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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) є однією з невідкладних медико-

соціальних проблем охорони здоров’я в усьому світі (Іванців О.Р., 2016;                       

Камінський О.В., 2017; Erica B. Rangel, 2019). За даними Міжнародної асоціації 

діабету, в світі нараховується близько 246 млн хворих на ЦД, що становить 7,3 % 

населення у віці 20-79 років. Очікується, що кількість хворих значно зросте і 

досягне 380 млн у 2025 р. Епідемія ЦД охопила й Україну (Цитовський Н.М., 2017). 

Лише поодинокі роботи висвітлюють питання морфологічних змін серця при 

стрептозотоциновому (Боднар Я.Я., 2011; Трач-Росоловська С.В., 2011; 

Джалілова Е.А., 2012) та алоксановому ЦД (Канана Н.М., 2009). Так, Трач-

Росоловська С.В. (2011), вивчаючи стан ендокринного апарату серця через 1 місяць 

перебігу стрептозотоцинового ЦД, виявила гіпергрануляцію передсердних 

кардіоміоцитів правого вушка серця. Проте у стадії декомпенсації ЦД (2-3 місяць 

експерименту) водночас із деструкцією секреторних передсердних кардіоміоцитів 

(СПК), мікроциркуляторними порушеннями дослідники спостерігали прогресуюче 

зниження відносного об’єму секреторних гранул (СГ), що вказувало на порушення 

процесів компенсації (Боднар Я.Я., 2011; Трач-Росоловська С.В., 2011). 

Основною причиною смертності у пацієнтів із ЦД є ураження серцево-

судинної системи, зокрема розвиток діабетичної кардіоміопатії та виникнення таких 

грізних ускладнень, як інфаркт міокарда (Francesco Cosentino, 2019; Lloyd-

Jones D.M., 2019). Ймовірність виникнення хронічної серцевої недостатності 

достовірно корелює з наявністю ЦД.  

Діагностиці і лікуванню діабетичної кардіоміопатії присвячені численні 

сучасні дослідження, в яких акцентується на тому, що для зниження 

кардіоваскулярних захворювань та смертності у хворих з ЦД необхідно, передусім, 

досягнути контролю глікемії. Упродовж останніх десятиліть ученими ведеться 

пошук препаратів, які б належно підтримували цільові рівні глюкози та 

глікозильованого гемоглобіну протягом доби та сприяли профілактиці ускладнень 

ЦД, зокрема, діабетичної кардіоміопатії (Маньковський Б.Н., 2018; Alebachew Fasil, 

2019). Низка науковців встановили ефекти антидіабетичного препарату ексенатиду, 

міметика інкретину, який сприяє регенерації острівців підшлункової залози, 

позитивно впливає на ліпідограму пацієнтів, забезпечує низький рівень ускладнень 

у хворих із ЦД (Мкртумян А.М., 2013; Іванців О.Р., 2015). 

Аналізуючи джерела фахової літератури, ми не знайшли робіт, присвячених 

впливу ексенатиду на морфологію міокарда при ЦД. Не знайдено також публікацій 

щодо опису якісних і кількісних змін міокарда при корекції експериментального 

стрептозотоцинового ЦД (ЕСЦД) ексенатидом та в поєднанні з інсуліном гларгіном.  

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що проведення 

комплексного дослідження з вивчення змін структурних компонентів міокарда при 

стрептозотоциновому ЦД та його корекції є актуальним і перспективним.  



      
 

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

дослідження виконано відповідно до плану Івано-Франківського національного 

медичного університету 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 міокарда при ЕСЦД та при його корекції. Тема 

дисертації затверджена проблемною комісією «Морфологія людини» (протокол № 3 

від 18 квітня 2014 року). 

Мета дослідження – встановлення особливостей морфологічних змін 

кардіоміоцитів, гемомікроциркуляторного русла та секреторних передсердних 

кардіоміоцитів щурів при стрептозотоциновому цукровому діабеті та його корекції. 

Завдання дослідження:  

1. Виявити характер структурних змін кардіоміоцитів (КМЦ), 

гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) і СПК серця білих щурів-самців лінії 

«Вістар» у динаміці перебігу ЕСЦД. 

2. З’ясувати структурну організацію КМЦ, ГМЦР і СПК серця щурів-

самців лінії «Вістар» при корекції ЕСЦД ексенатидом. 

3. Дослідити якісні й кількісні зміни міокарда при корекції ЕСЦД 

інсуліном гларгіном. 

4. Вивчити зміни морфо-функціонального стану міокарда серця при 

комплексній корекції ЕСЦД у різні терміни експерименту. 

5. Встановити зміни показників вуглеводного обміну щурів у нормі, при 

ЕСЦД та його корекції. 

Об’єкт дослідження – особливості морфо-функціональних змін міокарда 

щурів-самців лінії «Вістар» в різні терміни розвитку стрептозотоциніндукованого 

ЦД та при його корекції. 

Предмет дослідження – структурна організація КМЦ, ГМЦР і СПК міокарда 

щурів-самців лінії «Вістар» у різні терміни перебігу стрептозотоцинового діабету. 

Методи дослідження: експериментальний – для моделювання ЕСЦД у 

щурів; гістологічний – для з’ясування структурної організації КМЦ та ланок 

ГМЦР міокарда в динаміці перебігу ЕСЦД; електронномікроскопічний – для 

вивчення ультраструктурних змін у КМЦ, СПК та елементах ГМЦР; біохімічний 

– для встановлення в крові рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c); 

морфометричний – для кількісної оцінки структурних змін у досліджуваних 

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

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дозволило 

вперше на мікро- та ультраструктурному рівнях виявити зміни в КМЦ, СПК та 

ланках ГМЦР міокарда при ЦД, що доповнило існуючі відомості про 

патоморфологічні механізми виникнення діабетичної кардіоміопатії.  



      
 

Новими є одержані морфометричні показники КМЦ різних відділів серця, 

судин ГМЦР, визначення об'ємної щільності різних типів СГ у СПК при корекції 

ЕСЦД ексенатидом, інсуліном гларгіном та при комплексному їх використанні. 

Уперше отримано результати про застосування ексенатиду для корекції 

морфологічних порушень міокарда при ЕСЦД. Дія цього препарату є ефективною 

лише в ранні терміни захворювання. 

Встановлено найоптимальніший спосіб корекції ЕСЦД, який полягає в 

комплексному застосуванні інсуліну гларгіну та ексенатиду. Таке поєднання 

препаратів забезпечує: підтримку цільового рівня глюкози впродовж доби, сприяє 

регенерації КМЦ, СПК, нормалізації їхніх цитокаріометричних показників та 

секреторної активності СПК, відновлює якісні та кількісні параметри ланок ГМЦР. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані кількісні та якісні 

дані про особливості морфо-функціональних змін у КМЦ, СПК та елементах ГМЦР 

міокарда при ЕСЦД дозволили встановити основні патоморфологічні механізми 

розвитку діабетичних кардіоміопатій. На основі цього, нами вперше були оцінені 

морфологічні зміни структури серця при використанні розробленої комплексної 

терапії експериментальної діабетичної кардіоміопатії, яка полягає в призначенні 

двох антидіабетичних середників – ексенатиду та інсуліну гларгіну (Патент України 

№ 130590, 2018 гр 10). Таке поєднання дозволило підтримувати цільові рівні 

глюкози і HbA1c упродовж доби без ризику розвитку гіпер- і гіпоглікемічних станів, 

що сприяє внутрішньоклітинним регенераторним процесам у КМЦ, СПК, складових 

компонентах стінки судин ГМЦР та відновленню їхніх морфометричних показників 

до рівня інтактних тварин. Ці дані виступатимуть морфологічним підгрунтям для 

розробки нових перспективних напрямків лікування та профілактики діабетичної 

кардіоміопатії. 

Результати роботи можуть стати базовими для подальшого поглибленого 

вивчення морфології серця при різних експериментальних патологіях, включаючи 

різні види ЦД, а також вихідними даними в дослідженнях різних антидіабетичних 

лікарських засобів. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована 

література, що стосується обраної теми дисертаційного дослідження, проведено 

патентно-інформаційний пошук. Здобувач самостійно виконувала експеримент, а 

саме проводила моделювання стрептозотоцинового ЦД, контролюючи його 

розвиток, здійснювала забір матеріалу для гістологічних, електронномікроскопічних 

досліджень. Провела морфометричні дослідження та статистичне опрацювання 

отриманих результатів. Основні наукові положення та висновки сформульовані 

автором разом із науковим керівником. Усі розділи дисертаційної роботи написані 

автором самостійно. У наукових працях, опублікованих одноосібно або в 

співавторстві, викладено дані, які автор отримала під час виконання дисертаційного 

дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертаційної роботи 



      
 

оприлюднені на: науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, 

експерименті та патології» (Івано-Франківськ, 2013); ХVIII міжнародному 

медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2014);                            

VI національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів 

України (Запоріжжя, 2015); VIII науково-практичній конференції «Актуальні 

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

International medical students’ conference (Krakow, 2016); ІІІ науково-практичній  

конференції з міжнародною участю «Природничі читання» (Чернівці, 2016); 

IX науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм», (Тернопіль, 2016); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» 

(Харків, 2017); всеукраїнській науково-методичній конференції «Перспективи 

розвитку медичної науки і освіти» (Суми, 2017); Тhe international research and 

practical conference The development of medical sciences: problems and solutions (Brno, 

2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» (Тернопіль, 

2018). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 18 робіт, 

зокрема 6 статей (1 – одноосібно, 5 – у співавторстві), з них: 5 – у фахових наукових 

виданнях України, 1 – у закордонному виданні (Індія) та 1 стаття входить до 

наукометричної бази Web of Science; 10 тез у матеріалах конференцій; отримано 

патент на корисну модель та рацпропозицію. 

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація викладена на 202 сторінках 

(122 сторінки основного тексту) і складається з анотації, змісту, переліку умовних 

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

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, списку використаних джерел, який включає 243 найменування (із них 

125 – кирилицею, 118 – латиницею), додатків. Дисертація ілюстрована 

60 рисунками, 31 таблицею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи досліження. Для дослідження використали 105 білих 

лабораторних щурів-самців лінії «Вістар» масою тіла 180 – 200 г, які розподілялися 

на 3 групи. У першу групу ввійшли 10 інтактних тварин, яким не проводили жодних 

маніпуляцій. Другу групу поділили на 2 підгрупи: 2а – контрольну (20 тварин) та 

2б – експериментальну (28 тварин з модельованим ЕСЦД. ЦД 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 (20 тварин) у еквівалентній дозі 



      
 

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

проводили через 14, 28, 42 та 56 діб після ін’єкції стрептозотоцину.  

Через 14 діб після моделювання ЦД щурам 3а підгрупи вранці підшкірно 

вводили ексенатид («Baetta», Елі Ліллі, США) у дозі 0,04 мкг/100г маси тіла/добу (за 

30 хв до годування, попередньо розвівши 20 мкг препарату в 20 мл фізіологічного 

розчину). Щурам 3б підгрупи з 14 дня експерименту вранці підшкірно вводили 

інсулін гларгін у дозі 1-3 ОД/кг маси тіла на добу за 30 хв до годування з наступним 

титруванням відповідно до рівня глюкози в крові натще. Щурам 3в підгрупи вранці 

підшкірно вводили інсулін гларгін у дозі 1-3 ОД/кг маси тіла на добу за 30 хв до 

годування з наступним титруванням відповідно до рівня глюкози в крові натще, а 

ввечері – ексенатид у дозі 0,02 мкг/100г маси тіла/добу (за 30 хв до годування, 

попередньо розвівши 20 мкг препарату у 20 мл фізіологічного розчину). Таке 

лікування проводили впродовж 42 діб. Забір матеріалу здійснювали на 14 та 42 доби 

лікування. 

Для щоденного вимірювання рівня глюкози в умовах віварію було 

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

(Німеччина) зі стандартним набором тест-смужок. Забір матеріалу проводили після 

евтаназії під тіопенталовим наркозом шляхом декапітації.  

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 15.12.2009 року та наказам МОЗ України № 690 від 

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

Івано-Франківського національного медичного університету (протокол № 104/18 від 

25.10.2018 р.). 

Для гістологічного дослідження шматочки міокарда різних відділів серця 

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 

спиртах зростаючої концентрації виготовляли парафінові блоки за 

загальноприйнятою методикою. На санному мікротомі отримували серійні зрізи 

міокарда (товщиною ≈ 5 мкм), які забарвлювали гематоксиліном та еозином; за 

Хартом для виявлення еластичних компонентів у стінці мікрогемосудин.  

Для електронномікроскопічного дослідження шматочки міокарда розміром 

1х1х1 мм 2 години фіксували в 2 % розчині чотириокису осмію, проводили та 

контрастували за загальноприйнятим методом. Вивчення матеріалу проводили на 

електронному мікроскопі ПЭМ-125 К («Selmi», Україна), при прискорюючій напрузі 

75 кВ, з наступним фотографуванням.  

Для вивчення судин ГМЦР міокарда використовувалась суміш паризької 

синьої, ефіру та хлороформу. Шматочки передсердь та шлуночків серця фіксували у 



      
 

12 % розчині нейтрального формаліну впродовж 14 діб. На заморожуючому 

мікротомі виготовляли зрізи товщиною 30 – 50 мкм, з наступним їхнім 

зневодненням у спиртах зростаючої концентрації та просвітленням у метиленовому 

ефірі саліцилової кислоти. Після цього зрізи поміщали у полістирол.  

У Центрі біоелементології Івано-Франківського національного медичного 

університету проводили аналіз рівня глюкози. Вміст глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c) у крові визначали у сертифікованій лабораторії «Діамеб».  

Для морфометричних досліджень використовувалися фотографії гістологічних 

зрізів, забарвлених гематоксилін-еозином і за Хартом, збережених у форматі jpeg. 

Визначали: площу профільного поля кардіоміоцитів, їх ядер та ядерно-

цитоплазматичне співвідношення (ЯЦС), площу профільного поля, стінки та 

просвіту артеріол, капілярів та венул, індекс Вогенворта (ІВ). Морфометрію 

здійснювали за допомогою програми ImageJ версії 1.47t, яка розроблена 

співробітниками National Institutes of Health (USA) (Schneider, 2012). 

На оцифрованих електронних мікрофотографіях проводили виміри об’ємної 

щільності різних типів СГ. Для вимірювання об’ємної щільності досліджуваних 

структур використовували універсальну вимірювальну міліметрову сітку. Об’ємну 

щільність СГ визначали за формулою: Vi = (Pi / Pt) х 100, де Vi  – об’ємна щільність 

досліджуваного об’єкта, Pi – кількість точок усередині досліджуваного об’єкта, Pt – 

загальна кількість точок тест-системи (Автандилов Г. Г., 1990). 

Комп’ютерне опрацювання даних проводилося за допомогою статистичного 

пакета Stat.Soft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 10. Критичне значення рівня 

статистичної значущості приймалося рівним 5 % (р<0,05). 

Результати дослідження та їх обговорення.   

1. Морфо-функціональні зміни міокарда в різні терміни перебігу ЕСЦД. 

Через 14 діб перебігу ЕСЦД на тлі постійно наростаючої гіперглікемії ми 

спостерігали зменшення площі КМЦ різних ділянок міокарда на 17,2 – 22,7 % 

(р<0,05). Через 28 діб перебігу ЕСЦД площа КМЦ була меншою від контрольних 

показників на 11,68 – 3,8 % та достовірно зростала, порівняно з попереднім 

терміном експерименту (у всіх випадках р<0,05). Водночас площа ядер у ранні 

терміни перебігу ЕСЦД суттєво не змінювалася, порівняно з контролем. Окремі 

автори описували зменшення об’єму кардіоміоцитів на 30 % вже на 7 добу ЕСЦД, 

пояснюючи це їхнім зморщуванням (Cagalinec M., 2013). Інші науковці вбачають 

причину зменшення площі м’язових волокон у скелетних м’язах у зниженні вмісту в 

них глікогену (Град А.О., 2014).  

Через 14 діб експерименту об’ємна щільність дифундуючих СГ збільшувалась 

на: 40 % у правому вушку, 41 % у лівому вушку, 34 % у правому передсерді (ПП), 

88% у лівому передсерді (ЛП) порівняно з показниками контролю (у всіх випадках 

р<0,05). Одним із основних факторів, що стимулюють виділення передсердного 

натрійуретичного пептиду (ПНУП) з СПК (Kováts T., 2008), є механічне розтягнення 

міокарда внаслідок збільшення об’єму циркулюючої крові через активацію 



      
 

поліолового шляху метаболізму глюкози при ЦД. Унаслідок цього зростає 

утворення та акумуляція сорбітолу в тканинах, що супроводжується підвищенням 

осмолярності та збільшенням рідини. Інші автори переконані, що помірна 

гіперглікемія та хронічне підвищення об’єму плазми стимулює виділення ПНУП 

(Benedini S., 2012). На 28 добу ЕСЦД об’ємна щільність дифундуючих СГ зростала 

на: 75,6 % у правому вушку, 66,6 % у лівому вушку, 39,2 % у ПП та 98,6 % у ЛП 

порівняно з показниками контрольної групи тварин (у всіх випадках р<0,05), що 

вказувало на переважання процесів виведення ПНУП з клітин. Об’ємна щільність 

СГ 1 типу в правому вушку зростала на 101 % порівняно з контролем (р<0,05). 

Отримані нами величини узгоджуються з  результатами дослідження інших авторів, 

які через 1 міс. перебігу ЦД констатували гіпергрануляцію СПК правого вушка, що 

розцінювали як компенсаторну реакцію, спрямовану на збереження водно-сольового 

гомеостазу, зміни якого супроводжують перебіг ЦД (Трач-Росоловська С.В., 2011).  

Площа артеріол через 14 діб експерименту зменшувалась на 6,01 %, через 28 

діб – на 9,87 % порівняно з контролем (у всіх випадках р<0,05). Такі зміни пов’язані 

із підвищенням у крові рівня контрінсулярних гормонів та активацією ренін-

ангіотензинової системи (Ткачук Ю.Л., 2015). Автори стверджують, що підвищення 

активності альдостерон-ренін-ангіотензинової системи та високі рівні катехоламінів 

при ЦД викликають вазоконстрикцію і підвищують тромбогенну активність крові 

(Lijnen P.J., 2000; Міськів В.А., 2017). Науковці виявили, що при ЦД виникає 

дисбаланс між вазодилатацією та вазоконстрикцією зі зменшенням у судинному 

ендотелії вмісту оксиду азоту, простациклінів (Кущ О.О., 2009). Виявлені нами 

зміни судин ГМЦР у ранні терміни ЕСЦД слугують морфологічним маркером 

несприятливого прогнозу щодо завершення структурних перетворень у міокарді при 

ЕСЦД.  

Через 42 доби ми спостерігали виражену гіперемію міокарда внаслідок 

накопичення формених елементів крові у судинах ГМЦР. Електронно-

мікроскопічно виявлено набряк ендотеліоцитів капілярів, потовщення та склероз 

базальної мембрани, підсилення адгезії тромбоцитів та агрегації еритроцитів. За 

даними морфометрії, площа просвіту артеріол була в 1,7 раза меншою, а площа 

їхньої стінки в 1,4 раза перевищувала показники контрольної групи. Площа просвіту 

капілярів була менша в 1,7 раза, а площа їхніх стінок була більша в 1,34 раза 

порівняно з контрольними показниками (в усіх випадках р<0,05). Площа просвіту 

венул та їхньої стінки зростала недостовірно порівняно з контролем. Такі зміни 

ГМЦР вказують на розвиток діабетичної мікроангіопатії. 

Через 42 доби експерименту зафіксовано достовірне збільшення площі КМЦ 

порівняно з попереднім терміном експерименту: на 24 % у ПП, на 23,8 % у ЛП, на 

19,44 % у правому шлуночку (ПШ) та на 14,65 % у лівому шлуночку (ЛШ) (в усіх 

випадках р<0,05). Такі зміни зумовлені розвитком вакуольної і гідропічної 

дистрофій КМЦ через гіпоксичні пошкодження міокарда внаслідок розвитку 

діабетичної мікроангіопатії.  



      
 

Загальна об'ємна щільність СГ у цей термін експерименту була достовірно 

нижча в правому вушку серця на 10,5 % (р<0,05) порівняно з таким показником 

попереднього терміну експерименту. Проте в усіх відділах міокарда об’ємна 

щільність дифундуючих СГ залишалася достовірно вищою від показників 

контрольної групи, що може вказувати на посилені процеси виведення ПНУП із 

СПК.  

У віддалені терміни перебігу ЕСЦД (56 доба) ми відзначали прогресуюче 

збільшення ІВ артеріол та капілярів, що вказує на зменшення їхньої пропускної 

здатності. Площа просвіту артеріол була в 1,79 раза меншою від площі артеріол 

контрольної групи тварин. Площа їхньої стінки була в 1,65 раза вищою від такого ж 

показника в контрольній групі тварин. Площа просвіту капілярів зменшилася в 

1,4 раза, а площа їхньої стінки зросла в 1,69 раза порівняно з показниками контролю 

(в усіх випадках р<0,05). Площа просвіту венул та площа їхньої стінки недостовірно 

зростала порівняно з показниками контролю. Такі зміни в стінці судин пов’язані з 

підвищеним рівнем кортизолу при ЦД, що зумовлює розвиток гіперергічного 

запалення в ендотелії судин, посилюючи синтез фібриногену (Ткачук Ю.Л., 2015). 

При цьому також відбувається активізація згортальної системи крові, що спричиняє 

гіперкоагуляцію. Глюкокортикоїди впливають на синтез колагену і 

мукополісахаридів, сприяючи їхньому надмірному відкладанню в стінках судин 

(Chirag H. Mandavia, 2013).  

Через 56 діб експерименту в 2-й групі тварин площа КМЦ була на 7,95 –       

13,6 % меншою, ніж у контрольної групи тварин, та достовірно знижувалась 

порівняно з попереднім терміном експерименту. Доведено, що такі зміни є 

наслідком прогресування інсулінової недостатності, яка спричинює зниження 

білкового синтезу, провокує деградацію внутрішньоклітинних органел, сприяє 

посиленій лізосомальній активності, що призводить до зменшення кількості актину 

і, як наслідок, зумовлює клітинне ремоделювання та зменшення діаметру КМЦ 

(Snow L.M., 2007; Russell S.T., 2009; Боднар Я.Я., 2011). Окремі вчені спостерігали 

зменшення діаметра КМЦ в 1,5 раза при тривалому перебігу ЕСЦД, пояснюючи це 

змниженням вмісту актину в міокарді (Osamu Nemoto, 2006). За даними 

морфометрії, у пізні терміни ЕСЦД ми, як і інші автори (Боднар Я.Я., 2011), 

виявляли прогресуюче збільшення ЯЦС в КМЦ різних ділянок міокарда.  

Через 56 діб ЕСЦД констатували меншу об’ємну щільність СГ порівняно з 

попереднім терміном дослідження за рахунок їх молодих і зрілих форм. Загальна 

об’ємна щільність СГ була меншою у правому та лівому вушках серця на 15 %, у 

ПП на 2,5 %, у ЛП – на 2 %, порівняно з показниками попереднього терміну 

експерименту (в усіх випадках p<0,05). Більшість СГ були розташовані 

підсарколемально. Слід зазначити, що об’ємна щільність молодих СГ знижувалася 

на 19 % у правому вушку серця порівняно з попереднім терміном експерименту, що 

може вказувати на порушення процесів синтезу ПНУП у СПК. Такі якісні й 

кількісні зміни СГ, очевидно, призводять до зменшення рівнів ПНУП в крові, що 



      
 

підтверджується спостереженнями інших дослідників (Shin Y.R., 2002; Feroz A, 

2012). На нашу думку, зменшення секреторної активності СПК пов’язане з 

деструктивними процесами в самих клітинах. Отримані нами дані узгоджуються з 

результатами досліджень інших авторів, які через 2 та 3 місяці експерименту, у 

стадії декомпенсації ЦД, поряд із деструкцією СПК, мікроциркуляторнимими 

порушеннями, також спостерігали прогресуюче зменшення відносного об’єму СГ, 

що свідчить, на їхню думку, про зрив процесів компенсації (Трач-Росоловська С.В., 

2011).    

2) Морфо-функціональні зміни кардіоміоцитів, секреторних передсердних 

кардіоміоцитів та судин гемомікроциркуляторного русла міокарда при корекції 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Через 14 діб корекції ЕСЦД рівень глюкози у тварин 3в підгрупи достовірно 

не відрізнявся від показників інтактних щурів та становив (5,11±0,96) ммоль/л 

(р>0,05). Тоді як у 3а та 3б підгрупах рівні глюкози були вищими за показники 

інтактних тварин та становили (7,69±0,98) ммоль/л та (9,23±1,02) ммоль/л 

відповідно (у всіх випадках p<0,05). Рівні HbA1c в усіх тварин 3 групи були 

достовірно вищими за показники інтактної групи (в усіх випадках р <0,05), проте 

знаходились у межах допустимої норми.  

Проведене нами лікування впродовж 14 днів у всіх тварин 3-ї групи 

призводило до відновлення ангіоархітектоніки міокарда, розвитку 

внутрішньоклітинних регенераторних процесів у КМЦ та СПК. У тварин 3-ї групи 

ми візуалізували КМЦ, які за ультраструктурною організацією не відрізнялися від 

таких же в інтактних тварин. Площа КМЦ достовірно була меншою в усіх підгрупах 

3-ї групи, порівняно з 2б підгрупою (в усіх випадках р<0,05). В усіх тварин 3-ї групи 

ми не виявляли гістологічних змін судин ГМЦР. За даними морфометрії, у тварин 

3-ї групи площа артеріол та капілярів була достовірно меншою порівняно з 

показниками 2б підгрупи і значуще не відрізнялася від показників інтактних тварин. 

Спостерігали зниження об’ємної щільності СГ у всіх підгрупах 3-ї групи порівняно з 

такою 2б підгрупи. При цьому в 3в підгрупі тварин вона достовірно не відрізнялась 

від показників інтактних тварин. У 3а і 3б підгрупах об’ємна щільність зрілих та 

дифундуючих СГ була достовірно меншою, ніж у тварин 2б підгрупи, проте 

залишалась вищою за показники інтактних щурів.    

У 3в підгрупі тварин, що отримували комплексне лікування, об’ємна 

щільність різних типів СГ достовірно не відрізнялась від показників інтактної групи, 

за винятком об’ємної щільності молодих СГ правого вушка, яка була вищою 

порівняно з показниками інтактних щурів. Такі зміни свідчать про нормалізацію 

секреторної активності СПК, а в правому вушку підвищений рівень СГ 1 типу 

вказує на посилений синтез і нагромадження секрету в клітинах.  

Через 42 дні від початку корекції ЕСЦД у тварин 3-ї групи рівні глюкози і 

HbА1с в крові достовірно знижувалися, порівняно з показниками 2б підгрупи тварин: 

до (10,12±0,83) ммоль/л та (6,84±0,69) %, відповідно у 3а підгрупі, до 



      
 

(7,69±0,98) ммоль/л та (5,73±0,92) % – у 3б підгрупі, до (5,71±0,75) ммоль/л та 

(4,83±0,96) %  – у 3в підгрупі тварин. 

 Через 42 дні корекції ЕСЦД у 3-й групі тварин на гістологічних препаратах 

спостерігалося зменшення повнокрів’я міокарда порівняно з 2б підгрупою тварин, 

проте в капілярах і артеріолах 3а підгрупи, що отримували монотерапію 

ексенатидом, виявляли еритроцитарні сладжі. Гістологічна картина міокарда 3в 

підгрупи тварин, які отримували комплексне лікування, практично не відрізнялася 

від інтактної групи.  

За даними морфометрії, у тварин 3а підгрупи площа КМЦ правого та лівого 

передсердь достовірно зростала порівняно з показниками 2-ї групи: на 2,79 % у ПП 

та на 4,25 % у ЛП, проте залишалася достовірно меншою від показників інтактної 

групи. Площа ПШ також зростала, але залишалася достовірно меншою (на 7,2 %) 

від показника інтактної групи. Площа КМЦ ЛШ достовірно не відрізнялася від 

показників 2-ї групи. ЯЦС у тварин 3а підгрупи в усіх відділах серця достовірно 

перевищувало інтактні показники.  

У 3а підгрупі тварин цитоплазма СПК містила велику кількість вакуоль 

різного розміру та у вигляді балонів, траплялися мітохондрії звичайної будови та з 

частково зруйнованими кристами. Поряд із деструктивно зміненими клітинами 

виявлено поодинокі клітини з вираженими внутрішньоклітинними регенераторними 

змінами. Об’ємна щільність СГ достовірно не відрізнялась від такої в 2б підгрупі 

тварин, переважали СГ 3 типу, що може вказувати на посилені процеси виведення 

ПНУП із клітин. У 3а підгрупі товщина стінки капілярів й ІВ були достовірно 

вищими за показники інтактних тварин. За даними авторів, які проводили корекцію 

ЦД ексенатидом впродовж 42-х днів (Ткачук Ю.Л., 2015), рівні 

адренокортикотропного гормону та кортизолу були вищими, порівняно з такими у 

тварин, які отримували інсулін гларгін, що сприяє прогресуванню діабетичної 

мікроангіопатії, а, як наслідок, гіпоксії міокарду і дистрофічно-деструктивним 

змінам у КМЦ і СПК. 

У тварин 3б підгрупи площа КМЦ в усіх відділах міокарда була більшою на 

9,96 % у ПП, на 12,36 % у ЛП, на 11,77 % у ПШ, на 6,13 % у ЛШ, що достовірно не 

відрізнялось від показників інтактних тварин. Площа ядер також істотно не 

відрізнялась від показників інтактних тварин в усіх відділах серця, окрім ЛП. ЯЦС у 

всіх відділах міокарда був близьким до параметрів інтактної групи. Усі 

морфометричні дані КМЦ тварин 3в підгрупи також достовірно не відрізнялись від 

таких у інтактній групі. Електронномікроскопічно відзначали відновлення 

ульраструктурної організації СПК, проте об’ємна щільність СГ достовірно не 

відрізнялась від такої у 2б підгрупі тварин із переважанням СГ 3 типу. Площа стінки 

капілярів та артеріол, їхній ІВ достовірно перевищували показники інтактної групи, 

проте значуще були меншими порівняно з даними 2б підгрупи, що вказує на 

зменшення набряку стінки капілярів та артеріол і відновлення їхньої пропускної 

здатності.  



      
 

У 3в підгрупі тварин цитокаріометричні показники КМЦ, їхня гісто-

ультраструктура наближались до таких, як в інтактної групи тварин. Комплексна 

корекція ЕСЦД, що застосовувалась нами впродовж 42-х діб, призводила до 

відновлення ультраструктури та секреторної активності СПК у 3в підгрупі тварин, 

на що вказує об`ємна щільність різних типів СГ, яка достовірно не відрізнялася від 

показників інтактних щурів. Структура стінки та морфометричні показники 

більшості артеріол, капілярів та венул не відрізнялися від показників інтактної 

групи тварин.  

Таким чином, монотерапія ексенатидом у ранні терміни перебігу ЕСЦД 

призводила до часткової нормалізації глікемічного профілю та сприяла розвитку 

регенераторних процесів у КМЦ, СПК та судинах ГМЦР. Морфологічно це 

проявлялося у відновленні ультраструктурної організації КМЦ, у появі в 

саркоплазмі молодих мітохондрій, зменшенні площі КМЦ та наближенні цього 

показника до показника інтактної групи тварин. Спостерігали зменшення загальної 

об’ємної щільності СГ у СПК, проте вона залишалася вищою за показники інтактої 

групи. Застосування ексенатиду як монотерапії впродовж 42-х діб не забезпечувало 

належного контролю глікемії впродовж доби, що призводило до поглиблення 

дистрофічних змін у КМЦ, СПК та прогресування ознак діабетичної мікроангіопатії. 

Монотерапія інсуліном гларгіном при ЕСЦД сприяла внутрішньоклітинним 

регенераторним процесам у КМЦ, СПК та ланках ГМЦР, але впродовж усього часу 

експерименту цей препарат не підтримував цільових рівнів глюкози та HbA1c, що 

через 42 доби лікування проявлялося ознаками діабетичної мікроангіопатії, 

сегментарними контрактурами міофібрил, поодинокими вакуолями в саркоплазмі 

кардіоміоцитів.  

Найоптимальнішим методом корекції морфологічних змін міокарда при 

ЕСЦД є поєднання двох антидіабетичних середників – інсуліну гларгіну та 

ексенатиду, які в комплексі забезпечують підтримку цільового рівня глюкози 

впродовж доби, призводять до відновлення структури кардіоміоцитів, нормалізації 

їхніх цитокаріометричних показників та секреторної активності секреторних 

предсердних кардіоміоцитів, відновлення кількісних і якісних параметрів судин 

ГМЦР. 

 

ВИСНОВКИ  

1. Цукровий діабет є однією з нагальних проблем сучасної медицини. 

Важливими аспектами проблеми цукрового діабету є несвоєчасна діагностика цього 

захворювання, його складний та багатофакторний патогенез, прогресуючий перебіг 

та важкість ускладнень, серед яких вагоме місце посідає діабетична кардіоміопатія. 

Через ранні ускладнення та втрату працездатності дослідження морфо-

функціональних змін міокарда при стрептозотоциновому діабеті та за умов його 



      
 

корекції є надзвичайно актуальними.   

2. У ранні терміни перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету (14 -

28 доби) на тлі наростаючої гіперглікемії спостерігалося зменшення площі профілю 

кардіоміоцитів різних ділянок міокарда на 17,2 – 22,7 %. Констатували достовірне 

збільшення об’ємної щільності секреторних гранул за рахунок усіх їхніх форм, 

особливо молодих та дифундуючих. Об’ємна щільність останніх була більша майже 

на 40 % через 14 діб експерименту. На ультрамікроскопічному рівні виявляли 

початкові ознаки діабетичної мікроангіопатії. Площа артеріол через 14 діб 

експерименту зменшувалась на 6,01 %, через 28 діб – на  9,87 % порівняно з 

контрольною групою тварин. Через 28 діб перебігу стрептозотоцинового цукрового 

діабету площа кардіоміоцитів була меншою від контрольних показників на 3,8 – 

11,68 % та достовірно більшою порівняно з попереднім терміном експерименту. 

Через 28 діб у правому і лівому вушках значно збільшувалася об'ємна щільність 

секреторних гранул 3-го типу, що може вказувати на посилені процеси виведення 

передсердного натрійуретичного пептиду із клітини. 

3. Через 42 доби перебігу експериментального цукрового діабету 

спостерігали достовірне збільшенням площі профілю кардіоміоцитів та їхніх ядер в 

усіх відділах серця, зменшення площі просвіту артеріол у 1,7 раза, збільшення площі 

їхніх стінок у 1,4 раза, порівняно з показниками контрольної групи (в усіх випадках 

р<0,05). Площа просвіту капілярів була меншою у 1,7 раза, а площа їхніх стінок 

збільшувалась у 1,34 раза, порівняно з контрольними показниками. Виявлено 

вірогідне зменшення об’ємної щільності секреторних гранул у правому вушку за 

рахунок усіх їхніх форм, що вказує на зниження секреторної активності в цій 

ділянці міокарда. На 56 добу в 2б підгрупі тварин площа кардіоміоцитів була на 7,95 

– 13,64 % меншою, ніж у контрольної групи тварин, та достовірно меншою 

порівняно з попереднім терміном експерименту. Площа просвіту артеріол була в 

1,79 раза меншою від такого показника в контрольній групі. Площа їхньої стінки 

була в 1,65 раза вищою від контрольних показників. Площа просвіту капілярів 

зменшилась у 1,4 раза, а площа їхньої стінки зросла в 1,69 раза порівняно з 

показниками контролю. Виявили зменшення об’ємної щільності секреторних гранул 

порівняно з показниками попереднього терміну дослідження за рахунок їх молодих і 

зрілих форм. 

4.  Через 14 діб корекції експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету у тварин 3а підгрупи, які отримували монотерапію ексенатидом, 

констатували зниження рівня глюкози до (9,23±1,02) ммоль/л (p<0,05) та 

глікозильованого гемоглобіну до (6,55±0,27) % (p<0,05) порівняно з показниками у 

2б підгрупі тварин. Спостерігали відновлення ультраструктурної організації та 

наближення морфометричних показників кардіоміоцитів, секреторних передсердних 

кардіоміоцитів та судин гемомікроциркуляторного русла до показників інтактної 

групи. Проте застосування ексенатиду як монотерапії є недостатнім, оскільки через 

42 доби лікування цільові рівні глюкози та глікозильованого гемоглобіну становили 



      
 

(10,12±0,83) ммоль/л і (6,84±0,69) % відповідно та були вірогідно вищими від 

показників інтактної групи тварин (в усіх випадках p<0,05), що призвело до 

прогресування деструктивних процесів у судинах гемомікроциркуляторного русла, 

кардіоміоцитах і секреторних передсердних кардіоміоцитах за типом вакуольної і 

гідропічної дистрофії.  

5. При корекції цукрового діабету інсуліном гларгіном у тварин 3б 

підгрупи через 14 діб лікування спостерігали зменшення рівня глюкози до 

(7,69±0,98) ммоль/л (p <0,05) та глікозильованого гемоглобіну до (5,73±0,92) % 

(p<0,05) порівняно з показниками 2б підгрупи тварин, що призвело до 

внутрішньоклітинної регенерації в кардіоміоцитах, секреторних передсердних 

кардіоміоцитах та судинах гемомікроциркуляторного русла, проте, така терапія не 

дала змоги досягнути повного зниження глюкози та глікозильованого гемоглобіну 

до показників інтактної групи протягом усього часу експерименту, що через 42 доби 

лікування проявлялося ознаками діабетичної мікроангіопатії, сегментарними 

контрактурами міофібрил, поодинокими вакуолями в саркоплазмі кардіоміоцитів.   

6. Найоптимальнішим методом корекції стрептозотоцинового цукрового 

діабету є комплексна терапія, яка сприяє зниженню глюкози та глікозильованого 

гемоглобіну в крові, порівняно з показниками 2б підгрупи тварин до 

(5,11±0,96) ммоль/л і (4,42±0,34) % відповідно через 14 діб лікування та до 

(5,71±0,75) ммоль/л (4,83±0,96) % – через 42 доби лікування (в усіх випадках 

p<0,05), які достовірно не відрізняються від показників інтактної групи тварин. 

Нормалізація вуглеводного обміну зумовлює відновлення морфометричних 

параметрів судин гемомікроциркуляторного русла, цитокаріометричних показників 

кардіоміоцитів та об'ємної щільності секреторних гранул у секреторних 

передсердних кардіоміоцитах до показників інтактних тварин, що сприяє 

налагодженню секреторної активності секреторних передсердних кардіоміоцитів.  
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АНОТАЦІЯ 

Власюк Т.І. Морфо-функціональні зміни міокарда при 

експериментальному цукровому діабеті та його корекції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Івано-Франківський національний 

медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

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

спостерігалося зменшення площі кардіоміоцитів різних ділянок міокарда щурів на 

17,2 – 22,7 % (р<0,05), при цьому об'ємна щільність дифундуючих секреторних 

гранул у секреторних передсердних кардіоміоцитах збільшувалася майже на 40 %. У 

віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового діабету (через 56 діб) на тлі 

діабетичної мікроангіопатії відмічали атрофічно-деструктивні зміни кардіоміоцитів, 

що підтверджується їхніми ультраструктурними змінами та зменшенням їхньої 

площі на 7,9 – 13,6 % порівняно з контрольними показниками (у всіх випадках 

p <0,05). У секреторних передсердних кардіоміоцитах виявляли зменшення об’ємної 

щільності молодих і зрілих секреторних гранул, що вказує на зниження їхньої 

функціональної активності. Уперше встановлено найоптимальніший спосіб корекції 

морфологічних ушкоджень досліджуваних структур міокарда при 

експериментальному цукровому діабеті, який полягає в призначенні 2-х 

антидіабетичних середників – інсуліну гларгіну та ексенатиду.  

Ключові слова: кардіоміоцит, секреторний передсердний кардіоміоцит, 

гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Власюк Т.И. Морфо-функциональные изменения миокарда при 

экспериментальном сахарном диабете и его коррекции. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2019. 

В ранние сроки развития стрептозотоцинового диабета (14-28 суток) 

наблюдалось уменьшение площади кардиомиоцитов различных участков миокарда 

крыс на 17,2 - 22,7% (р <0,05), при этом объемная плотность диффундирующих 

секреторных гранул в секреторных предсердных кардиомиоцитах увеличивалась 

почти на 40 %. В отдаленные сроки течения стрептозотоцинового диабета (через 56 

суток) на фоне диабетической микроангиопатии отмечались атрофически- 

деструктивные изменения кардиомиоцитов, что подтверждается их 

ультраструктурными изменениями и уменьшением их площади на 7,9 - 13,6 % по 

сравнению с контрольными показателями (во всех случаях p <0,05). В секреторных 

предсердных кардиомиоцитах наблюдали уменьшение объемной плотности молодых 



      
 

и зрелых секреторных гранул, что указывает на снижение их функциональной 

активности. Впервые установлен оптимальный способ коррекции морфологических 

повреждений исследуемых структур миокарда при экспериментальном сахарном 

диабете, который заключается в назначении 2-х противодиабетических препаратов - 

инсулина гларгина и эксенатида. 

Ключевые слова: кардиомиоцит, секреторный предсердный кардиомиоцит, 

гемомикроциркуляторное русло, стрептозотоциновый сахарный диабет. 

 

SUMMARY  

Vlasiuk T.I. Morphological and functional characteristics of myocardium in 

experimental diabetes mellitus and its correction. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. A thesis for a Candidate of Medical sciences degree (Ph.D in Medicine) 

in specialty 14.03.01 "Normal anatomy" (22 Health care). - Ivano-Frankivsk National 

Medical University Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Ivano-Frankivsk National Medical University Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2019. 

Diabetes mellitus (DM) is one of the most important medical and social health 

problems worldwide. Over the past decades, the search for drugs that could prevent micro- 

and macrovascular complications of diabetes, in particular diabetic cardiomyopathy, is still 

ongoing.  

The morpho-functional characteristics of cardiomyocytes (CM), secretory atrial 

cardiomyocytes (SAC) and vessels of haemomicrocirculatory flow in experimental 

streptozotocin-induced DM (ESDM) and its correction were investigated in 105 white 

laboratory male rats "Vistar", which were divided into 3 groups. The animals of first group 

(10 rats) did not undergo any manipulations. The second group included 2 subgroups: 2a - 

control (20 rats) and 2b - experimental (28 rats with simulated ESDM). The 3rd group – 

42 animals with ESDM, which were receiving antidiabetic treatment. DM was modeled by 

a single injection of SIGMA Chemical (USA) streptozotocin, which was pre-diluted in 

0,1 M citrate buffer pH 4,5 at a rate of 6 mg/100 g body weight. A control group 

(20 animals) in an equivalent dose received intraperitoneally 0,1 M citrate buffer pH 4,5. 

On the 14th day of experiment rats of 3a group started to receive subcutaneous injections 

of exenatide (Baetta, Eli Lilly, USA) at a dose of 0,04 μg/100 g of body weight/day. Rats 

of 3b subgroup from the 14th day of experiment in the morning began to receive 

subcutaneous injections of glargine insulin in a dose of 1-3 U/kg of body weight per day, 

followed by titration according to the level of glucose in the blood. Rats of 3c subgroup in 

the morning were getting subcutaneous injections of glargine insulin at a dose of 

1-3 U / kg body weight per day 30 minutes prior to feeding, followed by titration 

according to the level of glucose in the blood, and in the evening - exenatide in a dose of 

0,02 μg/100 g of body weight/day (30 minutes prior to feeding, preliminary diluted – 

20 micrograms of the drug in 20 ml of physiological solution). This treatment was 



      
 

performed for 42 days. 

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

CM in different parts of the myocardium by 22,7 % - 17,2 %. A significant increase in the 

volumetric density of secretory granules (SG) was found due to all their forms, especially 

the young ones. The volume density of the diffusing SG increased by almost 40 %, which 

apparently leads to an increase in the atrial natriuretic peptide (ANP) in blood. We found 

the initial manifestations of diabetic microangiopathy, which manifested with the spasm of 

arterioles. The area of arterioles decreased by 6,01% on the 14th day of the experiment, by 

9,87 % on the 28th day, due to the decrease in their lumen area.  

On the 42nd day of the ESDM, we observed a probable increase in the area of the 

CM and their nuclei, which is associated with the development of vacuolic and hydroponic 

dystrophy of the CM due to hypoxic myocardial damage as a result of the development of 

diabetic microangiopathy. 

In the long-term development of the ESDM (on the 56th day of the experiment) in 

the 2b subgroup of animals the reduction of the CM area was 7,95 – 13,64% compared to 

the control group of animals. According to morphometry, we noted the progressive 

increase of the thickness of their walls and reduction of the luminal area of arterioles and 

capillaries. The volumetric density of SG decreased in comparison with the previous study 

period, due to their young and mature forms. In our opinion, the decrease in secretory 

activity of the SAC is associated with the destructive processes in the cells, which is 

related to the development of diabetic microangiopathy. 

On the 14th day of the ESDM correction in 3a subgroup of animals there was a 

partial normalization of carbohydrate metabolism and the development of compensatory 

processes in the myocardium, which was manifested by the restoration of ultrastructural 

organization and the morphometric indices of CM, SAC and haemomicrocirculatory flow 

units. However, long-term use of exenatide as a monotherapy is inadequate, since this drug 

is not able to support the target glucose and glycated hemoglobin (HbA1c), which 

significantly increases on the 42 day of treatment and is 10,12 ± 0,83 mmol/l (p = 0,0209) 

and 6,84 ± 0,69 % (p = 0,0209). This leads to the progression of destructive processes in 

the vessels of the haemomicrocirculatory flow, CM and SAC by the type of vacuolic and 

hydroponic dystrophy. 

Insulin glargine monotherapy in animals of subgroup 3b resulted in intracellular 

regeneration in CM, SAC and vessels of haemomicrocirculatory flow, but was not able to 

achieve complete reduction of glucose and HbA1c to intact group values throughout the 

experiment. This is confirmed by the pronounced ultrastructural changes in the links of 

GMCB and persistent hemorheological disorders. 

Thus, in our opinion, the complex therapy of experimental diabetes mellitus with 

insulin glargine and exenatide leads to the restoration of morphometric indices of CM, 

SAC, and parts of the haemomicrocirculatory flow units. of the myocardium due to the 

normalization of glucose levels, HbA1c in the blood. Such treatment is the best contributor 



      
 

to the normalization of secretory activity of the SAC, which obviously causes a decrease 

in the level of ANP in blood. 

Key words: cardiomyocytes, secretory atrial cardiomyocytes, 

haemomycrocirculatory flow, streptozotocin diabetes mellitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

HbA1c  – глікозильований гемоглобін 

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло 

ЕСЦД – експериментальний стрептозотоциновий цукровий діабет 

ІВ – індекс Вогенворта 

КМЦ – кардіоміоцит 

ЛП – ліве передсердя 

ЛШ – лівий шлуночок 

ПНУП – передсердний натрійуретичний пептид 

ПП – праве передсердя  

ПШ – правий шлуночок 

СГ – секреторні гранули  

СПК – секреторний передсердний кардіоміоцит 

ЦД – цукровий діабет 

ЯЦС – ядерно-цитоплазматичне співвідношення 
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