та зростанням просвіту 

артерій. Найбільші зміни спостерігаються в ланках гемомікроциркуляторного 

русла (ГМЦР). Діаметр артеріол збільшився у ВЖМ на 9 %, у БКМ – на 5,05 %. 

Товщина стінки зросла на 9,28 % та 6,36 %, відповідно. У Гк зріс діаметр у ВЖМ 

на 13,19 %, у БКМ – на 13,98 %. Товщина стінки зросла на 16,98 % та 39,40 %. 

Збільшився діаметр просвіту венул у ВЖМ на 1,64 %, у БКМ – на 1,31 %. 

Потовщилась венулярна стінка у ВЖМ на 11,85 %, у БКМ – на 5,03 %. Кількість Гк 

на 1мкм2 збільшується у ВЖМ на 7,69 %, у БКМ – на 7,79 %. Обґрунтовуються такі 

онтогенетичні зміни гормональним впливом (Сонькин В.Д. и др., 2011) та 

«локальною гіпоксією», яка виникає при посиленні аеробного метаболізму і 

стимулює кровотік (Козлов В.И., 2012).  

При ультрамікроскопічному дослідженні Гк ЖМ у статевозрілих тварин 

ендотеліоцити мають дефінітивний тип будови. Ядро ендотеліоцита неправильної 

форми, з рівномірним розміщенням гетерохроматину. Невеликі М округлої форми. 

Гранулярна ендоплазматична сітка (ГЕС) представлена трубочками та цистернами, 

з прикріпленими рибосомами. Апарат Гольджі (АГ) знаходиться ближче до 
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плазмолеми та складається з трубочок і дрібних пухирців.  

МВ ЖМ нестатевозрілих щурів мають чітку поперечну посмугованість. Ядра 

паличкоподібні, розміщуються по периферії. Добре розвинений ендомізій, в 

основній речовині сполучної тканини ЖМ чітко виявляються глікозаміноглікани. 

При дослідженні СДГ-ої активності МВ можна поділити на три типи. МВ з 

високою активністю СДГ (ВА СДГ) містять велику кількість формазану, тому 

забарвлюються в синій колір. МВ з проміжною активністю СДГ (ПА СДГ) з 

меншою кількістю формазану, який розміщується на периферії, тому центральна 

частина виглядає світлою. МВ з низькою активністю СДГ (НА СДГ) містять 

невелику кількість формазану і виглядають світлими. При морфометричному 

дослідженні ми з’ясували, що у ЖМ нестатевозрілих тварин найбільша кількість 

МВ з ПА СДГ (у ВЖМ їх кількість становить 72,32 %, у БКМ – 69,83 %). Кількість 

МВ з НА СДГ у ВЖМ становить 10,67 %, у БКМ – 8,85 %. Кількість МВ з ВА СДГ 

у ВЖМ становить 17,01 %, у БКМ – 21,32 %. МВ з НА СДГ мають найбільший 

діаметр поперечного перерізу (ДПП) (у ВЖМ – (39,17±3,99) мкм, у БКМ – 

(38,56±4,50) мкм), тоді як у МВ з ВА СДГ найменший ДПП (у ВЖМ – (30,31±3,83) 

мкм, у БКМ – (28,72±3,01) мкм). 

При ультрамікроскопічному дослідженні ЖМ виділяються три типи МВ. У 

першому типі МВ – широка Z-лінія, міститься велика кількість підсарколемальних 

великих М. ОЧМ в цьому типі МВ ВЖМ становить (6,51±1,04) %, у БКМ – 

(6,69±1,15) %. ОЧМф в них – (86,18±3,93) %, БКМ – (82,23±2,90) %. Другий тип 

МВ займає  проміжне положення за кількістю М. ОЧМ у ВЖМ становить 

(5,83±1,04) %, у БКМ – (5,74±1,19) %. ОЧМф у ВЖМ становить (82,45±3,33) %, 

БКМ – (81,34±3,66) %. Третій тип МВ містить дрібні М. ОЧМ у цьому типі МВ 

ВЖМ становить (3,87±0,52) %, БКМ – (4,56±0,70) %. ОЧМф у ВЖМ становить 

(78,01±3,56) %, у БКМ – (80,34±3,24) %.  

У статевозрілих тварин МВ мають виражену поперечну посмугованість. Між 

МВ спостерігається розвинений ендомізій, в якому візуалізуються 

глікозаміноглікани. При гістохімічному вивченні МВ у статевозрілих тварин 

спостерігається зменшення кількості МВ з ПА СДГ. У ВЖМ нараховується 66,17 % 

цього типу волокон, у БКМ – 64,02 %. Збільшилася кількість МВ з НА СДГ. У ВЖМ 

нараховують 17,27 % МВ з НА СДГ, у БКМ – 15,63 %. Кількість МВ з ВА СДГ майже 

не змінилась і становить у ВЖМ 16,56 %, у БКМ – 20,35 %. У статевозрілих тварин 

збільшується ДПП МВ, особливо у МВ з НА СДГ. Збільшувався ДПП МВ з ПА 

СДГ і МВ з ВА СДГ (у ВЖМ на 5,67 %, у БКМ – на 4,14 %). ДПП МВ з ПА СДГ у 

ВЖМ збільшився на 2,85 %, у БКМ – на 3,51 %).  

Із віком змінюється і ультраструктура МВ ЖМ. Вона набуває дефінітивного 

стану. Помітні добре розвинені М, структури ГЕС та АГ. У МВ у статевозрілих 

тварин збільшувалася ОЧМ (у ВЖМ – на 7,34 %, у БКМ – на 5,53 %).  

2. Морфофункціональні зміни кровоносного русла та тканинних елементів 

жувальних м’язів при йододефіцитній дієті в різні періоди онтогенезу. 

Після ЙДД у судинному руслі нестатевозрілих тварин виникали більш 

виражені зміни, ніж у статевозрілих. Артерії в ЖМ мають менший діаметр, 

збільшується товщина артеріальної стінки, що зумовлено набряковими змінами. 
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Результати наших досліджень можна пояснити недостатністю гормонів ЩЗ 

(вміст Т3, Т4 в крові зменшується до: Т3 – (3,46±0,41) нмоль/л (р<0,01), Т4 – 

(76,65±8,95) нмоль/л (р<0,01) (нестатевозрілі тварини); у статевозрілих тварин 

до: Т3 – (2,98±0,32) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (67,25±6,62) нмоль/л (р<0,01)), що 

призводить до накопичення в тканинах глікопротеїнів із розвитком слизового 

набряку (Петунина Н.А. и др., 2013). Зменшувався вміст макроелементів у крові 

нестатево- та статевозрілих тварин при ЙД і становив відповідно: Са (2,13±0,25) 

ммоль/л (р< 0,01) та (2,30±0,27) ммоль/л (р<0,01), Мg (29,70±2,63)  ммоль/л 

(р<0,01)  та   (32,88±4,26)  ммоль/л (р<0,01), Р (1,05±0,11) ммоль/л (р<0,01) та 

(1,48±0,13) ммоль/л (р<0,01). Вміст холестерину в крові збільшувався в обох 

онтогенетичних групах до (1,70±0,18) ммоль/л (р<0,01) та (1,44±0,11) ммоль/л 

(р<0,01) відповідно. Вміст йоду в сечі зменшувався до (1,95±0,20) мкг/л (р<0,01) 

(порівняно з контролем) у нестатевозрілих щурів та до (2,32±0,28) мкг/л (р<0,01) – у 

статевозрілих.  

У ланках ГМЦР ЖМ потовщується артеріолярна стінка, просвіт при 

цьому зменшується. Кількість Гк в 1 мкм2 у ВЖМ нестатевозрілих тварин 

зменшувалася на 12,86 % (р<0,001), у статевозрілих тварин – на 6,55 % (р<0,05). 

У БКМ нестатевозрілих щурів кількість Гк зменшується на 4,17 % (р<0,05), у 

статевозрілих – на 5,52 %. Діаметр венул збільшується. Гістологічно у венулах і 

венах ендомізію та перимізію помітні слабодиференційовані набряклі оболонки.  

Ультрамікроскопічно ядра ендотеліоцитів збільшені з інвагінаціями 

ядерної оболонки. Навколо ядра з’являються поодинокі вакуолі. У М помітний 

розріджений матрикс та декомплексацієя гребенів, АГ розширюється, в ньому 

утворюються вакуолі зі світлим вмістом, ГЕС складається з розширених цистерн 

і трубочок. Базальна мембрана (БМ) з нечіткими контурами. 

У ЖМ нестатевозрілих щурів МВ характеризується нерегулярним 

чергуванням темних і світлих смужок. Ядра МВ дещо збільшені та більш світлі. 

Ендомізій та перимізій розширені, втрачають структурну організацію.  

При дослідженні СДГ-ої активності МВ ми спостерігали зміну в їх 

розподілі. У ВЖМ нестатевозрілих тварин кількість МВ з ПА СДГ зменшується на 

13,38 %, а МВ з НА СДГ збільшується на 99,81 %. У статевозрілих тварин кількість 

МВ з ПА СДГ знижується на 6 %, тоді як кількість МВ з НА СДГ збільшується на 

1,39 %. У БКМ також помітне зниження кількості МВ з ПА СДГ (у нестатевозрілих 

на 6,1 %, у статевозрілих – на 3,2 %) та підвищення кількості МВ з НА СДГ (у 

нестатевозрілих на 56,61 %, у статевозрілих – на 13,82 %). Науковці пов’язують 

такий перерозподіл волоконного складу зі зміною кровопостачання, вважаючи, 

що білі МВ з гліколітичним типом живлення менше залежать від недостатності 

кровопостачання, ніж червоні з окисно-відновним типом метаболізму 

(Анисимова Е.В., 2005).  

При ЙД також змінюється ДПП МВ. Він збільшується у всіх трьох типах 

волокон, особливо у ВЖМ нестатевозрілих тварин. Так, ДПП МВ з ВА СДГ 

збільшується на 0,82 %, МВ з ПА СДГ – на 0,17 %, МВ з НА СДГ – на 0,10 %. 

Показник ДПП МВ зростає внаслідок набряку, що підтверджується результатами 

ультраструктурного дослідження (порушення поперечної посмугованості 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=97980
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міофібрил, підсарколемальні просвітлені збільшені ядра, просвітлена саркоплазма, 

розширені структурні компоненти м’язових тріад, ГЕС та АГ).  

3. Морфофункціональний стан кровоносного русла та тканинних елементів 

жувальних м’язів в умовах йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних 

продуктів у різні періоди онтогенезу. 

Розвиток ЙД підтверджують результати біохімічних досліджень, згідно з 

якими вміст гормонів ЩЗ зменшувався, порівняно з нормою, тоді як вміст ТТГ 

збільшувався  і  становив у нестатевозрілих: ТТГ – (0,18±0,02) мкМО/мл  (р<0,01), 

Т3 – (3,48±0,31) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (74,41±9,49) нмоль/л (р<0,01); у 

статевозрілих: ТТГ – (0,14±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (2,41±0,23) нмоль/л 

(р<0,01), Т4 – (62,52±6,85) нмоль/л (р<0,01). Вміст  йоду в сечі також  зменшувався  

до (1,92±0,11) мкг/л (р<0,01) у статевозрілих щурів та до (1,55±0,19) мкг/л 

(р<0,01) – у нестатевозрілих.  

При ін’єкції судинного русла ЖМ ми з’ясували, що вздовж МВ судинний 

малюнок деформується зі зменшенням діаметра артерій і артеріол та потовщенням 

судинної стінки. Зміни більш виражені в ланках ГМЦР нестатевозрілих тварин. У 

ВЖМ нестатевозрілих тварин зменшувалася кількість Гк в одиниці площі на 

15,38 % (р<0,0001), у статевозрілих – на 10,12 % (р<0,001); у БКМ – на 6,55 % 

(р<0,05) у нестатевозрілих тварин та на 6,63 % (р<0,01) у статевозрілих.  

Субмікроскопічно в ендотеліоцитах судин ЖМ як нестатево-, так і 

статевозрілих тварин спостерігаються набрякові зміни: ядро збільшене, зі 

звивистими обрисами ядерної оболонки, просвітлення матриксу та деформація 

гребенів М, розширення структур АГ та ГЕС. Описані зміни спричиняють 

порушення кровообігу та розвиток гіпоксії МВ, що сприяє посиленню анаеробного 

гліколізу, зменшенню запасу глікогену, накопиченню піровиноградної та молочної 

кислот та виникненню метаболічного ацидозу, який стає пошкоджуючим 

фактором на клітини й органи (Billat V.L. et al., 2009, Соловьев В.Б. и др., 2013). 

Вплив гіпоксії пов’язаний не тільки з енергетичним дефіцитом, але й із 

зниженням активності Са+/Mg+-АТФ-ази (Самсонова А.В., 2017). Іони Са 

надходять в М і знижують ефективність біологічного окиснення, посилюючи 

енергетичний дефіцит. У наших дослідженнях вміст макроелементів у крові обох 

груп тварин при ЙД з додаванням струмогенів становив відповідно: Са (2,09±0,23) 

ммоль/л (р<0,01) та   (2,12±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg (27,14±2,62) ммоль/л  

(р<0,01) та  (30,62±3,59) ммоль/л (р<0,01), Р (0,94±0,08) ммоль/л (р<0,01) та 

(1,43±0,15) ммоль/л (р<0,01). З’ясовано зростання рівня холестерину в крові як 

нестатевозрілих, так і статевозрілих тварин до (1,68±0,14) ммоль/л (р<0,01) та 

(1,46±0,11) ммоль/л (р<0,01) відповідно. 

Біохімічні розлади призводять до змін у структурних компонентах. У МВ 

ЖМ ми спостерігали вогнищеву втрату поперечної посмугованості. Ядра МВ 

збільшені, розміщені периферійно. У сполучній тканині ендо- та перимізію – 

клітинна інфільтрація.  

При дослідженні СДГ-ої активності МВ помітний їх значний перерозподіл. 

Кількість МВ з ВА СДГ у ВЖМ нестатевозрілих тварин зменшувалася на 

6,35 %, МВ з ПА СДГ – на 16,99 %; у статевозрілих, відповідно, на 4,82 % та 
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1,45 %. Кількість МВ з НА СДГ збільшувався у нестатевозрілих на 25 % 

(р<0,05), у статевозрілих – на 7,3 %. У  БКМ  нестатевозрілих  тварин  кількість  МВ 

з ВА СДГ зменшувалася на 4,59 %, МВ з ПА СДГ – на 9,32 %; у статевозрілих, 

відповідно, на 0,99 % та 6,5 %. Загальна кількість МВ з НА СДГ збільшується у 

нестатевозрілих на 84,63 %, у статевозрілих – на 27,83 %. 

Морфометрично ДПП зростає. Особливо це виражено у МВ з ПА СДГ (у 

нестатевозрілих тварин у ВЖМ збільшується до (39,24±4,38) мкм, у БКМ – до 

(38,67±4,20) мкм; у статевозрілих тварин у ВЖМ  вона  становить (42,34±6,98) мкм, 

у БКМ – (41,92±5,42) мкм). Електронномікроскопічно виявлено структурно-

набрякові зміни. Особливо виражені вони у МВ з НА СДГ.  

4. Трансформація структурних елементів судинної стінки та тканинних 

компонентів жувальних м’язів при мерказоліліндукованому гіпотиреозі на різних 

стадіях онтогенезу. 

На 14 добу МІГ у нестатево- і статевозрілих тварин вміст гормонів ЩЗ 

зменшувався, тоді як вміст ТТГ збільшувався, порівняно з нормою, і становив: 

ТТГ – (0,21±0,02) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,11±0,37) нмоль/л (р<0,01), Т4 – 

(37,98±3,42) нмоль/л (р<0,01) (нестатевозрілі); ТТГ – (0,33±0,03) мкМО/мл 

(р<0,01), Т3 – (2,68±0,23) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (26,86±2,80) (р<0,01) нмоль/л 

(статевозрілі). Вміст холестерину в крові нестатево- і статевозрілих щурів 

збільшувався відповідно до (1,68±0,12) ммоль/л (р<0,01) та (1,50±0,10) ммоль/л 

(р<0,01). Вміст макроелементів у крові зменшувався і становить відповідно: Са 

(2,00±0,20) ммоль/л (р<0,01) та (1,94±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg (25,80±2,48) 

ммоль/л (р<0,01) та (29,97±3,07) ммоль/л (р<0,01), Р (0,85±0,09) ммоль/л (р<0,01) 

та (1,42±0,17) ммоль/л (р<0,01). Вміст йоду в сечі зменшувався до (11,06±1,13) 

мкг/л (р<0,01) у нестатевозрілих та до (13,53±1,48) мкг/л (р<0,01) – у статевозрілих 

тварин. 

У подальші терміни розвитку ГТ тиреоїдний статус у нестатевозрілих 

тварин становив: ТТГ – (0,14±0,010) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,81±0,44) нмоль/л 

(р<0,01), Т4 – (52,97±6,85) (р<0,01) нмоль/л, на 28 добу – ТТГ – (0,12±0,01) мкМО/мл 

(р<0,01), Т 3 – (3,68±0,34) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (53,57±6,06) нмоль/л (р<0,01) (21 

доба). У статевозрілих  тварин: на 21 добу ТТГ – (0,08±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 

– (2,56±0,26) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (19,89±2,00) нмоль/л (р<0,01), на 28 добу 

індукованого ГТ ТТГ – (0,07±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (2,61±0,25) нмоль/л 

(р<0,01), Т4 – (24,41±3,00) нмоль/л (р<0,01). Вміст холестерину в крові збільшувався 

як у нестатево-, так і у статевозрілих тварин до (1,73±0,15) ммоль/л (р<0,01) та 

(1,93±0,15) ммоль/л (р<0,01) відповідно (на 21 добу МІГ) і (1,85±0,14) ммоль/л 

(р<0,01) і (2,12±0,14) ммоль/л (р<0,01) (на 28 добу). Вміст макроелементів у крові 

нестатево- та статевозрілих  тварин  зменшувався і становив на 21 добу відповідно: 

Са (1,99±0,25) ммоль/л (р<0,01) та (1,82±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg (25,80±2,48) 

ммоль/л (р<0,01) та (26,16±3,00) ммоль/л (р<0,01), Р (0,74±0,08) ммоль/л (р<0,01) 

та (1,39±0,18) ммоль/л (р<0,01). На 28 добу ГТ макроелементний склад крові в 

обох групах тварин становив: Са (1,97±0,19) ммоль/л (р<0,01) та (1,75±0,16) 

ммоль/л (р<0,01), Мg – (23,04±2,58) ммоль/л (р<0,01) та (22,70±2,49) ммоль/л  

(р<0,01), Р – (0,68±0,07) ммоль/л (р<0,01) та (1,37±0,18) ммоль/л (р<0,01). Вміст 
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йоду в сечі зменшувався до (9,53±0,83)  мкг/л (р<0,01) (21 доба) та (7,76±0,73) 

мкг/л (р<0,01) (28 доба) у нестатевозрілих і до (12,38±1,14) мкг/л (р<0,01) (21 

доба) та (11,87±1,04) мкг/л (р<0,01) (28 доба) – у статевозрілих тварин. 

У судинному руслі ЖМ більш виражені зміни помітні у нестатевозрілих 

тварин. При ін’єкуванні в ендомізії дрібні судини майже не виявляються. 

Фіксується достовірне зменшення діаметра артеріального русла як у ВЖМ, так і 

БКМ та значне потовщення судинної стінки. Особливо виражені зміни 

спостерігаються в ланках ГМЦР (товщина артеріолярної стінки у нестатевозрілих 

тварин у ВЖМ збільшується на 14 добу на 26,78 % (р<0,0001), у БКМ – на 18,75 % 

(р<0,0001)). У статевозрілих тварин у ВЖМ товщина артеріолярної стінки 

збільшується на 2,75 %, у БКМ – на 5,16 %. У Гк ВЖМ нестатевозрілих тварин 

товщина стінки зростає на 14 добу на 36,9 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин у 

ВЖМ товщина стінки Гк збільшується на 3,13 % (р<0,05), у БКМ – на 17,31 % 

(р<0,001). Стінка венул нестатевозрілих тварин у ВЖМ  збільшується на 15,27 % 

(р<0,0001), у БКМ – на 16,74 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин у ВЖМ товщина 

стінки венул збільшується на 8,67 % (р<0,01), у БКМ – на 9,91 % (р<0,01). 

Гістологічно в артеріальній та артеріолярній стінках виявлено значні набрякові 

зміни. У деяких артеріолах спостерігається майже повне перекриття просвіту. 

Кількість Гк на одиницю площі зменшувалась у ВЖМ нестатевозрілих тварин на 

22,44 % (р<0,0001), у БКМ – на 9,52 % (р<0,001); у статевозрілих тварин – на 1,31 % 

(р<0,01), у БКМ – на 7,73 % (р<0,01).  

На 21 та 28 доби МІГ ми спостерігаємо поглиблення змін у судинному руслі 

з деформацією судинного рисунка. У внутрішньомʼязові дрібні артерії та артеріоли 

фарба не потрапляє. Морфометрично помітне значне звуження артерій та артеріол 

із потовщенням їх стінки. Особливо страждають ланки ГМЦР. Гістологічно зміни 

судинної стінки проявляються вираженим набряком. 

При підрахунку кількості Гк на одиницю площі ми фіксували достовірне 

зниження показника: у ВЖМ нестатевозрілих тварин кількість Гк  зменшувалася на 

21 добу МІГ – на 32,20 % (р<0,0001), на 28 добу – на 26,92 % (р<0,0001), у БКМ,  

відповідно, на 11,9 % (р<0,001) та на 13,69 % (р<0,0001), у статевозрілих тварин у 

ВЖМ знижувалася на 21 добу – на 13,09 % (р<0,001), на 28 добу – на 14,88 % 

(р<0,0001), у БКМ, відповідно, на 8,29 % (р<0,01) (21 доба)та на 9,33 % (р<0,001) 

(28 доба).  

Ультраструктурно в Гк спостерігаються значні набряково-дистрофічні зміни. 

При дослідженні МВ також простежуються набрякові зміни, особливо у 

ВЖМ нестатевозрілих тварин, які поглиблювалися відповідно до тривалості 

експерименту. На 14 добу в ЖМ помітна зміна поперечної посмугованості МВ. У 

сполучній тканині ендо- та перимізію виявляється значна клітинна інфільтрація.  

Кількість МВ з ПА СДГ у ВЖМ зменшувалася на 21,28 % (порівняно з 

нормою), у БКМ – на 14,46 %. Знижувалася кількість МВ з ВА СДГ (на 8,97 % 

у ВЖМ та на 6,18 % – у БКМ). Кількість МВ з НА СДГ збільшувалась у ВЖМ 

на (56,91 %), у БКМ – на 53,19 % (у нестатевозрілих тварин). У статевозрілих 

тварин зменшувалася кількість МВ з ПА СДГ і МВ з ВА СДГ та збільшувалася 

кількість МВ з НА СДГ. Також спостерігається зростання ДПП всіх типів 
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волокон, порівняно з нормою. Ультрамікроскопічно – виражені зміни в МВ з 

руйнуванням М, особливо у ВЖМ. Помічено зростання ОЧМ та ОЧМф.  

На 21 і, особливо 28 доби експериментального МІГ, можна спостерігати 

зростаючі набрякові зміни в усіх типах МВ, а головним чином в МВ з НА СДГ як у 

нестатевозрілих, так і статевозрілих тварин. Збільшується ДПП в усіх типах МВ.  

Також нами були простежені ультрамікроскопічні зміни в МВ, які 

проявлялися втратою поперечної посмугованості, руйнуванням структури М, 

розширенням м’язових тріад та структурних компонентів АГ. Описані зміни 

зумовлені зниженням рівня основного обміну, сповільненням окисно-відновних 

процесів і, як наслідок – гіпоксією тканин. За таких умов інфільтрат накопичується 

у великій кількості в основній речовині, виникає здавлення клітин та дистрофія 

(Боднар П.М., 2010). 

 

ВИСНОВКИ 

 

Досліджено онтогенетичні особливості жувальних м’язів та динаміку 

морфофункціональних порушень в них, які розвиваються у щурів різних вікових 

груп в умовах йододефіциту, поєднання його із споживанням струмогенних 

продуктів, при гіпотиреозі, що необхідно брати до уваги при проведенні 

лікувальних і профілактичних заходів. Це актуально, оскільки проблема 

йододефіциту і гіпотиреозу в Україні набуває все більшої ваги. За даними Дитячого 

фонду ООН (ЮНIСЕФ), «прихованим голодом» страждають усі без виключення 

регіони України. Всесвітня асамблея охорони здоров’я наголосила, що ліквідація 

йододефіцитних захворювань стане таким же тріумфом охорони здоров’я, як і 

перемога над натуральною віспою та поліомієлітом. 

1. Встановлено структурну вікову перебудову кровоносних судин 

жувальних м’язів, яка проявляється збільшенням діаметра просвіту всіх ланок 

артеріального та венозного русла. Товщина стінки при цьому зростає. Найбільші 

зміни спостерігаються в ланках гемомікроциркуляторного русла, що задовольняє 

зростаючу потребу в кровопостачанні. У статевозрілих тварин зростає кількість 

гемокапілярів на одиницю площі м’язів (у власне жувальному м’язі на 7,69 % 

(р<0,05), у бічному крилоподібному – на 7,79 % (р<0,05)), що відповідає запитам 

при рості та розвитку м’язів. Субмікроскопічно гемокапіляри у статевозрілих 

тварин набувають дефінітивної будови. 

2. Як у нестатевозрілих, так і у статевозрілих тварин у жувальних 

м’язах є найбільша кількість м’язових волокон із проміжною активністю 

сукцинатдегідрогенази (у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин – 

72,32 % і 69,83 % – у бічному крилоподібному; у статевозрілих щурів, відповідно, 

66,17 % і 64,02 %). Вікова перебудова супроводжується зміною відсоткового 

розподілу різних типів волокон – збільшується кількість м’язових волокон із 

низькою активністю сукцинатдегідрогенази (з 10,67 % – у нестатевозрілих до 

17,27 % – у статевозрілих тварин (у власне жувальному м’язі) та з 8,85 % – у 

нестатевозрілих до 15,63 % – у статевозрілих тварин (у бічному крилоподібному 

м’язі)) при майже незмінній кількості м’язових волокон із високою активністю 
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сукцинатдегідрогенази, що свідчить про вікове зниження окисних процесів. 

Також у всіх видах волокон спостерігається зростання діаметра поперечного 

перерізу та збільшення об’ємної частки мітохондрій і об’ємної частки міофібрил.  

3. За умов йододефіциту (йодурія становить 1,99 % контролю в 

нестатевозрілих та 2,27 % – у статевозрілих) у жувальних м’язах звужується просвіт 

артеріальних судин, потовщується їх стінка внаслідок набряку оболонок. Кількість 

гемокапілярів на одиницю площі м’язового волокна зменшується в усіх 

досліджених м’язах, що найбільш виражено у нестатевозрілих щурів – на 12,86 % 

– у власне жувальному м’язі та на 4,17 % (р<0,05) – у бічному крилоподібному. 

Зменшується кількість м’язових волокон із проміжною активністю 

сукцинатдегідрогенази (у 1,5 раза у власне жувальному м’язі та у 1,1 раза – у 

бічному крилоподібному м’язі нестатевозрілих щурів, у 1,1 і 1,03 раза, відповідно, 

у статевозрілих) з одночасним зростанням м’язових волокон із низькою активністю 

сукцинатдегідрогенази, особливо у власне жувальному м’язі нестатевозрілих 

тварин (у 2 рази у власне жувальному м’язі та у 1,6 раза – у бічному крилоподібному 

м’язі нестатевозрілих щурів, також у 1,5 і 1,13 раза, відповідно, у статевозрілих). 

При цьому в м’язових волокнах із низькою активністю сукцинатдегідрогенази 

найбільш виражені набрякові зміни. 

4. При йододефіциті з додаванням струмогенних продуктів (йодурія 

становить 0,94 % контролю в нестатевозрілих та 1,52 % – у статевозрілих) у 

жувальних м’язах прогресує звуження просвіту артеріальної ланки з потовщенням 

стінки, де виражені набряково-дистрофічні зміни. Встановлена тенденція до 

зменшення кількості гемокапілярів на 1 мкм2, особливо у власне жувальному м’язі 

нестатевозрілих тварин (на 15,38 % (р<0,0001)). Гістоструктурно помітна втрата 

поперечної посмугованості. Збільшується діаметр поперечного перерізу, особливо 

м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази та м’язових 

волокон із високою активністю сукцинатдегідрогенази у власне жувальному м’язі 

нестатевозрілих тварин (на 7,15 % та на 5,67 % відповідно). Ультраструктурно 

виявляються набряково-дистрофічні зміни міофібрил, мітохондрій. 

5. У динаміці розвитку гіпотиреозу, коли вміст Т3, Т4 у крові тварин обох 

вікових груп на 14 добу становив 85 % і 97 % (Т3) контрольних показників та 50 % 

і 48 % (Т4), відповідно, і до 28 доби вміст Т4  залишається зниженим до 71 % та 64 

%, відповідно, у всіх ланках кровоносних судин жувальних м’язів поглиблюються 

зміни: звужується просвіт артеріальних сегментів, розширюється просвіт венозних, 

відбуваються дистрофічно-набрякові процеси, що супроводжується 

гіперхолестеринемією (вміст холестерину у нестатевозрілих тварин на 14 добу 

перевищував показник норми в 1,01 раза (р < 0,01), на 21 добу – в 1,04 раза (р<0,01), 

на 28 добу – 1,12 раза (р<0,01); у статевозрілих – в 1,09 (р<0,01), 1,4 (р<0,01), 1,54 

раза (р<0,01), відповідно). На 28 добу зафіксовано пік зменшення кількості 

гемокапілярів на одиницю площі (у нестатевозрілих – на 26,92 % (р<0,0001) у 

власне жувальному м’язі та на 13,69 % (р<0,0001) – у бічному крилоподібному 

м’язі; у статевозрілих – на 14,88 %  (р<0,0001) та на 9,33 % (р<0,001), відповідно). 

6. За умов гіпотиреозу виявляється набряк та вакуолізація ендомізію і 

перимізію. Внаслідок набряково-дистрофічних змін збільшується діаметр 
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поперечного перерізу всіх видів м’язових волокон, особливо волокон із високою 

активністю сукцинатдегідрогенази у нестатево- і статевозрілих тварин (на 14 добу 

у нестатевозрілих тварин діаметр поперечного перерізу у цих волокнах 

збільшувався у 1,01 раза (р<0,05), у статевозрілих – у 1,02 раза (р<0,05); на 21 добу 

– у 1,02 (р<0,05) та 1,03 раза (р<0,05), відповідно; на 28 добу – у 1,25 (р<0,01) та 1,04 

раза (р<0,01), відповідно). При цьому спостерігається тенденція до зменшення 

м’язових волокон із проміжною активністю сукцинатдегідрогенази (у 

нестатевозрілих тварин на 14 добу у власне жувальному м’язі та бічному 

крилоподібному вони становили 82 % і 87 %, відповідно, на 21 добу – 79 %, 84 %, 

відповідно, на 28 добу – 78 %, 79 %, відповідно; в статевозрілих у власне 

жувальному м’язі та бічному крилоподібному вони становили 97 % і 90 %, 

відповідно, на 21 добу – 97 % і 87 %, відповідно, на 28 добу – 96 % і 83 %, 

відповідно). Натомість збільшилася частка м’язових волокон із низькою активністю 

сукцинатдегідрогенази (у нестатевозрілих на 14 добу у власне жувальному та 

бічному крилоподібному м’язах їх кількість збільшувалась у 2,32 (р<0,05) та 2,13 

раза, на 21 добу – у 2,61 (р<0,01) і 2,39 (р<0,05) раза, на 28 добу – у 2,68 (р<0,01) і 

2,86 (р<0,01) раза, відповідно; у статевозрілих на 14 добу у власне жувальному та 

бічному крилоподібному м’язах їх кількість зменшувалась у 1,13 та 1,43 раза, на 21 

добу – у 1,17 і 1,57 раза, на 28 добу – у 1,18 та 1,71 раза, відповідно). 

Такі морфологічні зміни жувальних м’язів супроводжуються 

метаболічними розладами – вміст Са, Mg, P у нестатево- та статевозрілих тварин на 

14 добу зменшився  до  92 % і 82 %,  81 % і 71 % та 75 % і 90 %, відповідно, на 21 

добу – до 91 % і 76 %, 77 % і 62 % та 65,5 і 89 %,  відповідно, на 28 добу – до 90 % 

і 74 %, 71 % і 54 % та 61,5% і 87 %, відповідно. 
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АНОТАЦІЯ 

Саган Н.Т. Морфофункціональні особливості жувальних м’язів в умовах 

вікової норми, при йододефіцитних станах, гіпотиреозі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

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

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

На основі комплексного підходу із використанням сучасних методів 

дослідження виявлено структурну вікову перебудову жувальних м’язів із 

встановленням їх дефінітивної будови у статевозрілих тварин.  

За умов йододефіциту та йододефіциту з додаванням струмогенних продуктів 

у жувальних м’язах переважають набрякові зміни, які найбільше виражені у 

нестатевозрілих щурів. Зменшується кількість м’язових волокон з проміжною 

активністю сукцинатдегідрогенази з одночасним збільшенням м’язових волокон із 

низькою активністю сукцинатдегідрогенази.  

У динаміці розвитку гіпотиреозу в жувальних м’язах поглиблюються 

дистрофічно-набрякові зміни. Спостерігається тенденція до зменшення м’язових 

волокон з проміжною активністю сукцинатдегідрогенази, натомість збільшується 

частка м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази, що свідчить 

про зниження окисно-відновних процесів.  

Ключові слова: жувальні м’язи, кровоносні судини, м’язові волокна, 

онтогенез, йододефіцит, гіпотиреоз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Саган Н.Т. Морфофункциональные особенности жевательных мышц в 

условиях возрастной нормы, при йододефицитных состояниях, гипотиреозе. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

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

национальный медицинский университет» Министерства здравоохранения Украины, 

Ивано-Франковск, 2019. 

На основании комплексного подхода с использованием современных методов 

исследования выявлено структурную возрастную перестройку жевательных мышц из 

становлением их дефинитивного строения у половозрелых животных. 

В условиях йододефицита и йододефицита с добавлением струмогенных 

продуктов в жевательных мышцах преобладают отечные изменения, которые 

наиболее выражены у неполовозрелых крыс. Уменьшается количество мышечных 

волокон с промежуточной активностью сукцинатдегидрогеназы с одновременным 

увеличением мышечных волокон с низкой активностью сукцинатдегидрогеназы. 

 В динамике развития гипотиреоза в жевательных мышцах усугубляются 
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дистрофически-отечные измения. Наблюдается тенденция к уменьшению мышечных 

волокон с промежуточной активностью сукцинатдегидрогеназы, при этом 

увеличивается доля мышечных волокон с низкой активностью 

сукцинатдегидрогеназы, что свидетельствует о снижении окислительно-

восстановительных процессов. 

Ключевые слова: жевательные мышцы, кровеносные сосуды, мышечные 

волокна, онтогенез, йододефицит, гипотиреоз. 

 

ABSTRACT  

Sahan N.T. Morphofunctional peculiarities of masticatory muscles in 

conditions of age norm, in iodine-deficient conditions, hypothyroidism. – Manuscript. 

Thesis for the Degree of a Candidate of Medical Sciences, Specialty 14.03.01 – 

Normal Anatomy. – SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The problem of diseases due to the lack of iodine is at the forefront of native and 

international research. According to the WHO, more than 1/3 of the population of the 

Earth lives in zones of development of iodine-deficient conditions. Unfortunately, Ukraine 

is only the 126th in the fight against iodine-deficient conditions. The country loses its 

intellectual, educational, professional and scientific potential. 

Prolonged iodine deficiency leads to hypothyroidism. According to many 

scientists, hypothyroidism causes changes in practically all organs and tissues. There is 

fragmentary information about the occurrence of myopathy in thyroid hormones 

deficiency. There are currently no scientific works available in our biomedical literature 

to study the morphology of masseter muscles in iodine-deficient conditions and in 

hypothyroidism in the age aspect; at the same time, as it is known, functioning of 

masticatory muscles determines the state of the dentofacial system, digestive organs and 

other systems of the body. 

Therefore, the objective of our study was to determine the peculiarities of the 

structural organization of the masseter and lateral pterygoid muscles of the rats at the 

stages of postnatal ontogenesis and their morphofunctional peculiarities in experimentally 

modeled iodine-deficient conditions, hypothyroidism. 

The material for the study was masseter and lateral pterygoid muscles of 144 

white, outbred male rats. The material was taken in clearly defined symmetrical areas of 

the masseter and lateral pterygoid muscles.  

The following research methods were used: experimental – modeling of iodine-

deficient states and mercazolilum-induced hypothyroidism; histological and electron 

microscopic – for studying the peculiarities of the structure of blood vessels, tissue 

elements, striated muscle fibers of masticatory muscles in different periods of postnatal 

ontogenesis, in iodine-deficient conditions, hypothyroidism; biochemical – to control the 

development of iodine deficiency, hypothyroidism; morphometric – for quantitative 

characterization of morphological transformations in ontogenesis and iodine deficiency, 

hypothyroidism; statistical – for the objective evaluation of the obtained results. 

On the basis of the complex approach with the use of modern methods of research, 

structural age reorganization of the blood vessels of the masticatory muscles was 
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determined, which is manifested by the increase of diameter of the lumen of all links of 

the arterial and venous bed, thickening of the arterial and thinning of the venous walls, 

increase of the number of hemocapillaries per unit area of muscles. Submicroscopically, 

hemocapillaries acquire a definitive structure. The age restructure of muscle fibers is 

accompanied by a change of the percentage distribution of their different types, indicating 

age reduction of oxidative processes; an increase in the diameter of the cross-section and 

an increase in the volumetric fraction of the mitochondria and the volume fraction of the 

myofibrils. 

In conditions of iodine deficiency, the lumen of the arterial vessels is narrowed in 

the masticatory muscles, their walls thicken as a result of swelling of the membranes. The 

number of hemocapillaries per unit area of muscle fibers is reduced in all studied muscles, 

which is most pronounced in immature rats. The amount of muscle fibers with 

intermediate activity of succinate dehydrogenase decreases with simultaneous growth of 

muscle fibers with low activity of succinate dehydrogenase, especially in the masseter 

muscles of immature animals. In such a case, swelling changes are the most pronounced 

in muscle fibers with low activity of succinate dehydrogenase.  

In iodine deficiency with the addition of goitriferous products in masticatory 

muscles, the narrowing of the arterial link lumen with the thickening of the wall, which is 

characterized by edema-dystrophic changes, progresses. There is a tendency to reduce the 

number of hemocapillaries at 1 μm2, especially in the masseter muscle of immature 

animals. Histostructurally, there is a loss of cross-striation. The diameter of the cross-

section, especially of the muscle fibers with low activity of succinate dehydrogenase and 

muscle fibers with high activity of succinate dehydrogenase in the masseter muscle of 

immature animals, is increasing. Ultra-structurally, there are edematous-dystrophic 

changes of myofibrils, mitochondria. 

In the dynamics of the development of hypothyroidism in all links of the blood 

vessels of the masticatory muscles the changes are deepened: the lumen of the arterial 

segments narrowes, the venous lumen widens, dystrophic-edematous processes occur. 

Swelling and vacuolization of endomysium and perimysium are determined. As a result 

of edematous-dystrophic changes, the diameter of the cross-section of all types of fibers, 

especially muscle fibers with high activity of succinate dehydrogenase in the immature 

and mature animals, increases. At the same time, there is a tendency to decrease muscle 

fibers with intermediate activity of succinate dehydrogenase, whereas the proportion of 

muscle fibers with low activity of succinate dehydrogenase increases. 

Key-words: masseter muscles, blood vessels, muscle fibers, ontogenesis, iodine 

deficiency, hypothyroidism. 
 

 

 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – апарат Гольджі 

БКМ – бічний крилоподібний м’яз 

БМ – базальна мембрана 

ВЖМ – власне жувальний м’яз 
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ГЕС – гранулярна ендоплазматична сітка 

Гк – гемокапіляр 

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло 

ГТ – гіпотиреоз 

ДПП – діаметр поперечного перерізу 

ЖМ – жувальні м’язи 

ЙД – йододефіцит 

ЙДД – йододефіцитна дієта 

ЙДС – йододефіцитний стан 

М – мітохондрії 

МВ – м’язове волокно 

МВ з ВА СДГ – м’язове волокно з високою активністю сукцинатдегідрогенази 

МВ з НА СДГ – м’язове волокно з низькою активністю сукцинатдегідрогенази 

МВ з ПА СДГ – м’язове волокно з проміжною активністю сукцинатдегідрогенази 

МІГ – мерказоліліндукований гіпотиреоз 

Мф – міофібрила 

о.м. – одиниця маси  

ОЧМ – об’ємна частка мітохондрій 

ОЧМф – об’ємна частка міофібрил 

СДГ – сукцинатдегідрогеназа 

ЩЗ – щитоподібна залоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 11.07.2019 р. Формат 60х84/16. 

Папір офс. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 пр. Зам. №17. 

Тираж здійснено у видавництві ДВНЗ «Івано-Франківський 

Національний медичний університет». 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру 

видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції:  

ДК № 2361 від 05.12.2005 р. 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 


