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експериментальному цукровому діабеті та його корекції. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

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

Охорона здоров'я). – Івано-Франківський національний медичний університет 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019.  

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 

Івано-Франківськ, 2019.  

Цукровий діабет (ЦД) є однією з нагальних медико-соціальних проблем 

охорони здоров’я в усьому світі. За даними Міжнародної асоціації діабету, в 

cвіті 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. Основною 

причиною прогресування ЦД вважається хронічна гіперглікемія та відсутність 

компенсації ЦД, що передусім впливає на патогенез пізніх ускладнень.  

Значна кількість сучасних робіт присвячена діагностиці і лікуванню 

ускладнень ЦД, серед яких вагоме місце посідає діабетична кардіоміопатія. 

Ймовірність виникнення хронічної серцевої недостатності достовірно корелює 

з наявністю ЦД. Смертність від інфаркту міокарда при ЦД вдвічі вища, ніж у 

інших пацієнтів. ЦД підвищує абсолютний ризик коронарної смерті у чоловіків 

у 2,5 раза, а в жінок – у 4,7 раза. Безбольова форма ішемії міокарда, яка часто 

діагностується у пацієнтів з ЦД, за ступенем зниження толерантності до 

фізичних навантажень прирівнюється до хворих зі стабільною стенокардією 

напруги 2 функціонального класу. 

Для зниження кардіоваскулярних захворювань та смертності у хворих з 

ЦД необхідно, насамперед, досягнути контролю глікемії. Протягом останніх 

десятиліть триває пошук препаратів, які б могли підтримувати цільові рівні 

глюкози та глікозильованого гемоглобіну протягом доби та сприяти 
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профілактиці мікро- та макросудинних ускладнень ЦД, зокрема діабетичної 

кардіоміопатії. Деякими авторами доведено, що препарат ексенатид, який 

належить до міметиків інкретину, достовірно підвищує 1-шу і 2-гу фази 

секреції інсуліну при гіперглікемії, сприяє зменшенню маси тіла хворих, 

знижує рівень тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності, а також 

діастолічний тиск і підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності у 

пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. 

 Морфо-функціональну характеристику кардіоміоцитів (КМЦ), 

секреторних передсердних кардіоміоцитів (СПК) та судин 

гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) міокарда при експериментальному 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті (ЕСЦД) та при його корекції 

ми досліджували у 105 білих лабораторних щурів-самців лінії «Вістар» масою 

тіла 180 – 200 г. Усі тварини були поділені на 3 групи. До першої групи 

увійшло 10 інтактних щурів, яким не виконувались жодні маніпуляції. Другу 

групу тварин поділили на 2 підгрупи: 2а – контрольна (20 щурів) та 2б – 

експериментальна (28 щурів із модельованим ЕСЦД). У 3 групу ввійшли 42 

тварини, яким проводили корекцію ЕСЦД. ЦД у тварин, що клінічно нагадує 

ЦД І типу людини, моделювали з використанням стрептозотоцину фірми 

«SIGMA Chemical» (США), який вводили тваринам одноразово, попередньо 

розвівши в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5 із розрахунку 6 мг/100 г маси 

тіла. Контрольній групі (20 тварин) у еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно 

вводили 0,1 М цитратний буфер з рН 4,5. Через 14 днів після моделювання 

експериментального цукрового діабету щурам 3а підгрупи вранці підшкірно 

робили ін’єкції ексенатиду (“Baetta”, Елі Ліллі, США) в дозі 0,04 мкг/100 г 

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 
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титруванням відповідно до рівня глюкози в крові натще, а ввечері – ексенатид 

в дозі 0,02 мкг/100 г маси тіла/добу (за 30. хв до годування, попередньо 

розвівши: 20 мкг препарату у 20 мл фізіологічного розчину). Таке лікування 

проводили упродовж 42 діб.  

У ранні терміни перебігу ЕСЦД (14 – 28 доба) спостерігалося зменшення 

площі профілю КМЦ різних ділянок міокарда щурів на 17,2 – 22,7 %. 

Водночас, за даними морфометричного аналізу, через 14 діб експерименту 

виявили достовірне збільшення об’ємної щільності секреторних гранул (СГ) за 

рахунок усіх їхніх форм, особливо молодих, що може вказувати на посилені 

процеси синтезу передсердного натрійуретичного пептиду (ПНУП). Через 28 

діб у СПК спостерігаємо перебудову внутрішньоклітинних органел, які 

відповідають за синтез і секрецію ПНУП, а саме: гіпертрофію і гіперплазію 

комплексу Гольджі, розширення цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, 

збільшення об'ємної щільності СГ. Констатуємо перерозподіл різних типів СГ 

у відповідь на гіперглікемію, при цьому об'ємна щільність дифундуючих СГ 

збільшується майже на 40 %.  

У ранні терміни перебігу ЕСЦД (14 – 28 доба) спостерігаємо початкові 

ознаки діабетичної мікроангіопатії, які проявляються спазмом артеріол. Площа 

профілю останніх через 14 діб експерименту зменшується на 6,0 %, через 28 

діб – на 9,9 %, внаслідок зменшення площі їхнього просвіту. Морфометричні 

показники гемокапілярів та венул достовірно не відрізняються від показників 

контрольної групи тварин. 

Через 42 доби перебігу ЕСЦД констатуємо вірогідне збільшення площі 

профілю КМЦ (на 15,9 % у правому передсерді, на 19,9 % у лівому передсерді, 

на 5,2 % у правому шлуночку) та їхніх ядер (на 32,0 % у правому передсерді, на 

33,7 % у лівому передсерді, на 2,0 % у правому шлуночку) порівняно з 

контрольною групою тварин (у всіх випадках p<0,05). У СПК відзначається 

вірогідне зменшення об'ємної щільності СГ у правому вушку серця за рахунок 

усіх їхніх форм на 49,9 % порівняно з контролем. Відмічаємо підвищення СГ 3-

го типу у правому вушку на 69,7 %, у лівому вушку на 61,3 %, у правому 
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передсерді на 38,5 %, у лівому передсерді на 103,0 %.  

У віддалені терміни розвитку ЕСЦД (через 56 діб) відзначаємо 

зменшення площі профілю КМЦ на 7,9 – 13,6 % порівняно з контрольною 

групою тварин (у всіх випадках p <0,05). Виявляємо збільшення площі 

профілю стінок та зменшення площі просвіту артеріол та капілярів, що 

супроводжується підвищенням індексу Вогенворта (ІВ) на 93,0 % в артеріолах 

та на 57,3 % в капілярах (у всіх випадках p<0,05). У СПК виявляємо зменшення 

об’ємної щільності СГ порівняно з попереднім терміном дослідження: на 15,51 

% у правому вушку, на 15,14 % у лівому вушку, на 1,51 % у правому 

передсерді та на 2 % у лівому передсерді за рахунок їхніх молодих і зрілих 

форм (у всіх випадках p <0,05).  

Через 14 діб корекції ЕСЦД у тварин 3а підгрупи, які отримували 

монотерапію ексенатидом, констатуємо зниження рівня глюкози до (9,23±1,02) 

ммоль/л (p<0,05) та глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) до (6,55±0,27) % 

(p<0,05) порівняно з показниками у 2б підгрупі тварин. Спостерігаємо 

відновлення ультраструктурної організації та наближення морфометричних 

показників КМЦ, СПК та судин ГМЦР до показників інтактної групи. Проте 

тривале застосування ексенатиду як монотерапії є недостатнім, оскільки цей 

препарат не здатний підтримувати цільові рівні глюкози та глікозильованого 

гемоглобіну, які через 42 доби лікування становили (10,12±0,83) ммоль/л та 

(6,84±0,69) % відповідно та були вірогідно вищими від показників інтактної 

групи тварин (у всіх випадках p<0,05). Це призводить до прогресування 

деструктивних процесів у судинах ГМЦР, КМЦ і СПК за типом вакуольної і 

гідропічної дистрофії.  

При корекції ЦД інсуліном гларгін у тварин 3б підгрупи спостерігали 

зменшення рівня глюкози до (7,69±0,98) ммоль/л (p <0,05) та HbA1c до 

(5,73±0,92) % (p<0,05) порівняно з показниками 2б підгрупи тварин, що 

призводило до внутрішньоклітинної регенерації в КМЦ, СПК та судинах 

ГМЦР, проте така терапія не дала змоги досягнути повного зниження глюкози 

та HbA1c до показників інтактної групи протягом усього часу експерименту. Це 
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підтверджується вираженими ультраструктурними змінами в ланках ГМЦР, 

стійкими гемореологічними порушеннями.   

Комплексна терапія ЕСЦД сприяє зниженню глюкози та HbA1c в крові 

порівняно з показниками 2б підгрупи тварин до (5,11±0,96) ммоль/л та 

(4,42±0,34) % відповідно через 14 діб лікування та до (5,71±0,75) ммоль/л 

(4,83±0,96) % відповідно через 42 доби лікування (у всіх випадках p<0,05), які 

вірогідно не відрізняються від інтактних показників. Нормалізація 

вуглеводного обміну зумовлює відновлення морфометричних параметрів судин 

ГМЦР, цитокаріометричних показників КМЦ та об'ємної щільності СГ в СПК 

до показників інтактних тварин, що сприяє налагодженню секреторної 

активності СПК.  

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 розширило знання про патоморфологічні механізми 

виникнення діабетичної кардіоміопатії.  

Новими є одержані морфометричні показники КМЦ різних відділів серця, 

судин ГМЦР, визначення об'ємної щільності різних типів секреторних гранул у 

СПК при корекції ЕСЦД ексенатидом, інсуліном гларгін та при комплексному 

їх використанні. 

Вперше одержані дані 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 гларгін та ексенатиду. Таке поєднання 

препаратів забезпечує підтримку цільового рівня глюкози впродовж доби, 

сприяє регенерації КМЦ, СПК, нормалізації їхніх цитокаріометричних 

показників та секреторної активності СПК, відновленню якісних параметрів 

ланок ГМЦР. 

Ключові слова: кардіоміоцит, секреторний передсердний кардіоміоцит, 
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гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет.  

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. According to the International Association of Diabetes in the 

world, there are about a million patients with diabetes, accounting for 7,3 % of the 

population aged 20-79 years. It is expected that the number of patients will increase 

significantly and reach 380 million in 2025. The diabetes epidemic has spread to 

Ukraine as well. The main role in the progression of DM is given to chronic 

hyperglycemia and the absence of compensation for diabetes, which has a significant 

effect on the pathogenesis of late complications. 

In the literature, at present, many works are devoted to the diagnosis and 

treatment of complications of DM, among which the diabetic cardiomyopathy 

occupies a significant place. The probability of occurrence of chronic heart failure 

(CHF) is significantly correlated with the presence of DM. Mortality from 

myocardial infarction with DM is twice as high as in other patients. DM increases the 

absolute risk of coronary death in men by 2,5 times, and in women - by 4,7 times. 

The painless form of myocardial ischaemia, which is common in patients with DM, 

due to the degree of tolerance to physical activity is less than that of patients with 

stable angina pectoris of the second functional class. 

To reduce cardiovascular disease and mortality in patients with DM, it is 

necessary, above all, to achieve glycemic control. Over the past decades, the search 

for drugs that could support target glucose and glycated hemoglobin levels over the 
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course of a day and contribute to the prevention of micro- and macrovascular 

complications of DM, in particular diabetic cardiomyopathy, is ongoing. Some 

authors have proven that the exenatide, which belongs to the incretin mimetics, 

significantly increases the 1st and 2nd phases of insulin secretion in hyperglycemia, 

helps to reduce the body weight of the patients, reduces the level of triglycerides, low 

density lipoproteins, and also diastolic pressure and increases the level of high 

density lipoproteins in patients with type 2 DM. 

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" with body weight 180-200 g. All animals were 

divided into 3 groups. The first group included 10 intact rats, on which we did not 

perform any manipulations. The second group of animals was divided into 2 

subgroups: 2a - control (20 rats) and 2b - experimental (28 rats with simulated 

ESDM). The 3rd group consisted of 42 animals, which were receiving antidiabetic 

treatment. DM in animals that is clinically consistent with human type I DM was 

modeled using SIGMA Chemical (USA) streptozotocin, which was administered to 

animals once, 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 the14th day of experiment rats of 3a subgroup started 

to receive subcutaneous injections of exenatide (Baetta, Eli Lilly, USA) at a dose of 

0,04 mg/100 g of body weight/day (30 minutes prior to feeding, previously diluted: 

20 micrograms of drug in 20 ml of physiological solution). 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, 30 minutes before 

feeding, followed by titration according to the level of glucose in the blood of the 

animals. In the morning, the rats of 3c subgroup 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 of the 

animals, and in the evening - exenatide in a dose of 0.02 mg/100 g of body 
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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) in animals with simulated 

ESDM we observed a decrease in the area of CM in different parts of the 

myocardium by 22,7% - 17,2%. At the same time, according to the morphometric 

analysis, on the 14th day of the experiment, a significant increase in the volumetric 

density of SG was found due to all their forms, especially 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 the blood. On the 28th day in SAC, 

there was a reorganization of intracellular organelles responsible for the synthesis and 

secretion of ANP, namely: hypertrophy and hyperplasia of the Golgi complex, 

expansion of granular endoplasmic reticulum, increase of volumetric density of SG. 

There was a redistribution of different types of SG in response to hyperglycemia, 

while the volume density of diffusing SG significantly increased, indicating an 

increase in the processes of withdrawal of ANP from the cell. 

In the early stages of the ESDM (14 - 28 days), we found the initial 

manifestations of diabetic microangiopathy, which manifested itself as a spasm of 

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

experiment, by 9,87 % for 28 days, due to the decrease in their lumen area. 

Morphometric indices of hemocapillaries and venules did not significantly differ 

from those of the control group of animals. 

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

the CM in all regions of the heart, and an increase in the area of 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 in the area of arterioles and capillaries due to an 
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increase in the thickness of their walls and reduction in the area of the lumen of these 

vessels. On the 56th day of the ESDM, we found a decrease in the volumetric SG 

density, as compared to the previous study period, due to their young and mature 

forms: 15,51 % in the right auricle, 15,14 % in the left auricle, 1,51 % in the right 

atrium and 2 % in the left atrium. Such qualitative and quantitative changes in SG, 

obviously, lead to a decrease in the levels of ANP in the blood. In our opinion, the 

decrease in secretory activity of the SAC is associated with the destructive processes 

in the cells, in connection with the development of diabetic microangiopathy. 

On the 14th day of the ESDM correction in 3a subgroup of animals, which 

were receiving exenatide, there was a partial normalization of carbohydrate 

metabolism and the development of compensatory-reduction processes in the 

myocardium, which was manifested by the restoration of ultrastructural organization 

and the morphometric indices of CM, SAC and vessels of haemomicrocirculatory 

flow. 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, which 

significantly increases on the 42 day of experiment 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 glycated hemoglobin 

to the level of the intact group values throughout the experiment. This is confirmed 

by the pronounced ultrastructural changes in the links of GMCB, persistent 

hemorheological disorders. 

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

namely, subcutaneous injections of insulin glargine  in the morning in the dose of 1-3 

U/kg of body weight per day (30 minutes before feeding, followed by titration 

according to the level of glucose in the blood of the animals), and in the evening - 

exenatide in a dose of 0,02 mg/100 g of body weight per day leads to the restoration 
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of morphometric indices of CM, SAC, and vessels of the haemomicrocirculatory flow 

of the myocardium due to the normalization of glucose levels, glycated hemoglobin 

in the blood, and best contributes to the normalization of secretory activity of the 

SAC, which obviously causes a decrease in the level of ANP in the blood. 

Scientific novelty of the obtained results. We had in-depth knowledge of the 

nature and extent of the restructuring of CM, vessels of haemomicrocirculatory flow 

and SAC of the male rats "Vistar" line at different time points of the ESDM. New 

knowledge is objectively confirmed by numerical parameters. 

The morphometry was performed on the CM of different regions of the heart, 

and on vessels of haemomicrocirculatory flow, we determined the volume density of 

various types of secretory granules in the SAC in the monotherapy of the ESDM with 

exenatide, insulin glargine, and in the complex treatment. 

New data are available on the use of exenatide as a monotherapy for the 

correction of myocardial morphological disorders in ESDM. Monotherapy with this 

drug is effective only in the early stages of the disease. 

The most optimal method of ESDM correction, which consists in the integrated 

application of insulin glargine and exenatide, is established. Such treatment provides 

support for the target glucose level during the day, leads to the regeneration of CM, 

SAC, normalization of their cytokaryometric parameters and secretory activity of 

SAC, the restoration of qualitative parameters of the vessels of 

haemomicrocirculatory flow. 

The conducted study allowed us to detect the changes in CMC, SAC, and 

vessels of haemomicrocirculatory flow on both micro and ultrastructucal levels in an 

unprecedented way. Thus, further expanding the knowledge about the 

pathomorphological mechanisms of diabetic cardiomyopathy. These data will serve 

as a morphological basis for developing new promising methods for the treatment 

and prevention of this disease. The results of the work can become the basis for 

further in-depth studies of the morphology of the heart in various experimental 

pathologies, including various types of diabetes, as well as baseline data in studies of 

various antidiabetic drugs. 
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ВСТУП 

 

 

 

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

медико-соціальних проблем охорони здоров’я в усьому світі [11, 17, 24, 32, 47, 

49, 61, 63, 66, 75, 101, 131, 149, 154, 212, 242]. 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 [79, 121]. 

Лише поодинокі роботи висвітлюють питання морфологічних змін серця 

при стрептозотоциновому [19; 48, 49, 51, 113, 114, 115] та алоксановому ЦД 

[64]. Так, Трач-Росоловська С.В. [113], 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 [19, 113]. 

Основною причиною смертності у пацієнтів із ЦД є ураження серцево-

судинної системи, зокрема розвиток діабетичної кардіоміопатії та виникнення 

таких грізних ускладнень, як інфаркт міокарда [5, 7, 14, 21, 30, 38, 52, 153, 175]. 

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 
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глюкози та глікозильованого гемоглобіну протягом доби та сприяли 

профілактиці ускладнень ЦД, зокрема, діабетичної кардіоміопатії [82, 126, 135]. 

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 [93; 60]. 

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 



20 
 

«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 
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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. 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 
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навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних кафедр вищих 

навчальних закладів України, зокрема: у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затв. 03.03.19; 18.02.2019, 

28.02.19), у Вінницькому національному медичному університеті імені                         

М. І. Пирогова (затв. 06.02.2019; 11.02.19), в Національному медичному 

університеті імені О. О. Богомольця (затв. 21.01.2019), у ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 26.12.18, 22.01.19, 

5.02.19, 15.02.19, 26.02.19), у Тернопільському національному медичному 

університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (затв. 10.01.19, 22.01.19, 

28.01.19, 13.02.19), в Івано-Франківському національному медичному 

університеті (затв. 11.01.19, 18.02.19, 22.02.19), ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України» (затв. 30.01.19), Одеському національному медичному 

університеті (затв. 25.02.19).  

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 
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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 із анотації, змісту, списку 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІОКАРДА ПРИ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

 

1.1. Клінічні та морфологічні аспекти розвитку діабетичної 

кардіоміопатії 

Термін діабетична кардіоміопатія (ДКМП) вперше застосував лікар               

S. Rubler у 1973 році. Проте як самостійний діагноз цей термін 

використовується рідко, оскільки у пацієнтів із ЦД супутньо виявляють 

ішемічну хворобу серця (ІХС) та гіпертонічну хворобу. Поширеність серцевої 

недостатності серед населення коливається від 1 до 4 %, а в пацієнтів із ЦД 

вона становить від 12 % в осіб молодого віку до 22 % в осіб понад 64 роки [65, 

98, 104, 110, 140]. За даними авторів, майже третина пацієнтів, госпіталізованих 

із серцевою недостатністю, хворіють на ЦД [69, 132].   

ДКМП діагностується приблизно в 4 % хворих на ЦД 1-го типу молодого 

віку, з лабільним перебігом, схильністю до кетоацидозу, зниженою масою тіла і 

ураженням дрібних судин.  

ДКМП не має специфічних клінічних ознак та часто розвивається без 

суб’єктивної симптоматики [106, 107, 203, 211, 219, 225, 236, 239, 243]. Загалом 

кардіоміопатію поділяють на 3 типи: застійну (дилатаційну), гіпертрофічну (з 

обструкцією чи без неї) та рестриктивну. За даними окремих авторів при ЦД 

порушення функцій міокарда може характеризуватися ознаками, які виявляють 

при усіх типах кардіоміопатій, серед яких найчастіше кардіоміопатію, що 

поєднує ознаки рестриктивної та гіпертрофічної [95]. За даними літературних 

джерел, кардіоміопатія при ЦД може послідовно проходити три стадії: 

порушення функції розслаблення лівого шлуночка; дилатація лівого шлуночка 
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без ознак серцевої недостатності, що компенсується механізмом Франка-

Старлінга і збільшенням амплітуди скорочення серця; поступове прогресивне 

розширення лівого шлуночка і поява серцевої недостатності [162].   

Основні клінічні прояви ДКМП: відсутність больового синдрому, 

наявність ознак порушення кровоплину, серцевого ритму і процесів 

реполяризації на ЕКГ (позитивна проба з хлоридом калію і від’ємна – з 

анаприліном). Стенокардія при ЦД також має особливі клінічні ознаки: 

незначна і помірна інтенсивність больового синдрому; непостійність іррадіації 

болю; приступи виникають не лише при фізичному та емоційному напруженні, 

але й у помірному гіперглікемічному стані; почастішання приступів звичайно 

пов’язано з декомпенсацією ЦД.  

Інші автори у 90,8 % хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС спостерігали 

діастолічну дисфункцію серця переважно за типом «сповільненої релаксації», 

що зумовлена вираженою гіпертрофією ЛШ та помірною дилатацією ЛП, що 

проявлялася у зростанні часу ізоволюмічного розслаблення та сповільнення 

раннього діастолічного наповнення ЛШ [72]. Зміни на ЕКГ у хворих на ЦД 1 

типу є неспецифічними, але при цьому в 68–84 % випадків, за даними різних 

авторів, спостерігаються частіше в людей, хворих на ЦД 1 типу.   

У хворих на ЦД часто виникають порушення ритму та провідності 

внаслідок розвитку діабетичної вегетативної нейропатії, що проявляється у 

вигляді постійної тахікардії, ортостатичної гіпотензії [119]. У пацієнтів із 

безсимптомним перебігом ЦД досить часто виявляють приховану діастолічну, а 

згодом і систолічну дисфункцію міокарда [68].   

Вчені описують, що ІХС та, особливо, інфаркт міокарда у хворих з ЦД 

мають ряд особливостей: однакова частота розвитку ІХС у чоловіків та жінок; 

загальна смертність від інфаркту міокарда хворих на ЦД у чоловіків більша 

вдвічі, а в жінок – втричі, ніж у загальній популяції; значна розповсюдженість 

ішемії, повторні інфаркти міокарда, ранній розвиток лівошлуночкової 

недостатності; висока частота атипових, безбольових форм ІХС та інфаркту 



26 
 

міокарда, які становлять високий ризик «раптової смерті» [99].   

У генезі виникнення кардіоміопатії при цукровому діабеті I типу певне 

значення має дисбаланс вегетативної регуляції серцевої діяльності, а саме 

автономної кардіальної нейропатії. Вона характеризується зниженням 

парасимпатичного впливу і збільшенням симпатичного впливу на регуляцію 

синусового ритму, що проявляється тахікардією в спокої, ортостатичною 

гіпотонією, фіксованим серцевим ритмом і зниженням варіабельності серцевого 

ритму під час глибокого дихання [117, 118].  

У пацієнтів із ЦД ураження автономної нервової системи можуть 

приєднуватися в перші місяці захворювання і проявлятися зі сторони серцево-

судинної, шлунково-кишкової і сечостатевої систем.   

За даними багатьох авторів [119, 200, 225], при ЦД першочергово 

уражуються парасимпатичні (холінергічні) нерви. Це проявляється у вигляді 

тахікардії до 90–100, а в деяких випадках до 130 уд/хв, яка не реагує на 

фізіологічні зміни та фармакологічний вплив. Спостерігається відсутність 

дихальної варіації серцевих інтервалів, що зумовлено ушкодженням 

блукаючого нерва. З часом приєднується ураження симпатичних 

(адренергічних) нервів серця: ритм роботи серця дещо сповільнюється, 

поглиблюється недостатність реактивності на фізіологічні та фармакологічні 

подразники. Ці патофізіологічні порушення та виникаюче в результаті них 

надмірне обтяження серця сумуються і сприяють приєднанню діабетичної 

автономної нейропатії серця [18]. Наступним етапом розвитку автономної 

нейропатії серця є розвиток ІМ (переважно безбольової форми).  

У хворих спостерігається зниження толерантності до фізичних 

навантажень, набряки, парадоксальна гіпертонія в лежачому положенні або 

вночі, порушення терморегуляції. Серед серцево-судинних клінічних ознак 

діабетичної автономної нейропатії серця виділяють також тахікардію спокою, 

ортостатичну гіпотонію, «німий» інфаркт міокарда, застійну серцеву 

недостатність, синдром «раптової смерті» [167].   
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Вегетативна нейропатія може маскувати ішемічний біль і, отже, 

призводити до несвоєчасно розпочатого лікування та незадовільного прогнозу 

при інфаркті міокарда. Окрім того, відсутність болю означає втрату 

лімітуючого фактора фізичних навантажень, що, відповідно, підвищує ризик 

гострого ІМ і раптової кардіогенної смерті.   

У хворих на ЦД без діагностованої серцево-судинної патології, але із 

симптоматичною вагусною автономною нейропатією серця здатність до 

фізичних навантажень, показники ЧСС, АТ, серцевий викид та 

гепатоспланхнічна судинна резистентність знижені [149].  

Кардіоміопатія при ЦД I типу на ранніх етапах свого розвитку має 

мінімальні клінічні прояви, які неспецифічні і посилюються при кетоацидозі і 

гіпоглікемії (загальна слабкість, помірна задишка при фізичному навантаженні, 

серцебиття, невизначені болі в серці) [53]. При кардіоміопатії спостерігаються 

такі порушення ритму і провідності, як синусова аритмія, тахікардія, 

брадикардія, порушення внутрішньошлуночкової провідності, 

суправентрикулярна екстрасистолія і скороминуща атріовентрикулярна блокада 

I-II ступеня [222].  

Лівошлуночкова дисфункція виявляється майже у 60 % хворих на ЦД із 

діабетичною автономною нейропатією серця навіть при відсутності ознак 

серцево-судинної патології [100]. Одним із ранніх проявів порушення функції 

серця у хворих на цукровий діабет I типу є погіршення діастолічної релаксації 

міокарда, тобто розвиток «дефекту діастоли» [164, 206, 215]. Систолічна 

функція лівого шлуночка, як правило, нормальна в спокої, однак при 

навантаженні може бути порушена. Встановлено, що порушення діастолічної 

функції лівого шлуночка найбільш виражені у хворих на ЦД I типу з наявністю 

пізніх ускладнень. 

За відсутності належного лікування, контролю глікемії, ДКМП 

призводить до прогресування ознак серцевої недостатності застійного 

характеру [190, 193]. 
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ДКМП характеризується наявністю дисфункції міокарда при відсутності 

ішемічної хвороби серця чи гіпертензії. Гіперглікемія є центральним фактором 

у патогенезі ДКМП [200]. Багато дослідників припускають, що існує стійкий 

взаємозв’язок між ДКМП та наявністю гіпертрофії, незалежно від гіпертензії 

[2]. У пацієнтів з ЦД, у яких наявна ДКМП, не є обов’язковим наявність 

серцевої недостатності, проте наявність ДКМП значно підвищує ризик її 

виникнення [127]. Слід зазначити, що терміни розвитку ДКМП у пацієнтів з ЦД 

точно встановити не вдається. У деяких пацієнтів ДКМП розвивається у перші 

роки перебігу ЦД, в інших – відсутня навіть через кілька років захворювання. 

ЦД потенціює розвиток атеросклерозу, що є морфологічною основою ішемічної 

хвороби серця [202]. Діабет, ожиріння, інсулінорезистентність та порушення 

толерантності до глюкози асоціюють з підвищенням вмісту ліпідів у міокарді, 

що не залежить від рівня циркулюючих тригліцеридів. Унаслідок накопичення 

ліпідів у стінці судин порушується цілісність ендотелію, можуть виникати 

звиразкування та розриви фіброзного покриву атеросклеротичної бляшки, що 

призводить до формування тромбів у судинному руслі [46, 176, 218]. 

Деякі вчені порівняли результати клінічного обстеження з           

ультраструктурними даними експрес-некропсій та периопераційними біопсіями 

міокарда у 25 – ти пацієнтів із ЦД 2-го типу за наявності супутньої артеріальної 

гіпертензії та ІХС [69]. Ці науковці з’ясували, що гібернація кардіоміоцитів при 

ЦД виникає вже на ранніх стадіях захворювання, ще до розвитку АГ та ІХС, 

тобто за відсутності гіпертрофії кардіоміоцитів, характерної для серцево-

судинних захворювань, та дійшли висновку, що ДКМП виникає в результаті 

дисметаболічних і мікроциркуляційних розладів, що призводить до гібернації 

кардіоміоцитів. Тригерами розвитку ДКМП ці автори вважають декомпенсацію 

ЦД і серцево-судинні захворювання. Гіберновані кардіоміоцити, за їхніми 

словами, гинуть шляхом апоптозу або вторинного некрозу, що обумовлює 

трансформацію діастолічної дисфункції лівого шлуночка в систолічну [69]. 

Гіперглікемія лежить в основі патофізіологічних змін при діабетичній 
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кардіоміопатії. Порушення метаболізму вільних жирних кислот вивчалося в 

експерименті [198, 199]. У нормі приблизно однаковий об’єм енергії, 

необхідної для його функціонування, міокард отримує від метаболізму глюкози 

та вільних жирних кислот. При ЦД транспорт та утилізація міокардом глюкози 

значно знижені. У таких умовах енергію міокард отримує внаслідок активації 

ліполізу та протеолізу, основним джерелом енергії є вільні жирні кислоти та 

амінокислоти [31]. Понижене споживання глюкози є наслідком порушеної 

функції транспортних протеїнів GLUT-1 та GLUT-4. Вільні жирні кислоти 

пригнічують піруватдегідрогеназу, що зумовлює порушення утворення енергії 

міокардом та веде до накопичення продуктів, що посилюють апоптоз. 

Окремі автори, вивчаючи зміни кардіоміоцитів при ЦД, виявили, що зі 

збільшенням терміну ЦД відбувалось прогресуюче зменшення діаметра 

кардіоміоцитів [197].   

Інші вчені, навпаки, виявили гіпертрофію волокон міокарда на 19,8 % 

через 1 міс. після моделювання алоксанового діабету [103]. В подальшому вони 

відзначали гіпертрофію, набряк, дистрофічні зміни кардіоміоцитів, запальну 

інфільтрацію міокарда, що в цілому вказує на залежність ушкодження 

кардіоміоцитів від запальних цитокінів [103]. Через 3 місяці 

експериментального ЦД спостерігалося зниження абсолютної та відносної маси 

серця на 31,8 % та 24,2 %, зменшення розмірів ядер кардіоміоцитів, 

дистрофічні та некробіотичні зміни кардіоміоцитів, дезорганізація міофібрил, 

міоліз. Зменшення діаметра кардіоміоцитів вчені пов’язують із порушенням 

кровопостачання та метаболізму кардіоміоцитів [13]. 

Науковці виявили зниження ядерно-цитоплазматичного індексу на 8,2 % 

(р<0,05) у кардіоміоцитах щурів репродуктивного віку через 1 місяць після 

моделювання ЦД. Через 3 місяці експерименту цей показник статистично 

достовірно не відрізнявся від показника в контролі, що автори пояснюють 

розвитком компенсаторних процесів [19].   

У деяких роботах описано наявність інтерстиціального та 
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периваскулярного фіброзу при діабетичній кардіоміопатії. Вони виявляють 

значне збільшення відкладень глікогену навколо інтрамуральних судин та між 

міофібрилами [41].   

У численних дослідженнях описано функціональні зміни, що 

розвиваються на ранніх стадіях діабетичної кардіоміопатії, такі як систолічна та 

діастолічна дисфункція, порушення скоротливої здатності міокарда [15, 166, 

178, 192, 206, 216]. 

Зміни ГМЦР у різні терміни експериментального ЦД характеризуються 

порушенням пропускної здатності капілярів [9, 10, 20, 25, 44, 45, 92, 183, 213]. 

У пізні терміни ЕСЦД (6, 8, 10 тижні) вчені виявляли потовщення та 

розволокнення базальної мембрани, накопичення формених компонентів крові 

у просвіті капілярів, наявність мікропіноцитозних везикул біля плазматичної 

мембрани, спазм артеріальних та розширення венозних відділів кровоносного 

русла серця, розширення інтерстиційних проміжків, набряк і деструкцію 

ендотеліоцитів. Перелічені фактори, як стверджують автори, призводять до 

зміни структур кардіоміоцитів та прогресування гіпоксичного стану [3, 33, 35, 

50].    

У науковій літературі описані зміни СПК при ЕСЦД та інших 

захворюваннях [8, 26, 37, 58, 78, 94, 184, 185, 226]. Через 1 місяць після ін’єкції 

стрептозотоцину при вираховуванні відносного об’єму СГ дослідники виявляли 

гіпергрануляцію передсердних кардіоміоцитів правого вушка серця, яку 

розцінювали як компенсаторну реакцію. Через 2 та 3 місяці експерименту, у 

стадії декомпенсації ЦД, водночас із деструкцією СПК, мікроциркуляторнимим 

порушеннями спостерігали прогресуюче зниження відносного об’єму СГ. Це 

свідчило, на думку авторів, про зрив процесів компенсації [113].    

Багато дослідників вивчали рівень ПНУП при гіпертонічній хворобі, 

серцевій недостатності, легеневій гіпертензії, цукровому діабеті [37, 124, 134, 

137, 138, 142, 143, 145, 147, 153, 157, 165, 188, 209, 223]. Деякі науковці 

констатували взаємозв’язок між ступенем грануляції СПК та рівнем ПНУП у 
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крові хворих на ЦД. При експериментальному збільшенні об’єму циркулюючої 

крові виявили порушене виведення ПНУП у щурів на 6 тижні ЕСЦД порівняно 

з контрольною групою. При цьому морфологічне дослідження міокарда 

передсердь діабетичних щурів підтвердило знижену кількість секреторних 

гранул на 39% [158]. 

Результати досліджень вказують на важливість вивчення секреторної 

функції серця [39, 148, 168, 170, 177, 181, 186, 194]. Зокрема, Wang TJ та ін. 

виявили підвищені рівні ПНУП у хворих із серцевою недостатністю, 

фібриляцією передсердь, інфарктом міокарда. Навіть при відсутності симптомів 

у хворих з серцевою недостатністю вчені асоціювали підвищений рівень 

натрійуретичних пептидів з високим ризиком кардіоваскулярних подій у 

майбутньому [228, 229, 232, 237].   

Об’ємна щільність дифундуючих СГ збільшується майже на 40 %, що, 

очевидно, призводить до підвищення ПНУП в крові. Одним із основних 

факторів, що стимулюють виділення ПНУП з СПК, є механічне розтягнення 

міокарда [146, 150, 169].   

Із патогенетичної точки зору підвищення поліолового шляху метаболізму 

глюкози при ЦД збільшує утворення та акумуляцію сорбітолу в тканинах, що 

супроводжується підвищенням осмолярності та збільшенням 

внутрішньоклітинної рідини, з руйнуванням тканин. Деякі автори переконані, 

що помірна гіперглікемія та хронічне підвищення об’єму плазми стимулює 

виділення ПНУП [133].  ПНУП, у свою чергу, зумовлює підвищення 

гломерулярної фільтрації та поліурії [196, 201, 207, 231].  

Інші дослідники на 17 добу розвитку ЕСЦД спостерігали значне 

підвищення ПНУП у крові щурів і пояснювали це зниженням сенситивності 

рецепторів нирок до ПНУП, що було підтверджено клінічними дослідженнями. 

У пацієнтів з ЦД 2 типу та альбумінурією на фоні діабетичної нефропатії 

спостерігали підвищення ПНУП на 27 % [240].  
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1.2. Перспективи застосування ексенатиду в комплексному лікуванні 

діабетичних кардіоміопатій  

Зважаючи на високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у 

хворих на ЦД, сьогодні зусилля вчених спрямовані на пошук ефективних 

методів лікування і профілактики ЦД та його ускладнень [71, 96, 97].   

Розроблені сучасні методи лікування, що довели свою ефективність щодо 

можливості зниження серцево-судинної захворюваності і смертності. Однак 

сучасна медицина не володіє достатньо ефективними методами профілактики і 

лікування діабетичної кардіоміопатії. Однією з основних причин цього є 

незнання механізмів їхнього розвитку. Таким чином, дослідження і з'ясування 

патогенетичних механізмів ДКМП, рання діагностика і профілактика, пошук 

шляхів і методів їх лікування є одними із нагальних проблем у сучасній 

діабетології. Особливо актуальною є проблема профілактики й лікування 

ДКМП. Існуючі на сьогодні фармакологічні агенти не дозволяють отримати 

стійку нормалізацію порушень метаболізму при ЦД без суттєвого ризику 

погіршення загального стану хворих при багаторічному їх використанні.  

Для зниження кардіоваскулярних захворювань та смертності у хворих з 

ЦД 2 типу необхідно, передусім, досягнути контролю глікемії [64, 191]. За умов 

дефіциту інсуліну та хронічної гіперглікемії посилюються процеси перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) [155]. Надмірне утворення продуктів ПОЛ чинить 

ушкоджуючу дію на рівні клітини, дестабілізує мембрани і сприяє деструкції 

клітин [76]. Інсулін здавна відомий своїми метаболічними та 

кардіоваскулярними ефектами: зменшує рівень прозапальних цитокінів, 

активних форм кисню, вільних жирних кислот, знижує потребу міокарда в 

кисні, стимулює вироблення оксиду азоту судинним ендотелієм [22, 126]. Вчені 

стверджують, що використання препаратів, які спроможні втручатися в процес 

вуглеводного обміну, дозволяє значною мірою коригувати метаболічні 

порушення в міокарді [189, 195]. Адекватна інсулінотерапія та подолання 

інсулінорезистентності оптимізують метаболізм вуглеводів, але в багатьох 
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випадках не вдається досягнути повної нормалізації обміну речовин, тому 

виникає необхідність у застосуванні додаткових заходів лікування. 

Метаболічна терапія є важливим елементом стратегії попередження та 

уповільнення прогресування уражень серця у хворих на цукровий діабет [40, 

80]. Замісна інсулінотерапія віддавна застосовується для лікування ЦД І типу, 

але в останні десятиліття триває пошук препаратів, які б посилювали 

репаративні процеси у підшлунковій залозі, сприяли регенерації 

ендокриноцитів та гальмувати їхній апоптоз. Одним із пріоритетних завдань 

при лікуванні ЦД є пошук можливостей для посилення пластичних процесів у 

інсуліноцитах та адаптування їхньої кількості до потреби в інсуліні [60]. 

Ендокринолог, на ім’я Dr. John Eng, що займався вивченням нових 

пептидних гормонів, першим виявив гіпоглікемічні ефекти ексенатиду, що 

зробили можливим його застосування у пацієнтів з ЦД 2 типу [136, 187]. У 

червні 1996 року вчений представив свої дослідження на щорічній зустрічі 

Американської Асоціації діабету. Від моменту появи ексенатиду на ринку у 

2005 році більш ніж 1,8 млн пацієнтів використовували його у 80 країнах світу.   

Ексенатид є першим препаратом, що належить до абсолютно нового 

класу лікарських засобів для лікування цукрового діабету 2-го типу – міметиків 

інкретину. Він продукується L-клітинами кишечника у відповідь на прийом їжі  

та є стимулятором глюкозозалежної секреції інсуліну [6]. Дія препарату 

базується на заміщенні порушених при ЦД 2 типу ефектів гормону-інкретину 

глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1), а саме: підвищенні інсулінотропної 

активності глюкози, зниженні шлункової сереції, зниженні швидкості 

проходження речовин травним трактом [136].  

Дисліпідемія є одним із основних факторів ризику розвитку 

атеросклерозу та серцево-судинних захворювань, які часто виявляють у хворих 

із ЦД. Тому доцільним є призначення антидіабетичних препаратів, які 

нормалізують рівень глюкози та здатні впливати на ліпідний профіль пацієнтів. 

Вченими доведено, що препарат ексенатид здатен знижувати рівень загального 



34 
 

холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності у пацієнтів [136, 

187]. 

Дані клінічних досліджень свідчать про те, що терапія ексенатидом 

забезпечує достовірне поліпшення контролю глікемії у хворих ЦД 2-го типу. 

Ексенатид є потужним стимулятором інкретину, що підсилює глюкозозалежну 

секрецію інсуліну і має інші гіпоглікемічні ефекти інкретинів (пригнічення 

неадекватно підвищеної секреції глюкагону і поліпшення функції бета-клітин) 

[4, 6]. Дані багатьох клінічних досліджень свідчать, що терапія ексенатидом 

забезпечує достовірне поліпшення контролю глікемії у хворих на ЦД 2 типу 

[159, 173, 174]. Окремі автори з’ясували, що лікування ексенатидом сприяє 

компенсаторно-відновним процесам у підшлунковій залозі тварин із 

експериментальним ЦД, а саме: частковому відновленню острівців 

підшлункової залози, збільшенню середньої площі острівців та середньої 

кількості острівців на 1 мм2 [62]. На фоні щоденного введення ексенатиду 

протягом 28-ми діб автори зазначали появу окремих “протокових” інсулоцитів, 

зменшення лімфоцитарної інфільтрації паренхіми підшлункової залози, що 

свідчить про здатність ексенатиду стимулювати регенерацію острівців 

Лангерганса [61]. 

Згідно з оновленими рекомендаціями American Diabetes Association 

(ADA), підкреслюється, що у пацієнтів з ЦД 2 типу і встановленим 

атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, які не досягнули 

глікемічних цілей за допомогою модифікації способу життя та метформіну, 

варто розглядати призначення препарату, що знижує ризик розвитку серйозних 

серцевосудинних подій та кардіоваскулярної смерті [82]. Обираючи 

гіпоглікемічний засіб згідно з ADA, необхідно враховувати специфічні 

фактори. Порівнюючи засоби з різних груп, ADA аналізує ефективність 

препаратів антагоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду–1 (ГПП-1), 

зокрема ексенатиду. Йде мова про високу ефективність засобів, відсутність 

випадків гіпоглікемій, зниження маси тіла, проте нейтральні кардіоваскулярні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8


35 
 

ефекти та неможливість застосування (ексенатиду) при швидкості клубочкової 

фільтрації менше 30 мл/хв/1,73 м2. Ексенатид вивчався у дослідженні EXSCEL, 

в якому брали участь більше 14 тис. пацієнтів з ЦД 2 типу. Хорошою новиною 

стало те, що ексенатид не підвищує частоти розвитку серцево-судинних 

ускладнень, в тому числі і госпіталізацію з приводу серцевої недостатності, а 

також не пов’язаний з ризиком розвитку раку підшлункової залози та 

панкреатиту. Але, на жаль, цей агоніст ГПП-1 поки що не продемонстрував 

переваг щодо до скорочення ризику виникнення несприятливих серцево-

судинних подій, як раніше показав ліраглутид [81]. Дослідники відзначили, що 

ексенатид сприятливо впливає на показники систолічного та діастолічного 

артеріального тиску [136]. Отже, крім сприятливого ефекту на показники 

глікемії, ексенатид здатен позитивно впливати на інші чинники ризику 

розвитку серцево-судинної патології у хворих із ЦД ІІ типу. Проте, питання 

застосування цього препарату для профілактики прогресування ускладнень при 

ЦД І типу, зокрема, діабетичної кардіоміопатії, є вивченим недостатньо. 

У кількох великих клінічних дослідженнях вчені порівнювали ефект від 

терапії інсуліном та ексенатидом [128]. В одному з таких досліджень хворим на 

ЦД 2 типу інсулінотерапію замінювали на прийом ексенатиду, при цьому 

глікемічний контроль погіршився на 38 % [187]. Проте науковцями доведено, 

що цей препарат достовірно підвищує 1-шу і 2-гу фази секреції інсуліну при 

гіперглікемії, сприяє зменшенню маси тіла хворих, знижує рівень 

тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності, а також діастолічний тиск і 

підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності у пацієнтів із цукровим 

діабетом 2-го типу [136, 179].   

Виявлені зміни можуть свідчити про розвиток серцевої недостатності і 

підтверджуються дослідженнями інших авторів, які спостерігали підвищений 

рівень ПНУП у хворих на ЦД, серцеву недостатність або навіть підвищений 

ризик розвитку серцевої недостатності без клінічних ознак захворювань 

серцево-судинної системи [232, 233, 234, 237]. Однак дані про вплив цього 
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препарату на стан секреторного апарату серця відсутні.  

Учені довели, що антиоксиданти забезпечують короткотривале 

покращення функції ендотелію [116]. Проте контроль глікемії залишається 

найкращим шляхом покращення ендотеліальної функції та попередження 

розвитку атеросклерозу й інших кардіоваскулярних ускладнень цукрового 

діабету [156].  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження  

Морфо-функціональну характеристику кардіоміоцитів, секреторних 

передсердних кардіоміоцитів та судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда при експериментальному стрептозотоциніндукованому ЦД та при 

його корекції ми досліджували у 105 білих лабораторних білих щурів-самців 

лінії «Вістар» масою тіла 180 – 200 г, отриманих із віварію ІФНМУ (м. Івано-

Франківськ). Вибір тварин для експериментальних досліджень зумовлювався 

даними літературних джерел, у яких йдеться про схожість морфологічної 

організації міокарда щурів та людини і про те, що щурі є більш вигідним 

об’єктом для групового експерименту [180, 204, 227].  

Усі тварини були поділені на 3 групи. До першої групи увійшло 10 

інтактних щурів, яким не виконувались жодні маніпуляції. Друга група тварин 

була поділена на 2 підгрупи: 2а – контрольна (20 щурів: по 5 тварин на кожен 

термін експерименту) та 2б – експериментальна (28 щурів із модельованим 

ЕСЦД: по 7 тварин на кожен термін забору матеріалу). У 3 групу ввійшли 42 

тварини, яким проводили корекцію ЕСЦД. 3 група була поділена на підгрупи: 

3а підгрупа (14 щурів, що отримували ексенатид), 3б підгрупа (14 щурів, що 

отримували інсулін гларгін) та 3в підгрупа (14 тварин, що отримували 

комплексне лікування). Протягом перших двох тижнів експерименту загинуло 

5 щурів. 

Тварини перебували на стандартному харчовому раціоні віварію (білки 

16-20 %; жири 4-10 %; вуглеводи 60-70 %), без обмежень у рухах, з вільним 

доступом до води [121]. З метою виключення впливу естрогенів на організм 

тварин відбирали тільки самців, їх ретельно оглядали, оцінюючи загальний 

стан, зважували на лабораторних вагах. 

Усі маніпуляції, які проводилися із тваринами впродовж експерименту, 

не суперечили положенням Європейської конвенції про захист хребетних 
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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 № 104/18 від 25.10.2018 р.). 

Дослідження на тваринах проводили в сертифікованих лабораторіях: 

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

біоелементології Івано-Франківського національного медичного університету, у 

лабораторії «Діамеб» (вул. Чорновола, м. Івано-Франківськ). У приміщенні, де 

утримувались тварини, підтримували сталу температуру та вологість повітря, із 

збереженням добових коливань в освітленні віварію.  

Забір матеріалу (міокарда та крові) проводили після евтаназії під 

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

ін’єкції стрептозотоцину (по 7 тварин на кожен термін забору з 

експериментальної підгрупи та по 5 тварин контрольної групи, яким вводили 

буферний розчин) та через 28 і 56 діб експерименту після проведеного 

лікування у тварин 3-ї групи (10 інтактних тварин та по 7 тварин з кожної 

підгрупи на кожен термін забору). Тіопентал вводили внутрішньом’язово в дозі 

0,1мл на 100 г маси тіла щура, попередньо розвівши вміст флакона в 10 мл 0,9 

% NaCl. Щоб виключити вплив добового ритму та біологічної активності на 

метаболізм щурів, забір матеріалу проводили вранці, до годування. 

Група інтактних тварин складалася з 10 здорових щурів, яким не 

проводили жодних маніпуляцій. Забір матеріалу проводили через 28 та 56 діб 

експерименту. 

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

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

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

з рН 4,5 із розрахунку 6 мг/100 г маси тіла. Контрольній групі (20 тварин) у 

еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М цитратний буфер з     
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рН 4,5. Моделювання ЦД в експерименті, а також підготовку тварин перед 

ін’єкцією стрептозотоцином та після неї проводили відповідно до 

запатентованого на кафедрі анатомії людини методу [77]. 

Через 2 години після введення стрептозотоцину в тварин відмічали 

гіпоглікемію, яка пояснюється вибірковим ушкодженням інсуліноцитів і 

вивільненням великої кількості секреторних гранул з інсуліном у кров. З метою 

уникнення гіпоглікемічної коми упродовж перших 48 год. поїли щурів 10 % 

розчином глюкози та годували солодкою їжею з наступним переходом на 

стандартний раціон віварію.  

Через 14 діб після моделювання експериментального ЦД щурам 3а 

підгрупи вранці підшкірно вводили ексенатид («Baetta», Елі Ліллі, США) в дозі 

0,04 мкг/100г маси тіла/добу (за 30 хв. до годування, попередньо розвівши 20 

мкг препарату у 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 в 

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 

упродовж 42 діб. Забір матеріалу проводили на 14 та 42 доби лікування. Забір 

крові щурів для подальшого біохімічного дослідження здійснювали одразу 

після евтаназії та декапітації тварин.  

Для щоденного вимірювання рівня глюкози в умовах віварію ми 

використовували портативний глюкометр «Accu-Chek Active» фірми «Roche 

Diagn. GH» (Німеччина) зі стандартним набором тест-смужок. До і після 

навантаження стрептозотоцином, до виведення щурів із досліду відбирали кров 

з хвостової вени щура шляхом нанесення поверхневих насічок у ділянці хвоста 

вранці натще. Одиниці вимірювання глюкози крові – ммоль/л.  
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           2.2. Гістологічні методи дослідження  

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 

батареї спиртів 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.  

Гістологічні зрізи вивчали у світловому мікроскопі (поле зору світлового 

мікроскопа МС 3000 (ТХР) і Leica DM 750 при збільшенні, фотографували за 

допомогою цифрової ССD – камери (Industrial digital camera UHCCD05100KPA-

U-NA-N-C-SQ-NA) із розширенням 1200х1600) і зберігали у форматі tif. 

 

2.3. Електронномікроскопічний метод дослідження 

При заборі матеріалу для електронномікроскопічного дослідження, який 

проводили за загальноприйнятою методикою, дотримано правил швидкості 

висікання і атравматизації його при різанні на шматки. Шматочки міокарда 

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

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

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

концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно просочували у 

сумішах епоксидних смол з абсолютним ацетоном у різних співвідношеннях 

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

полімеризували при температурі +56 °С протягом доби.  

Отримані на ультрамікротомі Tesla BS-490 А зрізи монтували на мідні 

бленди, діаметром 1 мм, і контрастували 2 % розчином ураніл-ацетату на 70° 

спирті і сумішшю Рейнольдса. Вивчення матеріалу проводили на електронному 
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мікроскопі ПЭМ-125 К («Selmi», Україна), при прискорюючій напрузі 75 кВ, з 

наступним фотографуванням при збільшеннях від 6000 до 30000 разів. 

 

2.4. Ін’єкційні методи виявлення кровоносних судин 

Для цього дослідження використовувалась суміш паризької синьої, ефіру 

та хлороформу (10 г фарби на 100 мл розчинника, що складався з ефіру та 

хлороформу у співвідношенні 3:1). Цю суміш повільно вводили в низхідний 

відділ аорти під тиском 120 – 140 мм пружинного манометра до появи синього 

забарвлення шкірних покривів. Через 3-4 год. після ін’єкції проводили забір 

шматочків передсердь та шлуночків серця з наступною фіксацією їх у 12 % 

розчині нейтрального формаліну впродовж 14 діб.  

На заморожуючому мікротомі виготовляли зрізи товщиною 30 – 50 мкм з 

наступним зневодненням їх у спиртах зростаючої концентрації та 

просвітленням в метиленовому ефірі саліцилової кислоти. Після цього зрізи 

поміщали у полістирол. Вивчали зрізи під світловим мікроскопом MC 300 

(TXP) і Leica DM 750 та фотографували за допомогою цифрової CCD – камери 

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

 

2.5. Біохімічні дослідження 

Одразу після евтаназії тварин та забору крові у пробірки в Центрі 

біоелементології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» проводили визначення глюкози глюкозооксидазним методом, 

використовуючи набір реактивів виробництва фірми «ГЛЮКОЗА – ФКД» 

(Україна). Вміст глікозильованого гемоглобіну у крові визначали у 

сертифікованій лабораторії «Діамеб» за допомогою діагностичного набору 

«ACCENT-200 HbA1c DIRECT» (PZ Cormay S.A., (Польща). 

 

2.6. Морфометричні дослідження зі статистичною обробкою даних  

Для морфометричних досліджень використовувалися фотографії 

гістологічних зрізів, забарвлених гематоксилін-еозином, за Хартом (поле зору 
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світлового мікроскопа МС 3000 (ТХР) при збільшенні х400 та х1000. 

Фотографували зрізи за допомогою цифрової ССD – камери (Industrial digital 

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

зберігали у форматі tif. Морфометрію здійснювали за допомогою програми 

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

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

ліцензійних обмежень. Визначали: площу профільного поля кардіоміоцитів, 

тобто площу їхнього поперечного перерізу (далі в тексті – площа 

кардіоміоцитів) та їхніх ядер, ядерно-цитоплазматичне співвідношення (ЯЦС). 

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

просвіту [214]. В артеріолах і капілярах визначали індекс Вогенворта (ІВ) за 

формулою [123]:  

W= So/ Sпр х 100                                                                                    (2.1), 

де So – площа стінки судини (мкм2); Sпр – площа просвіту судини (мкм2). 

На оцифрованих електронних мікрофотографіях проводили виміри 

об’ємної щільності різних типів секреторних гранул. Для вимірювання об’ємної 

щільності досліджуваних структур використовували універсальну 

вимірювальну міліметрову сітку з довжиною тест-ліній 1 мм за формулою [1]:  

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

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

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

Застосовували наступні методи статистичного аналізу: 1) перевірка 

нормальності розподілу кількісних ознак із використанням критерію 

Колмогорова-Смирнова з поправкою Ліллієфорса і критерію Шапіро-Уілкса, а 

також за допомогою гістограми з лінією очікування нормальної функції 

розподілу. Для порівняння двох вибірок застосували непараметричний U-тест 

Манна-Уітні.  

Вибіркові параметри, наведені далі в таблицях і тексті, мають такі 

позначення: M– вибіркова середня, m – стандартне відхилення, n – об’єм 

вибірки (чисельність групи, яка аналізується), р – досягнутий рівень 
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статистичної значущості. Критичне значення рівня статистичної значущості 

приймалося рівним 5 % (р<0,05). Комп’ютерне опрацювання даних 

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

Statistica 10.  

Результати розділу висвітлені в таких публікаціях [29, 62]: 

1. Власюк ТІ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Костіцька ІО, Ткачук ЮЛ, 

винахідники; Власюк ТІ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Костіцька ІО, Ткачук 

ЮЛ, власники. Спосіб медикаментозної корекції експериментальної 

діабетичної кардіоміопатії. Патент України № 130590, 2018 гр 10 [29]. 

2. Іванців ОР, Ткачук ЮЛ, Микулець ТІ, Жураківська ОЯ, Попович ЮІ, 

Міськів ВА та ін. Спосіб лікування цукрового діабету в експерименті. 

Авторське свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 5/2753, 2016 тр. 5 

[62]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІОКАРДА ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

 

 

 

3.1. Морфо-функціональна характеристика міокарда інтактних щурів 

При світлооптичному вивченні передсердь та шлуночків міокарда на 

препаратах, забарвлених гематоксилін-еозином, КМЦ об’єднані в м’язові 

волокна, з добре вираженою поздовжньою та поперечною смугастістю. На 

поперечних зрізах КМЦ округлої форми, з одним чи двома ядрами, рівномірно 

забарвлені в рожевий колір. Між КМЦ – тонкі проділки сполучної тканини. У 

шлуночках добре візуалізуються різнонаправлені шари міокарда. Подекуди 

трапляються групи провідних кардіоміоцитів (рис. 3.1).  

Площа КМЦ у різних відділах міокарда становить: (166,85±17,77) мкм2  у 

правому передсерді, (166,29±10,85) мкм2 у лівому передсерді,             

(266,74±17,26) мкм2   у правому шлуночку та (347,67±16,69) мкм2 у лівому 

шлуночку. Найбільшу площу КМЦ ми, як і інші автори [60, 67], визначали в 

лівому шлуночку. Тоді як у передсердях вірогідної різниці між площею клітин 

не виявлено. Площа ядер кардіоміоцитів становить (11,98±1,23) мкм2 у правому 

передсерді, (12,03±1,27) мкм2 у лівому передсерді, (17,25±1,36) мкм2 у правому 

шлуночку, (19,77±3,89) мкм2 у лівому шлуночку. ЯЦС складає (0,08±0,006) % у 

правому передсерді, (0,07±0,008) % у лівому передсерді, (0,07±0,006) % у 

правому шлуночку, (0,06±0,01) % у лівому шлуночку. 

Електронно-мікроскопічно у КМЦ виділяємо три зони: перинуклеарну, 

міофібрилярну та підсарколемну (рис. 3.2 а). У перинуклеарній зоні 

розміщуються комплекс Гольджі, лізосоми, цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки, мікротільця, ліпідні краплі. Міофібрилярна зона 

включає міофібрили, велику кількість мітохондрій. Мітохондрії мають 

зовнішню та внутрішню мембрану. Внутрішня мембрана формує численні 
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паралельні складки – кристи. У підсарколемній ділянці локалізуються 

мітохондрії, початкові відділи Т-системи, мікропіноцитозні везикули, елементи 

саркоплазматичної сітки. Між сусідніми КМЦ помітні вставні диски, що мають 

правильний звивистий хід (рис. 3.2 б). 

 

 

 

Рис. 3.1. Міокард правого шлуночка інтактного щура. Забарвлення 

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

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2– провідний кардіоміоцит, 3– капіляр. 

 

Зовні КМЦ оточує сарколема, побудована з двох шарів – плазмолеми та 

базальної мембрани. Більшість кардіоміоцитів містять одне округле ядро з 

ядерцем та електроннопрозорою нуклеоплазмою, в якій рівномірно 

розподілений гетеро- та евхроматин (див. рис. 3.2 а). Біля ядра ідентифікуємо 

елементи пластинчастого комплексу Гольджі, що складається зі сплощених 

цистерн, оточених дрібними бульбашками із вмістом різної електронної 

щільності. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні міокарда передсердь 

виявляються СПК, що мали добре розвинений білоксинтезуючий апарат та 
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спеціалізовані СГ. У них виявляються СГ трьох типів (рис. 3.3). СГ 1-го типу 

характеризуються матриксом високої електронно-оптичної щільності. 

      

 

Рис. 3.2. Ультраструктура кардіоміоцитів правого шлуночка інтактного 

щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: а) 8000 , б) 24000. 

Позначення: 1 – ядро кардіоміоцита, 2 – вставний диск, 3 – міофібрила, 4 

– мітохондрія. 

 

Ці гранули мають мембрану та світлий підмембранний обідок. СГ 2-го 

типу також мають мембрану, проте підмембранний обідок відсутній. СГ 3-го 

типу значно меншої електронно-оптичної щільності, мебрана відсутня, тому 

периферія цих гранул розмита. СГ різних типів в основному розміщуються у 

перинуклеарній ділянці, проте, поодинокі гранули фіксуємо між міофібрилами 

та в підсарколемній ділянці. Найбільшу об’ємну щільність СГ виявлено у 

правому вушку серця (8,44±0,15) %, що вказує на високу секреторну активність 

у цій ділянці міокарда. Об’ємна щільність СГ в лівому вушку у 2 рази менша, 

ніж у правому, та складає (4,07±0,09) %. Об’ємна щільність СГ у правому та 

лівому передсердях у 1,46 – 2,92 раза нижча, ніж у правому вушку, і складає 
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відповідно (5,78±0,21) % та (2,89±0,16) % ( у всіх випадках р < 0,05). 

 

 

Рис. 3.3. Ультраструктура секреторного передсердного кардіоміоцита 

щура інтактної групи. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – СГ 2 типу, 4 – СГ 3 типу, 5 – 

мітохондрія. 

 

На світлооптичному рівні просвіт артеріол округлої форми (рис. 3.4 а). 

При забарвленні судин за Хартом внутрішня еластична мембрана рівномірно 

звивиста. На ін’єкційних препаратах судини ГМЦР рівномірно заповнені 

паризькою синьою. При цьому артеріоли і капіляри прямують паралельно за 

ходом м’язових волокон міокарда (рис. 3.4 б).  

За даними морфометрії, площа артеріол у тварин інтактної групи складає 

(256,55±16,11) мкм2, площа просвіту – (83,12±7,54) мкм2, площа їхньої стінки – 

(173,43±10,16) мкм2.  

При ультрамікроскопічному дослідженні капілярів люменальна 

плазмолема ендотеліоцитів формує незначні вип’ячування, мікроворсинки. 

Ядровмісна зона випинає в просвіт капіляра. Цитоплазма містить невелику 

кількість піноцитозних пухирців та органели загального призначення. Капіляр 
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оточений базальною мембраною. Ззовні капіляр оточують перицити, від тіл 

яких відходять довгі цитоплазматичні відростки. Площа капілярів інтактної 

групи тварин становить (19,89±3,01) мкм2, площа їхнього просвіту – 

(12,13±1,74) мкм2, площа стінки – (7,76±1,58) мкм2. 

 

   

 

Рис. 3.4. Гістологічна будова судин гемомікроциркуляторного русла 

тварин інтактної групи. Забарвлення гематоксилін-еозином. Мікрофотографія. 

Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр, 3 – артеріола, 4 – венула. 

 

Венули на світлооптичному рівні мають тонку стінку рівномірної 

товщини, просвіт цих судин правильної форми. На ультраструктурному рівні 

венули вистелені ендотелієм, оточеним базальною мембраною. Ззовні стінка 

венули оточена колагеновими волокнами, фіброцитами, фібробластами. Площа 

венул становить (233,12±13,55) мкм2, площа просвіту – (98,79±6,08) мкм2, 

площа стінки – (134,33±7,55) мкм2. ІВ артеріол, капілярів та венул становить 

(308,65±18,16) %, (163,97±8,11) % та (235,98±13,11) %, відповідно.  



49 
 

3.2. Зміни показників вуглеводного обміну при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті 

Через 14 діб ЕСЦД рівень глюкози в крові тварин зростає до                  

(16,78±0,14) ммоль/л (контроль – (5,09±0,25) ммоль/л, р<0,001), HbA1c 

(6,54±0,75) % (контроль – (1,88±0,31) %, р<0,01). Це свідчить про розвиток у 

щурів легкого ступеня ЦД.  

Найвищі рівні глюкози та HbA1c виявляємо на 42 та 56 доби ЕСЦД у 

тварин 2б підгрупи. Глюкоза та рівень HbA1c у ці терміни експерименту значно 

перевищують контрольні показники (табл. 3.1, рис. 3.5). 

Таблиця 3.1 

Біохімічні показники маркерів цукрового діабету в різні терміни 

розвитку експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету 

(M+m) 

Термін 

експерименту 

Група тварин Глюкоза, 

ммоль/л 

HbA1c, % 

14 доба ЕСЦД 16,78±0,14** 6,54±0,75** 

Контроль 5,09±0,25 1,88±0,31 

28 доба ЕСЦД 15,42±1,34** 9,01±0,26**# 

Контроль 5,12±1,00 2,36±0,98 

42 доба ЕСЦД 17,33±1,28**# 9,39±0,22** 

Контроль 5,12±1,00 2,36±0,98 

56 доба ЕСЦД 18,21±0,22** 9,31 ± 0,25** 

Контроль 5,11 ± 0,23 2,32±0.09 

 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 
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Рис. 3.5. Зміни рівня глюкози (а) та глікозильованого гемоглобіну (б) у 

щурів при експериментальному цукровому діабеті 
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3.3. Морфо-функціональні зміни кардіоміоцитів і секреторних 

передсердних кардіоміоцитів при експериментальному цукровому 

діабеті 

Через 14 діб ЕСЦД площа КМЦ передсердь та шлуночків достовірно 

зменшується порівняно з контролем (табл. 3.2). Площа ядер правого та лівого 

шлуночків достовірно не змінюється, що призводить до значного збільшення їх 

ЯЦС. Площа ядер правого та лівого передсердь достовірно збільшується 

порівняно з показниками контролю.  

На гістологічних препаратах виявляємо спазм окремих артеріол, який 

характеризується щілиноподібним їх просвітом (рис. 3.6 б). Прослідковується 

повнокрів’я окремих капілярів унаслідок облітерації їхнього просвіту 

еритроцитарними сладжами (див. рис. 3.6 б), тоді як у тварин контрольної 

групи артеріоли і капіляри мають округлу форму, без еритроцитів (рис. 3.6 а).  

 

Таблиця 3.2  

Морфометричні показники кардіоміоцитів щурів через 14 діб 

експериментального цукрового діабету (M+m) 

Показники Група 

тварин 

                                  Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц (мкм2) ЕСЦД 137,88± 

9,07* 

138,29± 

8,38* 

206,94± 

18,73* 

272,58± 

8,33* 

Контроль 167,90± 

7,34 

167,09± 

7,32 

267,82± 

8,26 

348,17± 

10,90 

Sядра (мкм2) ЕСЦД 12,86± 

0,98* 

13,38± 

1,03* 

17,78± 

0,92 

19,92± 

1,19 

Контроль 11,78± 

0,92 

12,06± 

0,88 

17,47± 

0,53 

19,61± 

1,72 

ЯЦС ЕСЦД 0,100± 

0,008* 

0,100± 

0,010* 

0,090± 

0,020* 

0,080± 

0,005* 

Контроль 0,080± 

0,005 

0,080± 

0,005 

0,070± 

0,003 

0,060± 

0,004 

 

Примітка: *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 
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Рис. 3.6. Міокард щура у контролі (а) та з експериментальним 

стрептозотоциновим цукровим діабетом (б). Забарвлення гематоксилін-

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

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр, 3 – артеріола. 

 

На ультраструктурному рівні КМЦ контрольної групи щурів різних 

відділів серця типової будови (рис. 3.7). Мають одне ядро округлої форми з 

дифузно розсіяними гранулами хроматину. Усю саркоплазму виповнюють 

міофібрили з чіткою паралельною орієнтацією, між якими є велика кількість 

мітохондрій з щільно упакованими кристами. 

Через 14 діб розвитку ЕСЦД у КМЦ відмічається просвітлення 

каріоплазми з маргінально розташованим гетерохроматином. Спостерігаємо 

дезорганізацію, частковий та повний лізис крист мітохондрій, сегментарні 

контрактури міофібрил (рис. 3.8). У саркоплазмі констатуємо: зменшення 

кількості гранул глікогену, ліпідні включення, розширення саркоплазматичної 

сітки. 
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Саркоплазма СПК помірної електронно-оптичної щільності. Цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, з нерівними контурами. 

Рибосоми вільно розміщені в цитоплазмі, подекуди утворюють полісоми. 

   

 
 

Рис. 3.7. Ультраструктура кардіоміоцита щура в контролі. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – ядерце, 4 – мітохондрія. 

 

Слід зазначити, що в контрольної групи тварин електронно-

мікроскопічно ми розрізняємо 3 типи СГ: 1-й тип (молоді) характеризується 

матриксом високої електронної щільності, що оточений мембраною, під якою 

міститься світлий обідок; 2-й тип (зрілі СГ) має менш електронно-щільний 

матрикс, мембрану, проте підмембранний обідок відсутній – це зрілі структури; 

3-й тип (дифундуючі) має помірної щільності матрикс, зовнішня мембрана в 

них відсутня, а периферія розмита (рис. 3.9 а, б). Інколи контури дифундуючих 

СГ розмиті, деякі з них набувають форми півмісяця.  

Через 14 діб ЕСЦД на ультраструктурному рівні в обох передсердях та 

їхніх вушках простежуються однакові зміни СПК. Сарколема розпушена, 
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місцями утворює інвагінації всередину клітини. У мітохондріях виявляємо 

просвітлений матрикс, у частини - руйнацію крист, у третіх – повне руйнування 

внутрішньої оболонки з утворенням вакуолей (рис. 3.9 в, г).  

 

 
Рис. 3.8. Просвітлення матриксу та руйнування крист мітохондрій 

кардіоміоцита щура через 14 діб експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – жирова крапля, 4 – мітохондрія 

зі зруйнованими кристами, 5 – саркоплазматична сітка. 

 

Ядра СПК містять дифузно розташовані гранули евхроматину. Ядерна 

оболонка утворює численні неглибокі пальцеподібні випини. Вставні диски 

зберігають ступінчастість ходу, проте, в інших місцях зруйновані. 

Спостерігаємо набряк ядер, згруповування гетерохроматину в грудки та 

конденсацію його вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки. 

Перинуклеарний простір розширений, каріолема утворює пальцеподібні 

випини. Біля ядра виявляється гіпертрофований і гіперплазований комплекс 

Гольджі. Диктіосоми останнього нерідко можна спостерігати між міофібрилами 

на периферії КМЦ. Z-лінії міофібрил потовщені, фрагментовані. Місцями 

спостерігаємо лізис міофібрил.  
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Рис. 3.9. Ультраструктура секреторного передсердного кардіоміоцита 

щура в контролі (а, б) та через 14 діб експериментального цукрового діабету (в, 

г). Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 6400, б) 12000, в) 6400, г) 8000. 

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – мітохондрія, 4 – СГ 2-го типу, 5 

– СГ 3-го типу, 6 – вакуоля. 
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За даними морфометричного аналізу, об’ємна щільність СГ в даний 

термін експерименту достовірно збільшується за рахунок усіх їхніх форм, 

особливо молодих (табл. 3.3). 

У СПК вушок відмічається найбільше зростання об'ємної щільності СГ, в 

основному внаслідок зростання об'ємної щільності молодих і дифундуючих СГ, 

що вказує на посилені процеси синтезу і секреції ПНУП в цей термін 

експерименту. СПК, які розташовані в передсердях, меншою мірою реагують 

на гіперглікемію, проте в них також фіксуємо зростання об'ємної щільності всіх 

типів СГ з переважанням дифундуючих СГ (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Об’ємна щільність різних типів секреторних гранул у секреторних 

передсердних кардіоміоцитах щурів через 14 діб експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Ділянка 

міокарда 

Група 

тварин 

Типи гранул 

1-й 2-й 3-й Всього 

Праве 

вушко 

ЕСЦД 3,98±0,19** 4,21±0,18** 4,38±0,17* 12,57±0,55** 

 Контроль 1,88±0,09 3,52±0,18 3,13±0,19 8,53±0,31 

Ліве 

вушко 

ЕСЦД 0,96±0,09* 1,27±0,06 2,78±0,14* 5,01±0,14* 

 Контроль 0,89±0,08 1,31±0,09 1,97±0,12 4,17±0,18 

Праве 

передсердя 

ЕСЦД 1,55±0,08** 1,64±0,07* 3,79±0,21** 6,98±0,25* 

 Контроль 1,31±0,07 1,53±0,11 2,82±0,12 5,66±0,23 

Ліве 

передсердя 

ЕСЦД 0,98±0,07 0,92±0,11 2,66±0,16 4,56±0,19 

 Контроль 0,83±0,08 0,89±0,09 1,41±0,11 3,13±0,19 

Примітки: *р < 0,05; **р < 0,01 – вірогідність показників порівняно з 

контрольною групою. 

 

Через 28 діб ЕСЦД площа КМЦ передсердь та шлуночків достовірно 

зростає порівняно з попереднім терміном експерименту, проте є вірогідно 

меншою за контрольні показники (табл. 3.4). Площа ядер правого та лівого 

передсердя є більшою за показники контролю, проте істотно не відрізняється 
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від показників попереднього терміну експерименту. Площа ядер правого та 

лівого шлуночків вірогідно не змінюється порівняно з показниками 

контрольної групи тварин та попереднього терміну експерименту (див. табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4  

Морфометричні показники кардіоміоцитів щурів через 28 діб перебігу 

експериментального цукрового діабету (M+m) 

Показник Група 

тварин 

Ділянка міокарда 

ПП 

 

ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц 

(мкм2) 

ЕСЦД 156,78± 

10,06*# 

160,74± 

12,06*# 

236,54± 

9,24*# 

312,55± 

11,85*# 

Контроль 167,78± 

7,12 

166,47± 

6,12 

264,69± 

7,76 

346,22± 

11,08 

Sядра 

(мкм2) 

ЕСЦД 13,42± 

0,82* 

13,65± 

1,11* 

17,95± 

0,94 

19,98± 

0,97 

Контроль 11,72± 

0,95 

12,11± 

0,68 

17,39± 

0,49 

19,57± 

1,64 

ЯЦС ЕСЦД 0,09± 

0,006# 

0,09± 

0,008# 

0,08± 

0,006*# 

0,07± 

0,002*# 

Контроль 0,08± 

0,007 

0,08± 

0,006 

0,07± 

0,005 

0,06± 

0,007 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

При гістологічному дослідженні міокарда шлуночків серця щурів 2-ї 

групи спостерігаємо значну гіперемію міокарда, яка зумовлена 

еритроцитарними сладжами в капілярах та еритроцитарними масами в судинах 

гемомікроциркуляторного русла (рис. 3.10). При зафарбуванні гематоксилін-

еозином виявляємо: помірний набряк строми, деформацію окремих м'язових 

волокон (див. рис. 3.10). Деякі м'язові волокна  фрагментовані. Ядра КМЦ 

неправильної форми. 

У 2б підгрупі тварин на ультраструктурному рівні в даний термін 

експерименту в КМЦ спостерігається підсарколемний набряк та значне 
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просвітлення саркоплазми. Сарколема розпушена, місцями утворює інвагінації 

в середину клітини. Вставні диски мають ступінчастий хід, проте в деяких 

місцях зруйновані. Гетерохроматин ядер у вигляді грудок конденсований 

вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки. Остання утворює 

пальцеподібні випини. В одних КМЦ виявляємо сегментарні контрактури 

міофібрил, в інших – розшарування міофіламентів, в третіх – вогнищевий лізис 

(рис. 3.11 а). Z-лінії міофібрил потовщені, фрагментовані. Між міофібрилами та 

в підсарколемному просторі виявляємо мітохондрії з просвітленим матриксом 

та розпадом крист. Окремі з них мають повністю зруйновану внутрішню 

оболонку і перетворюються у вакуолі (див. рис. 3.11 а).  

 

 

 

Рис. 3.10. Гіперемія міокарда та набряк строми у щура через 28 діб 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. Забарвлення 

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

Позначення: 1 – м'язове волокно, 2 – капіляр, 3 – артеріола, 4 – вена, 5 – 

набряк строми. 

 

Цистерни саркоплазматичної сітки розширені, з нерівними контурами. 
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Рибосоми вільно розміщені в цитоплазмі, подекуди утворюють скупчення у 

вигляді полісомальних розеток. Такі зміни КМЦ виявляємо на тлі діабетичної 

мікроангіопатії, яка характеризується: еритроцитарними сладжами, адгезією 

тромбоцитів, дистофічно-деструктивними змінами ендотеліоцитів.  

Через 28 діб розвитку ЕСЦД електронно-мікроскопічно в СПК помічаємо 

просвітлення саркоплазми, набряк міофібрил і міофіламентів (рис. 3.11 б). 

Сарколема в деяких місцях формує інвагінації в середину клітини. Саркоплазма 

СПК має помірну електронно-оптичну щільність.  

 

 

Рис. 3.11. Просвітлення саркоплазми, розволокнення міофібрил 

кардіоміоцитів щура (а) та руйнування крист мітохондрій з утворенням 

вакуоль, підсарколемне розташування секреторних гранул у секреторному 

передсердному кардіоміоциті щура (б) через 28 діб експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 

6400, б) 8000.   

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – вакуоля, 4 – 

мітохондрія, 5 – ядро перицита, 6 – секреторна гранула 2 типу, 7 – секреторна 

гранула 3 типу. 
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По всій саркоплазмі трапляються збільшені в об’ємі мітохондрії з 

просвітленим матриксом та розпадом крист. Ідентифікуємо СГ різних типів між 

міофібрилами, біля ядра, та найбільше їх виявляється у підсарколемному 

просторі. У цей термін експерименту місцями ми спостерігаємо лізис 

міофібрил, набряк ядер, групування гетерохроматину в грудки та його 

конденсацію вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки. Навколоядерний 

простір розширений, каріолема утворює пальцеподібні випини. Поблизу ядра 

розташовується гіпертрофований комплекс Гольджі. Цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені, з нерівними контурами. Рибосоми вільно 

розташовуються в цитоплазмі, іноді утворюючи полісоми.  

Об'ємна щільність СГ у СПК передсердь і вушок вірогідно зростає 

порівняно з попереднім терміном експерименту, за рахунок СГ 3-го типу (табл. 

3.5). При цьому об’ємна щільність СГ різних типів залишається вищою за 

контрольні показники (див. табл. 3.5). Такі зміни можуть вказувати на 

переважання процесів виведеня ПНУП з клітин у цей термін спостереження та 

про високу функціональну активність СПК, що підтверджується даними 

ультраструктурних досліджень.  

Через 42 доби від початку моделювання ЕСЦД площа КМЦ передсердь та 

шлуночків достовірно зростає порівняно з показниками контролю та з 

попереднім терміном експерименту (табл. 3.6). Площі ядер правого та лівого 

передсердя також зростають, що зумовлює достовірне підвищення ЯЦС у КМЦ 

цих відділів серця. Площа ядер правого шлуночка достовірно не відрізняється 

від попереднього терміну експерименту, проте перевищує контрольні 

показники. Площа ядер лівого шлуночка достовірно не відрізняється від 

показників контролю та попереднього терміну експерименту. При цьому ЯЦС 

наближається до таких у контролі, та є достовірно меншим від показника ЯЦС 

у попередньому терміні дослідження.   

На гістологічних препаратах простежуємо ділянки з ознаками набряку 

інтерстиційної тканини. Трапляються деформовані та зменшені в розмірах 

КМЦ (рис. 3.12).  
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Таблиця 3.5 

Об’ємна щільність різних типів секреторних гранул у секреторних 

передсердних кардіоміоцитах щурів через 28 діб експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Ділянка 

міокарда 

Група 

тварин 

Типи гранул 

1-й 2-й 3-й Всього 

Праве 

вушко 

ЕСЦД 3,74±0,12* 4,98±0,17* 5,46±0,21*# 14,18±0,32**# 

контроль 1,86±0,07 3,47±0,15 3,11±0,18 8,44±0,26 

Ліве вушко ЕСЦД 1,02±0,08* 1,23±0,11* 3,25±1,14*# 5,5±0,16*# 

контроль 0,93±0,09 1,28±0,09 1,95±0,14 4,16±0,16 

Праве 

передсердя 

ЕСЦД 1,67±0,08* 1,68±0,07* 3,98±0,11**# 7,33±0,21**# 

контроль 1,41±0,07 1,49±0,14 2,86±0,15 5,76±0,31 

Ліве 

передсердя 

ЕСЦД 1,12±0,09* 0,98±0,06* 2,84±0,12*# 4,94±0,22*# 

контроль 0,82±0,08 0,86±0,08 1,43±0,14 3,11±0,19 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

 

Рис. 3.12. Гіперемія міокарда, набряк інтерстиціальної тканини, гіпохромія ядер 

кардіоміоцитів щура через 42 доби експериментального цукрового діабету. 

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

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр, 3 – інтерстиційний набряк. 
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Ультрамікроскопічно виявлено порушення структури КМЦ різних 

відділів серця: зникнення гранул глікогену, поява жирових крапель, набряк 

ядер КМЦ. Контури каріолеми нерівні, з пальцеподібними випинами. На 

поверхні цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки зменшується кількість 

прикріплених рибосом (рис. 3.13). Виявляємо просвітлення саркоплазми КМЦ 

із вмістом дрібних вакуолей, зменшення електронно-мікроскопічної щільності 

матриксу мітохондрій, дезінтеграцію і часткове руйнування їх крист. 

 

Таблиця 3.6 

Морфометричні показники кардіоміоцитів щурів через 42 доби перебігу 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (M+m) 

Показник Група 

тварин 

Ділянка міокарда 

Праве 

передсердя 

 

Ліве 

передсердя 

Правий 

шлуночок 

Лівий 

шлуночок 

Sкмц 

(мкм2) 

ЕСЦД 194,49±12,27
*# 

199,06±9,48
*# 

282,53±8,33
*# 

358,33±11,82
*# 

Контроль 167,85±6,39 166,12±6,24 268,17±8,24 348,24±9,87 

Sядра 

(мкм2) 

ЕСЦД 15,54±1,17*# 15,87±1,04*# 17,79±0,66* 19,77±0,98 

Контроль 11,71±0,94 11,87±0,85 17,43±0,49 19,57±1,74 

ЯЦС ЕСЦД 0,09±0,01*# 0,09±0,005*# 0,07±0,003*# 0,06±0,002*# 

Контроль 0,08±0,006 0,08±0,007 0,07±0,003 0,06±0,005 

 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

Через 42 доби від початку моделювання експериментального ЦД в СПК 

електронномікроскопічно виявлено зменшення кількості СГ біля ядра та між 

елементами апарату Гольджі (рис. 3.14 а). Канальці гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені, з нерівними контурами. Рибосоми вільно 

розміщені в цитоплазмі. СГ у більшості розташовані у підсарколемному 

просторі та між міофібрилами (рис. 3.14 б). Спостерігаємо набряк ядер, 

просвітлення саркоплазми СПК. 
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Рис. 3.13. Руйнування крист мітохондрій кардіоміоцита щура з 

утворенням вакуоль через 42 доби експерименту. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – ядерце, 4 – мітохондрія, 5 – 

вакуоля. 

 

У цей термін ЕСЦД порівняно з попереднім терміном експерименту 

спостерігаємо вірогідне зменшення об’ємної щільності СГ у правому вушку за 

рахунок усіх їхніх форм (табл. 3.7). При цьому слід зазначити, що у правому 

передсерді і його вушку об’ємна щільність СГ різних типів залишається вищою 

за контрольні показники. Тоді як у лівому передсерді та його вушку об’ємна 

щільність СГ різних типів статистично значуще не відрізняється від 

контрольних показників, за винятком дифундуючих СГ, об’ємна щільність яких 

залишається більшою за таку ж у контролі (див. табл. 3.7). 

Такі дані морфометричного аналізу вказують на те, що через 42 доби 

ЕСЦД внаслідок деструктивних змін СПК зменшується їхня секреторна 

активність. При цьому високий вміст дифундуючих СГ вказує на посилені 

процеси виведення ПНУП з клітин і зниження процесів синтезу та накопичення 
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його в СПК.  

 

 

Рис. 3.14. Просвітлення саркоплазми, розволокнення міофібрил, 

підсарколемне розташування секреторних гранул секреторного передсердного 

кардіоміоцита щура через 42 доби перебігу експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.:            

а) 4800; б) 6400.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – ядерце, 4 – мітохондрія, 5 – 

вакуоля, 6 – секреторна гранула. 

 

Через 56 діб ЕСЦД площа КМЦ передсердь та шлуночків достовірно 

менша, ніж показники контролю та попереднього терміну експерименту. 

Площа ядер передсердь та шлуночків також достовірно зменшується, окрім 

показників ЛШ, параметри яких достовірно не відрізняються від показників 

контролю та попереднього терміну. ЯЦС у правому та лівому шлуночках 

достовірно знижується порівняно з контролем та попереднім терміном. Тоді як 

у передсердях ЯЦС є достовірно меншим від показників попереднього терміну, 

та не відрізняється від показників контрольної групи (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.7 

Об’ємна щільність різних типів секреторних гранул у секреторних 

передсердних кардіоміоцитах щурів через 42 доби експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Ділянка 

міокарда 

Група 

тварин 

Типи гранул 

1-й 2-й 3-й Всього 

Праве 

вушко 

ЕСЦД 3,13±0,12*# 4,42±0,14*# 5,28±0,16* 12,83±0,21*# 

Контроль 1,87±0,11 3,58±0,19 3,11±0,19 8,56±0,31 

Ліве 

вушко 

ЕСЦД 0,98±0,05 1,24±0,11 3,13±0,18* 5,35±0,23* 

Контроль 0,91±0,08 1,32±0,07 1,94±0,14 4,17±0,18 

Праве 

передсердя 

ЕСЦД 1,60±0,06* 1,73±0,08* 3,96±0,17* 7,29±0,21* 

Контроль 1,34±0,09 1,55±0,11 2,86±0,12 5,75±0,23 

Ліве 

передсердя 

ЕСЦД 1,08±0,09 1,02±0,09 2,95±0,14* 5,05±0,21* 

Контроль 0,87±0,08 0,91±0,09 1,45±0,11 3,23±0,19 

 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

На гістологічних препаратах фіксуємо розволокнення та вогнищевий 

лізис КМЦ на тлі гіперемії міокарда (рис. 3.15 а). Місцями спостерігаємо 

руйнування частини КМЦ та надмірне розростання сполучної тканини, що 

можна трактувати як кардіосклероз (рис. 3.15 б). 

На субмікроскопічному рівні констатуємо гетерогенні зміни КМЦ 

міокарда: в одних відзначається вакуольна з переходом у гідропічну дистрофію 

(рис. 3.16 а); в інших – каріолізис і колікваційний некроз (рис. 3.16 б); в третіх – 

явища апоптозу. Трапляються КМЦ з балонною дистрофією (див. рис. 3.16 б). 

Більшість мітохондрій у таких КМЦ мають зруйновану внутрішню і 

частково зовнішню мембрану. Простежується частковий лізис міофібрил, 

руйнування структурних компонентів гранулярної ендоплазматичної сітки і 

комплексу Гольджі. Ідентифікуємо КМЦ з ознаками внутрішньоклітинних 

регенераторних процесів. У таких КМЦ, поряд із вакуолізованими, виявляємо 

молоді мітохондрії, які характеризуються малими розмірами, 
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електроннощільним матриксом і щільно упакованими кристами.  

 

Таблиця 3.8  

Морфометричні показники кардіоміоцитів щурів через 56 діб розвитку 

експериментального цукрового діабету (M+m) 

 

Показник Група 

тварин 

Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц 

(мкм2) 

ЦД 145,42± 

10,15*# 

144,77± 

11,32*# 

231,90± 

8,70*# 

320,49± 

9,8*# 

контроль 166,87±7,14 167,18±8,14 264,66±7,31 346,14±9,18 

Sядра 

(мкм2) 

ЦД 11,17±0,88*# 11,26±0,79*# 16,93±0,53*# 19,57±0,64 

контроль 11,73±0,88 12,02±0,72 17,34±0,59 19,66±1,74 

ЯЦС ЦД 0,08±0,007* 0,08±0,007* 0,08±0,004*# 0,07±0,003*# 

контроль 0,08±0,006 0,08±0,005 0,07±0,004 0,06±0,005 

 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

У цей термін експерименту ми виявляємо явища запальної інфільтрації 

міокарда. Дистрофічні зміни міокарда характеризувалися наявністю 

атрофованих клітин з явищами каріопікнозу, ядра багатьох клітин деформовані. 

Спостерігаємо надмірний ріст сполучної тканини між КМЦ (див. рис. 3.16 б). 

У СПК виявляємо руйнацію структурних елементів комплексу Гольджі, 

розширення цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки з поодинокими 

прикріпленими до них рибосомами. Більшість мітохондрій набряклі, мають 

просвітлений матрикс і зруйновані кристи (рис. 3.17 а). 

Через 56 діб ЕСЦД об’ємна щільність СГ у СПК зменшується порівняно з 

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

цьому об’ємна щільність дифундуючих СГ достовірно не змінюється, але є 

більшою за контрольні показники, що стосується і об’ємної щільності всіх СГ 

(табл. 3.9).   
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Рис. 3.15. Інтерстиційний набряк та лізис окремих кардіоміоцитів (а), 

вогнищевий кардіосклероз (б) міокарда щура через 56 діб експериментального 

цукрового діабету. Забарвлення гематоксилін-еозином. Мікрофотографії. Зб.: 

об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі, 2 – руйнування окремих 

кардіоміоцитів, 3 – кардіосклероз. 

 

Мітохондрії збільшені в об’ємі досить часто перетворюються у вакуолі, 

які у вигляді скупчень розташовуються під сарколемою. Часто спостерігаємо 

навколоядерний та субсарколемальний набряки, лізис міофібрил та їхнє 

розпушення (рис. 3.17 б). 

У КМЦ простежується каріопікноз і каріорексис (рис. 3.17 в). Часто в 

КМЦ, які перебувають у стані вакуольної або балонної дистрофій, ядра містять 

дифузно розташовані гранули евхроматину, а їхня оболонка утворює незначні 

інвагінації (див. рис. 3.17 а, б). 
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Рис. 3.16. Вакуольна (а), балонна дистрофії та колікваційний некроз (б) 

кардіоміоцитів щура через 56 діб експериментального цукрового діабету. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 6400.     

Позначення: 1 – ядро, 2 – балон, 3 – вакуоля, 4 – мітохондрія, 5 – лізосома.  

 

Як і в попередньому терміні спостереження в окремих КМЦ 

простежуються внутрішньоклітинні регенераторні процеси, поява молодих 

мітохондрій, цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки з прикріпленими 

рибосомами. Більшість СГ розташовані підсарколемно.  

Такі якісні і кількісні зміни СГ, очевидно, призводять до зменшення 

рівнів ПНУП в крові, що підтверджується даними інших дослідників. На нашу 

думку, зменшення секреторної активності СПК пов'язані з деструктивними 

процесами в самих клітинах у зв'язку з розвитком у цей термін спостереження 

діабетичної мікроангіопатії.  
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Рис. 3.17. Дистрофічні зміни секреторних передсердних кардіоміоцитів 

щура з явищами вакуольної (б) та балонної (а) дистрофій, лізису міофібрил та 

каріорексису (в) через 56 діб експериментального цукрового діабету. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 9600, б) 6400, в) 8000.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – секреторна гранула 1 типу, 4 – 

секреторна гранула 2 типу, 5 – секреторна гранула 3 типу, 6 – мітохондрія, 7 – 

вакуоля, 8 – балон, 9 – каріорексис. 
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Таблиця 3.9 

Об’ємна щільність різних типів секреторних гранул у секреторних 

передсердних кардіоміоцитах щура через 56 діб експериментального  

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Ділянка 

міокарда 

Група 

тварин 

Типи гранул 

1-й 2-й 3-й Всього 

Праве 

вушко 

ЕСЦД 2,56±0,13*# 3,96±0,20 4,32±0,19* 10,84±0,57*# 

контроль 1,88±0,09 3,52±0,18 3,13±0,19 8,53±0,31 

Ліве 

вушко 

ЕСЦД 0,92±0,07 1,26±0,08 2,36±0,12* 4,54±0,21*# 

контроль 0,89±0,08 1,31±0,09 1,97±0,12 4,17±0,18 

Праве 

передсердя 

ЕСЦД 1,42±0,05# 1,85±0,08* 3,91±0,19* 7,18±0,17* 

контроль 1,31±0,07 1,53±0,11 2,82±0,12 5,66±0,23 

Ліве 

передсердя 

ЕСЦД 0,92±0,08 1,06±0,08 2,97±0,11* 4,95±0,18* 

контроль 0,83±0,08 0,89±0,09 1,41±0,11 3,13±0,19 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05, ##p<0,01. 

 

3.4. Зміни ангіоархітектоніки міокарда при експериментальному 

цукровому діабеті 

Через 14 діб розвитку експериментального ЦД виявляємо звуження 

артеріальної та розширення венозної частин гемомікроциркуляторного русла. 

При зафарбовуванні гематоксилін-еозином стінки артеріол значно потовщені, 

гомогенізовані з щілиноподібним просвітом. Унаслідок зменшення просвіту 

артеріол ядра ендотеліоцитів близько розташовуються, утворюючи скупчення. 

На відміну від контрольної групи тварин спостерігаємо заповнення окремих 

мікрогемосудин форменими елементами крові (рис. 3.18). Артеріоли 

спазмовані. 

При ін’єкції паризькою синьою судини контрольної групи тварин добре 

заповнюються ін’єкційною масою, при цьому артеріоли і капіляри розташовані 

паралельно до ходу м’язових волокон міокарда (рис. 3.19 а). Через 14 діб ЕСЦД 

виявляється нерівномірність наповнення кровоносного русла міокарда 
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внаслідок спазму окремих артеріол, тому судинний рисунок є нерівномірним 

(рис. 3.19 б).  

 

 

 

Рис. 3.18. Спазмована артеріола через 14 діб розвитку ЕСЦД.  

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – кардіоміоцит, 3 – венула, 4 – капіляр. 

 

Артеріоли і капіляри виглядають звуженими, дещо звивистими, проте 

вони розташовані паралельно до ходу м’язових волокон (див. рис. 3.19 б). 

Подекуди спостерігаємо стоншення окремих ділянок стінки венул, внаслідок 

чого формуються аневризматичні розширення та варикозні випинання  (див. 

рис. 3.19 б).  

Згідно з даними морфометрії, через 14 діб ЕСЦД площа артеріол 

достовірно зменшується за рахунок зменшення площі їх просвіту (табл. 3.10). 

Це призводить до достовірного зростання ІВ порівняно з контролем. 

Морфометричні показники гемокапілярів та венул достовірно не відрізняються 

від показників контрольної групи тварин (див. табл. 3.10). 

При електронномікроскопічному дослідженні спостерігається 
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просвітлення та вакуолізація цитоплазми ендотеліоцитів, просвітлення 

каріоплазми ядер цих клітин, зменшення електронно-оптичної щільності 

матриксу мітохондрій, дезінтеграція та часткове руйнування їх крист. 

 

  

 

Рис. 3.19. Особливості будови внутрішньоорганного кровоносного русла 

міокарда лівого шлуночка щура в контролі (а) та через 14 діб розвитку 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (б). Ін’єкція 

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

 

На поверхні цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки зменшується 

кількість рибосом. Люменальна поверхня ендотеліоцитів утворює численні 

пальцеподібні випинання в просвіт мікросудин.  

На субмікроскопічному рівні просвіти артеріол заповнені 

еритроцитарними сладжами. Найбільш виражених змін зазнають базальна 

мембрана та ендотеліоцити. Базальна мембрана потовщується. Світлі і темні 

ендотеліоцити набряклі, цитоплазма їхньої периферійної зони містить велику 
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кількість пухирців. Ядра ендотеліоцитів світлі, мають маргінально розташовані 

грудки хроматину. Каріолема їх утворює незначні інвагінації. 

 

Таблиця 3.10 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда щурів через 14 діб перебігу експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Показник Група 

тварин 

Судина 

 

Артеріола Капіляр Венула 

Площа 

судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 244,11±18,02* 21,35±2,12 240,57±15,12 

Контроль 259,71±21,76 19,91±1,97 238,52±12,54 

Площа 

просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 60,28±7,98** 12,49±1,01 103,11±9,97 

Контроль 85,43±8,66 12,66±1,98 99,77±8,77 

Площа 

стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 183,83±12,23 8,86±1,02 137,46±9,87 

Контроль 174,21±17,87 7,25±1,11 138,75±11,43 

ІВ, % ЕСЦД 404,96±28,76* 170,94±16,66* 232,64±12,34 

Контроль 304,00±23,12 157,27±12,02 239,07±16,77 

Примітка: 

1) *р <0,05; **р < 0,01 – вірогідність показників порівняно з контрольною 

групою. 

 

Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки розширені, з невеликою 

кількістю прикріплених рибосом. Люменальна плазмолема утворює довгі 

випини в просвіт капіляра. Базальна мембрана нерівномірно потовщена. У 

перицитах спостерігається маргінація ядерного хроматину, у деяких 

мітохондріях відбувається розширення та фрагментація крист.  

Гемокапіляри спазмовані, у їхньому просвіті часто трапляються 

еритроцитарні сладжі, адгезію і агрегацію тромбоцитів та еритроцитів (рис. 

3.20). Вище вказані зміни призводять до погіршення мікроциркуляції та 

сприятимуть у майбутньому виникненню інфаркту міокарда. 
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Через 28 діб ЕСЦД спостерігаємо ознаки гіперемії міокарда внаслідок 

накопичення формених елементів крові у просвіті судин ГМЦ русла (рис. 3.21). 

Більшість капілярів заповнені еритроцитарними сладжами у вигляді монетних 

стовпчиків.  

 
     

 
 

Рис.3.20. Ультраструктурні зміни в гемокапілярах міокарда щура через 14 

діб експерименту. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) 6400. 

 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – міофібрила, 3 – еритроцитарний 

сладж, 4 – периваскулярний набряк, 5 – вакуоля, 6 – мітохондрія, 7 – просвіт 

капіляра. 

 

На ін’єкційних препаратах кровоносні судини міокарда серця більш 

нерівномірно заповнюються паризькою синьою порівняно з попереднім 

терміном експерименту (рис. 3. 22). Місцями спостерігаємо ділянки міокарда, 

кровоносні судини якого не заповнені ін’єкційною масою внаслідок спазму 

артеріол та облітерації капілярів еритроцитарними сладжами (див. рис. 3.22).  
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При цьому артеріоли і капіляри прямують паралельно до ходу м’язових 

волокон і не мають звивистості. Закапілярні судини і венули більш заповнені 

ін’єкційною масою порівняно з приносною ланкою гемомікроциркуляторного 

русла.  

 

Рис. 3.21. Виражена гіперемія міокарда щура через 28 діб розвитку 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр. 

 

За даними морфометрії, через 28 діб ЕСЦД площа артеріол є достовірно 

меншою від контрольних показників, проте не відрізняється від попереднього 

терміну експерименту (табл. 3.11). Площа їхнього просвіту зменшується, а 

площа стінки достовірно не відрізняється від такої у контрольної групи тварин, 

що зумовлює збільшення ІВ до (442,25±21,23) %, контроль – (305,04±18,76) %, 

р=0,0004. Виявляємо збільшення площі стінки капілярів, що при незмінній 

площі їхнього просвіту призводить до зростання загальної площі капіляра та, 

відповідно, їх ІВ (див. табл. 3.11). 

При електронномікроскопічному дослідженні артеріол виявляємо 

виражені зміни ядер ендотеліоцитів. Останні помітно набрякають. 
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Спостерігаємо інвагінації каріолеми, маргінацію хроматину. Базальна мембрана 

капілярів у деяких ділянках має неоднакову товщину. Канальці 

ендоплазматичної сітки розширені, рибосоми вільно розміщені в цитоплазмі. 

 

Рис. 3.22. Перебудова внутрішньоорганного кровоносного русла міокарда 

лівого шлуночка щура через 28 діб експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Ін’єкція паризькою синьою. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 

10. 

 

У деяких ендотеліоцитах мітохондрії з просвітленим матриксом та 

розпадом крист. Люменальна поверхня ендотеліоцитів формує складки та 

випинання у вигляді мікроворсинок, що спрямовані у просвіт капіляра (рис. 

3.23 а, б).  

Через 28 діб ЕСЦД базальна мембрана венул чітко не візуалізується на 

всьому протязі. Відзначаємо розпушення сполучнотканинних елементів 

м’язового шару їхньої стінки (рис. 3.24 ).  

Через 42 доби перебігу ЕСЦД порушення мікроциркуляції в міокарді 

характеризується звуженням артеріальної та розширенням венозної ланки (рис. 

3.25 а). Венозний відділ кровоносної системи переповнений ін’єкційною масою 

(рис. 3. 25 б). За ходом венозних судин спостерігаємо варикозні випини їхньої 
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стінки (див. рис. 3.25 б).  

Таблиця 3.11 

Морфометричні показники елементів гемомікроциркуляторного русла 

міокарда щура через 28 діб перебігу ЕСЦД 

Показник Група 

тварин 

Судина 

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 233,33±20,02* 28,35±2,14*,# 241,42±13,46* 

Контроль 258,89±17,13 19,93±2,11 230,53±14,12 

Площа просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 52,76±6,03** 12,48±1,14 98,44±5,05 

Контроль 84,87±6,98 12,49±1,44 99,07±6,12 

Площа стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 180,57±12,11 15,87±8,02*,# 142,98±9,43 

Контроль 173,98±11,04 7,44±1,51 131,97±7,72 

ІВ, % ЕСЦД 442,25±21,23* 227,16±8,98 245,25±12,12 

 Контроль 305,04±18,76 159,56±7,99 232,69±14,45 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05. 

 

Як і в попередній термін експерименту зафіксовано гемореологічні 

порушення внаслідок підсилення адгезії тромбоцитів та агрегації еритроцитів 

(рис. 3.26 а, б). 

Спостерігаються виражені інтерстиційний та периваскулярний набряки 

(рис. 3.26). Стінка артеріол потовщена внаслідок набряку. Внутрішня еластична 

мембрана стінки артеріол втрачає свою звивистість внаслідок її плазматичного 

просякання (див. рис. 3.22 б). 

За даними морфометрії, площа артеріол достовірно зростає за рахунок 

збільшення площі їх стінки. Це, у свою чергу, призводить до зростання їх ІВ до 

(595,42±19,97) %, контроль – (308,42±17,73) %. Площа просвіту капілярів 

достовірно зменшується, проте площі судин та їх стінок достовірно не 

відрізняються від попереднього терміну експерименту, що також веде до 

значного збільшення їх ІВ (табл. 3.12). Морфометричні показники венул 

достовірно не відрізняються від показників попереднього терміну 
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експерименту (див.табл. 3.12).  

 

Рис.3.23. Еритроцитарний сладж (а), маргінація хроматину в ядрі 

ендотеліоцита (б) міокарда щура через 28 діб експерименту. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) 4800, б) 6400, в) 8000. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – еритроцитарний сладж, 3 – 

мікроклазматоз, 4 – міофібрила. 

 

Таблиця 3.12 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда щура через 42 доби перебігу експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Показник Група 

тварин 

Судина 

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 288,72±16,66# 28,42±1,22* 246,18±12,23 

Контроль 253,24±13,98 19,24±1,03 229,95±11,02 

Площа просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 48,49±6,21** 11,44±1,01 100,05±9,74* 

Контроль 82,11±7,02 12,18±1,17 99,14±5,44 

Площа стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 240,23±17,72*,# 16,98±1,03* 146,13±9,46 

Контроль 171,13±12,23 12,66±1,77 130,81±7,99 



79 
 

Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 

ІВ, % ЕСЦД 595,42±19,97*,# 248,42±15,56*,# 246,06±12,43 

Контроль 308,42±17,73 157,96±11,07 231,94±13,04 

Примітки: 

1) *р<0,05 – різниця між показниками контролю і цукровим діабетом 

2) #p<0,01 –  різниця порівняно з попереднім терміном експерименту 

 

 

Рис.3.24. Стінка венули міокарда щура через 28 діб експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

8000. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – периваскулярний набряк, 3 – 

просвіт венули. 

 

Електронномікроскопічно через 42 доби ЕСЦД виявлено прогресування 

ознак діабетичної мікроангіопатії міокарда. Спостерігаємо деструктивні 

процеси у стінках артеріол (рис. 3. 27) та капілярів (рис. 3.28).  

Просвіт капілярів у багатьох ділянках заповнений еритроцитами (див. 

рис. 3.28). Ядра ендотеліоцитів просвітлені, ядерний хроматин розміщений по 

периферії нуклеоплазми. Люменальна поверхня багатьох капілярів з ознаками 
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мікроклазматозу. Спостерігаємо просвітлення матриксу та руйнування крист 

мітохондрій ендотеліоцитів. 

У цитоплазмі ендотеліоцитів помічаємо ліпідні включення, піноцитозні 

пухирці, полісоми (див. рис. 3.28). Канальці комплексу Гольджі розширені, 

місцями – зруйновані. Виявляємо розширення або ж повне руйнування 

контактів між сусідніми ендотеліоцитами. У стінках венул фіксуємо 

розпушення і фрагментацію базальної мембрани. Спостерігаємо вакуолізацію 

цитоплазми та каріопікноз в ендотеліальних клітинах стінки венул.  

 

Рис. 3.25. Звуження артеріальної (а) та розширення венозної (б) ланки 

гемомікроциркуляторного русла міокарда щура через 42 доби 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. Ін’єкція 

паризькою синьою. Мікрофотографії. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – капіляр, 3 – варикозний випин венозної стінки. 

 

Через 56 діб ЕCЦД у тварин 2 групи спостерігаємо розволокнення і лізис 

КМЦ, виражений інтерстиційний і периваскулярний набряки (рис. 3.29). У цей 

термін стрептозотоцинового ЦД внутрішня еластична мембрана артеріол на 

препаратах, зафарбованих за Хартом, пряма, місцями слабо візуалізується. 
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Ядровмісні зони ендотеліоцитів випинають у просвіт артеріол, які часто 

заповнені еритроцитарними масами. Середня оболонка артеріол потовщена 

внаслідок вакуольної і гідропічної дистрофій гладких міоцитів. Зовнішня 

оболонка представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною. Просвіт 

венозних судин переповнений форменими елементами крові. 

На тлі значного збіднення судинного рисунка приносних судин ГМЦР 

відзначаємо перенаповнення ін’єкційною масою виносних судин ГМЦР (рис. 

3.30). Більшість венозних судин мають бухтоподібні випипи стінки (див. рис. 

3.30 б). 

На ін’єкційних препаратах у цей термін експерименту внаслідок 

збіднення судинного рисунка артеріальної ланки ГМЦР чітко прослідковуються 

округлі синусоїди, заповнені ін’єкційною масою (див. рис. 3.30 а). 

 

 

Рис. 3.26. Гіперемія міокарда щура, інтерстиційний (а), периваскулярний 

(б) набряки через 42 доби експерименту. Забарвлення: гематоксиліном і 

еозином (а), за Хартом (б). Мікрофотографії. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – кардіоміоцит, 3 – венула, 4 – вена, 5 – 

інтерстиційний набряк, 6 – периваскулярний набряк. 
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За даними морфометрії, спостерігаємо прогресуюче зростання ІВ артеріол 

та капілярів за рахунок підвищення товщини їх стінки та зменшення просвіту 

цих судин (табл. 3.13). ІВ у артеріолах та капілярах досягає найвищих 

показників та становить (741,72±18,22) % та (418,49±16,34) % відповідно, у 

контролі – (316,22±12,32) % та (258,40±11,16) % відповідно (табл. 3.13). 

 

Рис. 3.27. Стінка артеріоли міокарда щура через 42 доби експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро міоцита, 2 – вакуоля, 3 – ядро ендотеліоцита, 4 – 

внутрішня еластична мембрана. 

 

Таблиця 3.13 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда щурів через 56 діб перебігу експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету 

Показник Група 

тварин 

Судина 

  

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 334,22±17,22 28,93±1,82 248,22±13,26 

Контроль 255,76±16,01 25,81±2,87 231,91±11,07 

Площа просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 45,06±7,12 10,34±1,58* 99,11±6,12 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 5 

 Контроль 80,88±7,87 14,43±2,89 94,03±7,01 

Площа стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 289,16±13,23 18,08±2,54* 149,11±8,16 

Контроль 174,88±10,11 10,71±1,31 137,88±7,59 

ІВ, % ЕСЦД 741,72±18,22 178,63±39,63* 250,45±10,11 

Контроль 316,22±12,32 178,86±14,27 246,63±12,54 

Примітка: 

1)  *р<0,05 – різниця між показниками контролю і цукровим діабетом 

2)  #p<0,01 –  різниця порівняно з попереднім терміном експерименту 

 

 
Рис. 3.28. Ультраструктурні зміни капіляра міокарда щура через 42 доби 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 6400. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – міофібрила, 3 – мітохондрія, 4 –

еритроцитарний сладж. 

 

На ультраструктурному рівні ендотеліоцити мікросудин мають 

просвітлений вигляд, їхня цитоплазма містить велику кількість 

мікропіноцитозних пухирців та дрібних вакуоль, а плазмолема – численні 

пальцеподібні випинання, чим створюються умови для розвитку клазмоцитозу 
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та десквамації ендотеліоцитів. У багатьох ендотеліоцитах цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені, на їх поверхні зменшується кількість 

рибосом. Мітохондрії набряклі, з просвітленим матриксом. Базальна мембрана 

місцями значно потовщена, має войлокоподібний вигляд. Гладкі міоцити 

артерій та артеріол містять дрібні вакуолі (рис. 3.31). Між сусідніми міоцитами 

втрачаються щільні контакти. Ультраструктурні зміни, як правило, 

неспецифічні, але носять генералізований характер. 

 

 

Рис. 3.29. Гіперемія міокарда, лізис частини кардіоміоцитів та виражений  

інтерстиційний та периваскулярний набряки через 56 діб експериментального 

цукрового діабету. Забарвлення гематоксилін-еозином. Мікрофотографія. Зб.: 

об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – м'язове волокно, 2 – капіляр, 3 – артеріола, 4 – вена. 

 

Зміна ультраструктури гемокапілярів відбувається у дві стадії. В першій 

стадії (тривалістю 4 тижні) спостерігається зміна форми ядра, збільшення 

осміофільності нуклеоплазми, підвищення кількості піноцитозних пухирців 

(особливо на люменальній поверхні плазмолеми), набряк мітохондрій, 

порушення правильної тришарової структури базальної мембрани. 
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Рис. 3.30. Звуження артеріальної (а) та розширення венозної (б) ланки 

ГМЦР міокарда щура через 42 доби експериментального цукрового діабету. 

Ін’єкція паризькою синьою. Мікрофотографії. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – капіляр, 3 – варикозний випин венозної стінки, 

4 – синусоїд. 

 

У другій стадії (тривалістю 6-8 тижнів) відбувається виражений набряк 

ядра і мітохондрій, різке збільшення піноцитозних пухирців на базальній 

поверхні плазмолеми ендотеліоцитів, нерівномірне потовщення і гомогенізація 

базальної мембрани. Водночас зафіксовано значну кількість фібробластів і 

пучків колагенових волокон навколо гемокапілярів. 

Відомо, що збільшення кількості та концентрація піноцитозних пухирців 

на базальній поверхні ендотеліоцитів поряд з різким потовщенням базальної 

мембрани свідчить про крайнє напруження метаболічних процесів у тканинах. 

Із подовженням терміну експерименту стінки мікросудин просякають білками 

плазми крові, до них щільно прилягають формені елементи крові, утворюються 

еритроцитарні сладжі, тромбоцитарні та лейкоцитарні агрегати. Поступово в 
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стінках мікросудин розвивається сполучна тканина, виникає її гіаліноз. 

 
 

Рис.3.31. Ультраструктурні зміни артеріоли міокарда щура через 56 діб 

експериментального цукрового діабету. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро міоцита, 2 – еритроцитарний сладж, 3 – ядро 

ендотеліоцита, 4 – ознаки мікроклазматозу, 5 – тромбоцит. 

 

Виявлені зміни судин ГМЦР служать морфологічним маркером 

несприятливого прогнозу щодо завершення структурних перетворень в 

міокарді при експериментальному ЦД. 

За результатами проведених досліджень можемо зробити такі висновки.  

У ранні терміни розвитку ЕСЦД (14-28 доби) внаслідок високого рівня 

глюкози в крові тварин 2б підгрупи спостерігаємо зменшення площі КМЦ 

різних відділів міокарда на 22,7 – 17,2 %. Площі їхніх ядер збільшуються 

недостовірно, що призводить до значного зростання ЯЦС. Об’ємна щільність 

СГ в даний термін експерименту достовірно збільшується за рахунок усіх їхніх 

форм, особливо молодих. У СПК вушок відзначається найбільше зростання 

об’ємної щільності СГ, в основному внаслідок зростання об’ємної щільності 

молодих і дифундуючих СГ, що вказує на посилені процеси синтезу і секреції 
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ПНУП в цей термін експерименту. Уже в ранні терміни перебігу ЕСЦД 

виявляємо ознаки діабетичної мікроангіопатії, які проявляються спазмом 

артеріальної та розширенням венозної ланки ГМЦР. При цьому ІВ артеріол та 

капілярів достовірно зростає порівняно з контролем. 

У пізні терміни ЕСЦД (42-56 доби) на світлооптичному та 

ультраструктурному рівнях спостерігаємо поглиблення деструктивних змін у 

міокарді. На 42 добу констатуємо збільшення площі КМЦ різних відділів серця 

внаслідок появи у їх саркоплазмі великої кількості вакуоль. Часто фіксуємо 

набряк строми та частковий лізис міофібрил. На 56 добу площа КМЦ 

достовірно зменшується порівняно з попереднім терміном експерименту. 

Багато КМЦ перебувають у стані вакуольної та балонної дистрофій. На 42 добу 

ЕСЦД спостерігаємо вірогідне зменшення об’ємної щільності СГ у правому 

вушку за рахунок усіх їхніх форм. При цьому у правому передсерді і його 

вушку об’ємна щільність СГ різних типів залишається вищою за контрольні 

показники. На 56 добу ЕСЦД об’ємна щільність СГ зменшується порівняно з 

попереднім терміном дослідження за рахунок їх молодих і зрілих форм, проте 

об’ємна щільність дифундуючих СГ достовірно не змінюється, але є більшою 

за контрольні показники. Це стосується і об’ємної щільності всіх СГ. У пізні 

терміни перебігу ЕСЦД у ланках ГМЦР виявляємо ознаки діабетичної 

мікроангіопатії, яка характеризується вираженими гемореологічними 

порушеннями, деструктивними змінами ендотеліоцитів та міоцитів, 

нерівномірним потовщенням та розволокненням базальної мембрани, 

зниженням пропускної здатності капілярів, про що свідчить достовірне 

підвищення ІВ. За даними морфометрії, діагностуємо прогресуюче підвищення 

ІВ артеріол та капілярів за рахунок збільшення товщини їхніх стінок та 

зменшення площі просвіту цих судин. Площа просвіту артеріол є в 1,79 раза, а 

площа просвіту капілярів у 1,4 раза меншою від таких показників контрольної 

групи тварин. Площа стінки артеріол у 1,65 раза вища, а площа стінки капілярів 

зростає у 1,69 раза порівняно з контролем.  

Результати власних досліджень, які висвітлені в цьому розділі, подані в 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МІОКАРДА ПРИ КОРЕКЦІЇ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

4.1. Зміни показників вуглеводного обміну при корекції 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету 

Через 28 діб ЕСЦД в 3-й групі щурів, що отримували лікування  

впродовж 14 днів, рівні глюкози й HbА1с в крові достовірно зменшуються 

порівняно з 2б підгрупою тварин (у всіх випадках р<0,05). У щурів 3а підгрупи 

ці показники знижуються до (9,23±1,02) ммоль/л та (6,55±0,27) %, у 3б – до 

(7,69±0,98) ммоль/л та (5,73±0,92) %, у 3в – до (5,11±0,96) ммоль/л та 

(4,42±0,34) % відповідно. При цьому слід зазначити, що рівень глюкози у 3б і 

3в підгруп тварин достовірно не відрізняється від показника інтактних щурів 

(р>0,05), тоді як у 3а підгрупі достовірно перевищує показник інтактної групи 

(р<0,05). Рівні HbА1с у 3-й групі щурів були достовірно вищими за показники 

інтактної групи тварин (у всіх випадках р<0,05), проте знаходились у межах 

допустимої норми. Таким чином, найвищі рівні глюкози і HbА1с 

спостерігаються у 3а підгрупі тварин, які отримували ін’єкції тільки 

енсенатиду. Найкращі показники глікемічного профілю виявляємо у 3в підгрупі 

щурів, які отримували комбіноване лікування (рис. 4.1). 

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

і HbА1с в крові достовірно знижуються порівняно з 2б підгрупою тварин і 

відповідно становлять: у 3а підгрупі – (10,12±0,83) ммоль/л (р=0,0209) та 

(6,84±0,69) % (р=0,0209), у 3б – (8,39±0,97) ммоль/л (р=0,0209) та (5,93±0,32) % 

(р=0,0209), у 3в – (5,71±0,75) ммоль/л (р=0,0209) та (4,83±0,96) % (р=0,0209). У 

3в підгрупі рівні глюкози та HbА1с є достовірно нижчими порівняно з такими у 

3а та 3б підгруп і статистично значуще не відрізняються від контрольних 

показників (див. рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Рівень глюкози (а) та HbA1c (б) при експериментальному 

стрептозотоциновому цукровому діабеті та його корекції. 

 

4.2. Особливості перебудови кардіоміоцитів, секреторних 

передсердних кардіоміоцитів і гемомікроциркуляторного русла 

міокарда при корекції експериментального цукрового діабету 

ексенатидом 

Через 28 діб від початку експерименту у тварин 3а підгрупи, що 

впродовж 14 днів отримували ін’єкції ексенатиду, площа КМЦ правого та 

лівого передсердь достовірно не відрізняється від показників інтактної групи 

тварин (табл. 4.1). Площа КМЦ ПШ збільшується порівняно з такою у 2б 

а 
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підгрупі, проте є достовірно меншою від площі КМЦ інтактної групи. Площа 

КМЦ лівого шлуночка є достовірно меншою від інтактних показників, але 

залишається достовірно вищою, ніж у тварин з ЕСЦД. Площа ядер КМЦ у 3а 

підгрупі тварин є достовірно нижчою за показники 2б підгрупи та достовірно 

нижчою, ніж у 1-й групі тварин, лише у лівому передсерді. У всіх інших 

ділянках міокарда цей показник не відрізняється від показника інтактних 

тварин.  

Таблиця 4.1 

Морфометрична характеристика кардіоміоцитів щурів через 14 днів 

корекції експериментального цукрового діабету ексенатидом 

Показник Група 

тварин 

                                  Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц (мкм2) ЕСЦД 156,78±10,06* 160,74±12,06* 236,54±9,24* 312,55±11,85* 

3а 164,44±4,94# 165,32±6,30 256,95±8,95* 339,52±8,29*,# 

інтактні 166,85±17,77 166,29±10,85 266,74±17,26 347,67±16,69 

Sядра (мкм2) ЕСЦД 13,42±0,82* 13,65±1,11* 17,95±0,94 19,98±0,97 

3а 12,22±0,75# 12,46±1,09*,# 17,42±0,85 19,84±1,14 

інтактні 11,98±1,23 12,03±1,27 17,25±1,36 19,77±3,89 

ЯЦС ЕСЦД 0,09±0,006# 0,09±0,008# 0,08±0,006*# 0,07±0,002*# 

3а 0,08±0,005 0,08±0,006 0,07±0,004* 0,06±0,004# 

інтактні 0,08±0,006 0,07±0,008 0,07±0,006 0,06±0,01 

Примітки:  

1)*р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 групи та 2, 3 груп щурів;  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 групи і 3а підгрупи. 

 

Достовірне зниження ЯЦС можемо прослідкувати у правому та лівому 

шлуночках серця, тоді як у передсердях цей показник не відрізняється від 

показників тварин 2-ї групи (див. табл. 4.1).  

При гістологічному дослідженні міокарда передсердь та шлуночків у 3-й 

групі тварин, які отримували ексенатид впродовж 14 днів, виявляємо гіперемію 

міокарда, контрактури деяких міофібрил, неправильної форми ядра, помірний 

набряк строми (рис. 4.2). Окремі м’язові волокна фрагментовані та 

деформовані.  
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Рис. 4.2. Повнокрів’я міокарда щура на 14 добу корекції 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом. 

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

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – артерія, 3 – капіляр, 4 – венула. 

 

Через 2 тижні лікування у 3а підгрупі тварин на ультраструктурному рівні 

виявляємо гіпертрофію комплексу Гольджі і гіперплазію гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Крім мітохондрій зі зруйнованими кристами, 

спостерігаємо також молоді мітохондрії, кристи яких чітко диференційовані 

(рис. 4.3 а). Більшість КМЦ за ультраструктурною організацією не 

відрізняються від КМЦ інтактних тварин за винятком дезорганізації крист 

мітохондрій. Ці дані свідчать про розвиток регенераторних процесів у міокарді. 

Через 28 діб експерименту при застосованому нами лікуванні у 3а 

підгрупі також спостерігаємо відновлення ультраструктурної організації СПК, 

проте мітохондрії багатьох клітин мають просвітлений матрикс і частково 

зруйновані кристи (рис. 4.3 б). Більшість СГ розташовані підсарколемно. 

Виявляємо СПК з великою кількістю СГ з електроннощільним матриксом. 

Об’ємна щільність СГ у СПК порівняно з такою у тварин 2-ї групи 

зменшується, проте залишається достовірно вищою за показники інтактної 
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групи тварин (табл. 4.2 ). 

 

 

Рис. 4.3. Просвітлення саркоплазми, лізис міофібрил кардіоміоцитів (а) та 

руйнування крист мітохондрій з утворенням вакуоль у секреторному 

передсердному кардіоміоциті щура (б) через 14 діб корекції 

експериментального цукрового діабету ексенатидом. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: а, б) 8000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – міофібрила, 3 – комплекс Гольджі, 4 – 

мітохондрія, 5 – вакуоля, 6 – вставний диск, 7 – секреторна гранула. 
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Загальна об’ємна щільність СГ достовірно знижується у правому вушку 

та лівому передсерді. У правому вушку об’ємна щільність різних типів СГ є 

достовірно меншою, ніж у 2б підгрупі тварин, проте залишається вищою за 

інтактні показники. В той час у лівому вушку достовірно знижується порівняно 

з 2б підгрупою лише об’ємна щільність дифундуючих СГ. У правому 

передсерді об’ємна щільність різних типів СГ та загальна кількість СГ не 

відрізняється від показників тварин 2б підгрупи. У лівому передсерді 

виявляємо достовірне зниження зрілих та дифундуючих СГ (див. табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2  

Об’ємна щільність секреторних гранул у різних ділянках міокарда 

щура через 28 діб експериментального стрептозотоцинового цукрового 

діабету та при його корекції ексенатидом 

Ділянка міокарда Тип СГ Група тварин 

Інтактні 2б підгрупа 3а підгрупа 

Праве вушко 1 1,79±0,09 3,74±0,12* 2,16±0,14# 

2 3,56±0,18 4,98±0,17* 4,12±0,12# 

3 3,09±0,19 5,46±0,21* 3,88±0,16# 

Всього 8,44±0,15 14,18±0,16 10,16±0,47^# 

Ліве вушко 1 0,94±0,08 1,02±0,08 0,98±0,06 

2 1,25±0,09 1,23±0,11 1,36±0,09 

3 1,88±0,12 3,25±1,14* 2,16±0,11# 

Всього 4,07±0,09 5,5±0,44* 4,5±0,09 

Праве передсердя 1 1,37±0,08 1,67±0,08 1,47±0,09 

2 1,62±0,09 1,68±0,07 1,66±0,09 

3 2,79±0,14 3,98±0,11 3,31±0,13 

Всього 5,78±0,21 7,33±0,21 6,44±0,22 

Ліве передсердя 1 0,72±0,07 1,12±0,09 0,98±0,07 

2 0,81±0,08 0,98±0,06 0,41±0,06#^ 

3 1,36±0,15 2,84±0,12 1,77±0,21# 

Всього 2,89±0,16 4,94±0,22* 3,16±0,44# 

Примітки:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп. 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин.  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 
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На гістологічному рівні у тварин 3а підгрупи виявляємо в артеріолах і 

окремих капілярах еритроцитарні сладжі. Такі зміни призводять до 

нерівномірного заповнення артеріальних судин і капілярів ін’єкційною масою, 

тоді як венули і вени розширені та переповнені нею. (рис. 4.4 ). 

 

 

 

Рис. 4.4. Нерівномірне заповнення судин ГМЦ русла міокарда щура 

ін’єкційною масою через 14 діб корекції ЕСЦД ексенатидом. Ін’єкція 

паризькою синьою. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

 

При морфометричному аналізі площі артеріол та їхнього просвіту є 

достовірно меншими порівняно з показниками 2 групи і значуще не 

відрізняються від показників інтактних тварин. Площа капілярів теж достовірно 

зменшується за рахунок зменшення товщини їхньої стінки, при цьому відсутня 

вірогідна різниця з показниками інтактних тварин. Морфометричний аналіз 

венул виявив, що всі їх показники достовірно не відрізняються від показників 

інтактних тварин. ІВ у всіх досліджуваних судинах ГМЦР достовірно не 

відрізняється від такого показника в інтактних щурів (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла  

міокарда через 14 діб корекції експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету ексенатидом  

Показник Група 

Тварин 

Судина 

 

     Артеріола      Гемокапіляр        Венула 

Площа 

судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 233,33±20,02* 28,35±2,14* 241,42*±13,46 

3а 254,32±14,33# 20,11±4,11# 235,66±12,22 

Інтактні 256,55±16,11 19,89±3,01 233,12±13,55 

Площа  

просвіту  

(мкм2) 

ЕСЦД 52,76±6,03** 12,48±1,14 98,44±5,05 

3а 84,2±6,12# 11,78±1,22# 98,54±4,76 

Інтактні 83,12±7,54 12,56±1,74 98,79±6,08 

Площа  

стінки  

(мкм2) 

ЕСЦД 180,57±12,11 15,87±8,02* 142,98±9,43 

3а 170,12±9,77 8,33±1,77# 137.12±5,88 

Інтактні 173,43±10,16 7,76±1,58 134,33±7,55 

ІВ, % ЕСЦД 442,25*±21,23 227,16±8,98 245,25±12,12 

3а 302,04±14,33# 170,71±7,72 239,15±9,96 

Інтактні 308,65±18,16 163,97±8,11 235,98±13,11 

Примітка:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп. 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин.  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

На ультраструктурному рівні у тварин 3а підгрупи ідентифікуємо зміни в 

ендотеліоцитах у вигляді нерівномірного потовщення базальної мембрани, 

маргінації ядерного хроматину, дезорганізації крист мітохондрій (рис. 4.5), 

невеликої кількість пухирців у цитоплазмі ендотеліоцитів. Виявляємо 

розширені канальці ендоплазматичної сітки. У просвіті деяких капілярів 

містяться еритроцитарні сладжі, що нагадують монетні стовпчики.  

Через 56 діб експерименту у 3а підгрупі тварин, які впродовж 42-х днів 

отримували ексенатид, на гістологічних препаратах відзначається зменшення 

повнокрів’я міокарда, порівняно з 2б підгрупою тварин, проте в капілярах і 

артеріолах виявляємо еритроцитарні сладжі (рис. 4.6). Помітним є набряк 
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строми та периваскулярний набряк (див. рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.5. Каріорексис та розширення цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки ендотеліоцита капіляра в міокарді щура через 14 діб 

корекції експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету 

ексенатидом. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 міофібрила, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – вакуоля, 4 – 

мікропіноцитозний пухирець, 5 – базальна мембрана, 6 – відросток перицита. 

 

За даними морфометрії, площа КМЦ правого та лівого передсердь, 

правого шлуночка достовірно збільшується порівняно з 2б підгрупою тварин і 

перевищує показники інтактної групи тварин. Площа КМЦ лівого шлуночка 

достовірно не відрізняється від такої в 2б підгрупі тварин. Площа ядер правого 

передсердя достовірно перевищує показник 1 та 2б підгрупи тварин. Площа 

ядер лівого передсердя є достовірно меншою, ніж у інтактних тварин та тварин 

з ЦД. Площа ядер правого і лівого шлуночків достовірно не відрізняється від 

показника 2б підгрупи. Така перебудова КМЦ веде до зміни їх ЯЦС, який у ПП 

прогресуюче зростає порівняно з 2б підгрупою тварин. У ЛП та ПШ цей 

показник достовірно знижується порівняно з 2б підгрупою. У ЛШ ЯЦС 



99 
 

достовірно не відрізняється від такого показника у 2б підгрупі тварин (табл. 

4.4). 

 

Рис. 4.6. Еритроцитарні сладжі в капілярах та артеріолах через 42 доби 

корекції експериментального цукрового діабету ексенатидом. Забарвлення 

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

Позначення: 1 – м'язове волокно, 2- артеріола, 3- капіляр,                                          

4 – інтерстиційний набряк, 5 – венула, 6 – ядро кардіоміоцита. 

 

Через 56 діб експерименту у 3а підгрупі тварин цитоплазма СПК містить 

велику кількість вакуоль різного розміру та у вигляді балонів. Водночас 

помічаємо мітохондрії звичайної будови та з частково зруйнованими кристами 

(рис. 4.8).  

Таблиця 4.4 

Морфометрична характеристика кардіоміоцитів щурів через 56 діб 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету та його 

корекції ексенатидом 

Показники Група 

тварин 

                                  Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц (мкм2) ЕСЦД 145,42±10,15* 144,77±11,32* 231,89±8,70 320,49±9,80 

3а 149,59±7,97*,# 151,19±6,44*,# 238.17±4,75 *# 322.68±5,18* 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 

 інтактні 166,85±17,77 166,29±10,85 266,74±17,26 347,67±16,69 

Sядра (мкм2) ЕСЦД 11,17±0,88* 11,26±0,79* 16,93±0,53 19,57±0,64 

3а 13,41±1,20*,# 10,23±0,70*,# 16,96±0,50* 19,70±0,57 

інтактні 11,98±1,23 12,03±1,27 17,25±1,36 19,77±3,89 

ЯЦС ЕСЦД 0,08±0,07* 0,08±0,007* 0,08±0,004* 0,07±0,003 

3а 0,1±0,009*,# 0,07±0,005*,# 0,08±0,003*,# 0,07±0,002* 

інтактні 0,08±0,006 0,07±0,008 0,07±0,006 0,06±0,01 

Примітки:  

          1)*р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 групи і 2, 3 груп щурів; 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 групи і 3а, 3б, 3в 

підгруп. 

 

Поряд із деструктивно зміненими клітинами виявляємо поодинокі 

клітини з вираженими регенераторними змінами. 

Електронномікроскопічно у КМЦ тварин 3а підгрупи виявляємо 

мітохондрії зі зруйнованими кристами, що перетворюються на вакуолі. Проте 

поряд з деструктивно зміненими помічаємо мітохондрії зі збереженою 

ультраструктурою (рис. 4.7). Місцями спостерігаємо сегментарні контрактури 

та лізис міофібрил. 

Через 42 доби лікування у тварин 3а підгрупи в усіх досліджуваних 

ділянках міокарда показники загальної об’ємної щільності гранул знижувались 

порівняно з 2б підгрупою тварин, проте були більшими за показники інтактної 

групи тварин (табл. 4.5).  

У правому вушку серця спостерігаємо недостовірне підвищення об’ємної 

щільності молодих СГ порівняно з 2б підгрупою тварин та зниження об’ємної 

щільності дифундуючих СГ, проте ці показники залишаються достовірно 

вищими за показники інтактної групи.  

У лівому вушку  об’ємна щільність молодих СГ достовірно перевищує 

показники 1 групи та 2б підгрупи, що свідчить про посилену синтетичну 

активність у цій ділянці міокарда. Об’ємна щільність дифундуючих СГ 
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достовірно перевищує показники інтактної групи тварин.  

 

 

 

Рис. 4.7. Руйнування крист мітохондрій у кардіоміоциті лівого передсердя 

щура через 42 доби корекції ЕСЦД ексенатидом. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: 4800.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – міофібрила, 3 – секреторна гранула, 4 – 

мітохондрія, 5 – вакуоля 

 

У правому та лівому передсердях помічаємо недостовірне зниження 

об’ємної щільності СГ 3-го типу порівняно з такою 2б підгрупи тварин, але ці 

показники залишаються достовірно вищими за показники інтактної групи (див. 

табл. 4.5).  

Через 56 діб експерименту у тварин 3а підгрупи, що протягом 42-х діб 

отримували ін’єкції ексенатиду, на гістологічному рівні судини ГМЦ русла 

менш повнокровні порівняно з 2б підгрупою тварин, проте в окремих судинах 

спостерігаються еритроцитарні сладжі. На препаратах, зафарбованих за 

Хартом, внутрішня еластична мембрана судин потовщена, фрагментована, 

місцями розпушена.  
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Рис. 4.8. Підсарколемне розташування секреторних гранул у 

секреторному передсердному кардіоміоциті міокарда щура через 42 доби 

корекції ЕСЦД ексенатидом. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – мітохондрія, 3 – вакуоля, 4 – СГ 2 типу, 5 

– СГ 3 типу. 

 

Таблиця 4.5  

Об’ємна щільність секреторних гранул в різних ділянках передсердь 

через 56 діб експериментального цукрового діабету та при його корекції 

ексенатидом 

Ділянка  

Міокарда 

Тип СГ Інтактні Група тварин 

2б підгрупа 3а підгрупа 

Праве вушко 1 1,79±0,09 2,68±0,12* 2,81±0,18^ 

 2 3,56±0,18 3,36±1,12 4,18±0,12 

 3 3,09±0,19 5,98±0,18* 4,44±0,28^# 

 Всього 8,44±0,15 12,02±0.47* 11,43±0,19^ 

Ліве вушко 1 0,94±0,08 0,60±0,08 1,21±0,06^# 

 2 1,25±0,09 1,42±0,06 1,51±0,09 

 3 1,88±0,12 2,96±0,09* 2,71±0,19^ 

 Всього 4,07±0,09 4,98±0,08* 5,43±1,81^ 

Праве 

передсердя 

1 1,37±0,08 1,25±0,05 1,33±0,07 
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Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 5 

 2 1,62±0,09 1,85±0,08 1,93±0,08 

 3 2,79±0,14 3,91±0,19* 3,86±0,21^ 

 Всього 5,78±0,21 7,01±0,17* 7,12±0,26^ 

Ліве  

Передсердя 

1 0,72±0,07 0,92±0,08 0,98±0,06 

 2 0,81±0,08 1,06±0,08 0,97±0,07 

 3 1,36±0,15 2,97±0,11* 2,83±0,16^ 

 Всього 2,89±0,16 4,95±0,18* 4,78±0,21^ 

 

Примітка:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп.  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин.  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

На ультраструктурному рівні в артеріолах і капілярах 3а підгрупи 

трапляються еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів (рис. 4.9) У цитоплазмі 

ендотеліоцитів спостерігаємо дрібні вакуолі та мітохондрії з частково 

зруйнованими гребенями. Такі якісні і кількісні зміни судин ГМЦР пов’язані, 

очевидно, із високими рівнями глюкози та HbА1с . 

За даними морфометрії, площа артеріол, їх просвіту та стінки достовірно 

зменшується порівняно з показниками 2б підгрупи, проте перевищують 

інтактні показники. У 3а підгрупі товщина стінки капілярів і площа їх просвіту 

є достовірно вищими за інтактні показники (табл. 4.6). Площа стінки венул 

недостовірно знижується порівняно з 2б підгрупою, але достовірно перевищує 

показники інтактної групи.  

У всіх досліджуваних ланках ГМЦР ІВ знижується, порівняно з 2б 

підгрупою, але залишається достовірно вищим за інтактні показники. Проте у 

3-й групі тварин порівняно з 2б підгрупою площа стінки та ІВ достовірно 

знижується, що вказує на зменшення набряку стінки артеріол і капілярів та 

відновлення їх пропускної здатності.  
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Рис. 4.9.Капіляр міокарда щура через 42 доби корекції 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом. 

Електронна мікрофотографія. Зб.:6400.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – міофібрила, 3 – мітохондрія. 

 

Таблиця 4.6 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда щурів через 42 доби корекції ЕСЦД ексенатидом 

Показник Група тварин Судина 

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа 

судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 334,22±17,22* 28,93±1,82 248,22±13,26* 

3а 302,46±13,28#^ 26,32±2,43 242,51±12,52 

інтактні 256,55±16,11 25,18±3,01 233,12±13,55 

Площа 

просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 45,06±7,12* 10,34±1,58* 99,11±6,12 

3а 61,14±6,12#^ 12,34±1,93# 98,18±3,96 

інтактні 83,12±7,54 14,42±1,74 98,79±6,08 

Площа 

стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 289,16±13,23* 18,08±2,54* 149,11±8,16 

3а 241,32±9,11#^ 14,01±2,33#^ 144,33±5,18^ 

Інтактні 173,43±10,16 10,76±1,58 134,33±7,55 

ІВ, % ЕСЦД 741,72±18,22* 178,63±39,63* 250,45±10,11* 

3а 494,70±14,33#^ 112,53±13,24*# 247,01±8,75^ 
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Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 

 інтактні 280,04±18,16 174,62±8,11 235,98±13,11 

Примітки:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп.  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин.  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

4.3. Особливості перебудови кардіоміоцитів, секреторних 

передсердних кардіоміоцитів і гемомікроциркуляторного русла 

міокарда при корекції експериментального цукрового діабету 

інсуліном 

Через 28 діб експерименту у тварин 3б підгрупи, що впродовж 14 днів 

отримували ін’єкції інсуліну, площа профілю КМЦ правого передсердя 

достовірно збільшується порівняно з 2б підгрупою тварин та не відрізняється 

від показників інтактної групи (табл. 4.7). Відсутня також вірогідна різниця між 

площею КМЦ лівого передсердя та показниками інтактної групи тварин. Площа 

КМЦ шлуночків теж достовірно підвищується, проте лише показники лівого 

шлуночка значуще не відрізняються від інтактної групи. Площа ядер КМЦ 

достовірно знижується у правому та лівому передсердях порівняно з 2б 

підгрупою тварин. Не констатуємо вірогідної різниці між ЯЦС у всіх ділянках 

міокарда 3б підгрупи та показниками інтактних тварин (див. табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Морфометрична характеристика кардіоміоцитів щурів з 

експериментальним стрептозотоциновим цукровим діабетом через 14 днів 

корекції інсуліном 

Показники Група 

тварин 

Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц (мкм2) ЕСЦД 156,78±10,06* 160,74±12,06* 236,54±9,24* 312,55±11,85* 

3б 164,77±4,51# 165,58±4,22 258,42±11,03*# 342,16±6,37# 

інтактні 166,85±17,77 166,29±10,85 266,74±17,26 347,67±16,69 
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Продовження табл. 4.7 

Sядра (мкм2) ЕСЦД 13,42±0,82* 13,65±1,11* 17,95±0,94 19,98±0,97 

3б 12,01±0,57# 12,23±0,58# 17,31±1,1 19,80±1,02 

інтактні 11,98±1,23 12,03±1,27 17,25±1,36 19,77±3,89 

ЯЦС ЕСЦД 0,09±0,006# 0,09±0,008# 0,08±0,006*# 0,07±0,002*# 

3б 0,08±0,003 0,08±0,004 0,07±0,004# 0,06±0,003# 

інтактні 0,08±0,006 0,07±0,008 0,07±0,006 0,06±0,01 

Примітки:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між 1 групою і 2, 3 групою щурів;  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між 2 групою і 3б підгрупою щурів. 

 

При гістологічному дослідженні передсердь та шлуночків відзначаємо 

значне зменшення гіперемії міокарда. При зафарбуванні гематокcиліном і 

еозином цитоплазма КМЦ рівномірно забарвлена в рожевий колір. У волокнах 

міокарда, що зрізані поздовжньо, чітко візуалізуємо поперечну смугастість 

(рис.4. 10).  

 

Рис. 4.10. Відновлення гістоструктури міокарда правого шлуночка щура 

через 14 днів корекції еспериментального цукрового діабету інсуліном. 

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

Позначення: 1 – м’язове волокно, 2 – провідний кардіоміоцит, 3 – венула, 

4 –вена. 
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На ультраструктурному рівні будова більшості КМЦ не відрізняється від 

такої в інтактній групі тварин. Вставні диски мають добре виражений 

звивистий хід (рис. 4.11). Спостерігаємо мітохондрії, збільшені в об’ємі з чітко 

вираженими кристами. Проте подекуди трапляються сегментарні контрактури 

міофібрил, просвітлення саркоплазми КМЦ. Кристи окремих мітохондрій 

зруйновані (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Відновлення ультраструктури кардіоміоцитів лівого шлуночка 

щура через 14 днів корекції експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету інсуліном. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9600. 

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – мітохондрія, 3 – вакуоля, 4 – вставний 

диск, 5 – ліпідна крапля. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні будова СПК наближається 

до такої в інтактних тварин (рис. 4.12). Спостерігаємо ознаки регенераторних 

процесів у цих клітинах, зокрема появу в цитоплазмі молодих мітохондрій. 

Виявляємо велику кількість СГ з електроннощільним матриксом, що 

розташовуються в основному поблизу ядра. Відновлення ультраструктурної 

організації призводить до нормалізації секреторної активності СПК. 



108 
 

Констатуємо зниження загальної об’ємної щільності СГ у всіх ділянках 

міокарда та наближення цього показника до показника у інтактній групі тварин. 

У 3б підгрупі об’ємна щільність зрілих та дифундуючих СГ є достовірно 

меншою, ніж у 2б підгрупі тварин, проте залишається вищою за показники 

інтактної групи тварин (табл. 4.8). 

 

Рис. 4.12. Перинуклеарне розташування СГ високої електронної 

щільності на 14 добу корекції експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету інсуліном. Електронна мікрофотографія. Зб.:6400 .  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – ядро, 3 – СГ 1 типу, 4 – СГ 2 типу, 5 – СГ 

3 типу, 6 – мітохондрія, 7 – вакуоля. 

 

Таблиця 4.8  

Об’ємна щільність СГ в різних ділянках міокарда щура через 28 діб 

експериментального цукрового діабету та при його корекції інсуліном 

Ділянка міокарду Тип СГ Група тварин 

Інтактні 2б підгрупа 3б підгрупа 

Праве вушко 1 1,79±0,09 3,74±0,12* 2,11±0,12# 

2 3,56±0,18 4,98±0,17* 3,98±0,19# 

3 3,09±0,19 5,46±0,21* 3,77±0,21# 

Всього 8,44±0,15 14,18±0,16 9,86±0,43# 
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Продовження табл.4.8 

1 2 3 4 5 

Ліве вушко 1 0,94±0,08 1,02±0,08 0,97±0,06 

2 1,25±0,09 1,23±0,11 1,35±0,09 

3 1,88±0,12 3,25±1,14* 2,08±0,12# 

Всього 4,07±0,09 5,5±0,44* 4,4±0,16# 

Праве передсердя 1 1,37±0,08 1,67±0,08 1,44±0,11 

2 1,62±0,09 1,68±0,07 1,64±0,11 

3 2,79±0,14 3,98±0,11 3,29±0,14 

Всього 5,78±0,21 7,33±0,21 6,36±0,44# 

Ліве передсердя 1 0,72±0,07 1,12±0,09 0,84±0,09# 

2 0,81±0,08 0,98±0,06 0,58+0,08# 

3 1,36±0,15 2,84±0,12 1,62±0,09# 

Всього 2,89±0,16 4,94±0,22* 3,04±0,36# 

 

Примітка:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1групи і 2б підгрупи.  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2б і 3 групи тварин.  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

Через 28 діб ЕСЦД при проведеному нами лікуванні у тварин 3б 

підгрупи, що отримували ін’єкції інсуліну протягом 14 днів, при гістологічному 

дослідженні судини ГМЦР не відрізняються від судин інтактних тварин (рис. 

4.13). При забарвленні за Хартом місцями виявляємо випини ядер 

ендотеліоцитів у просвіт артеріол, проте в більшості артеріол просвіт округлий. 

При морфометричному аналізі площа артеріол та площа їх просвіту є 

достовірно меншою порівняно з показниками 2б підгрупи і достовірно не 

відрізняється від показників інтактних тварин. Зафіксовано вірогідне 

зменшення площі капілярів за рахунок зменшення площі їх просвіту, при цьому 

вона достовірно не відрізняється від інтактних показників. Усі морфометричні 

показники венул достовірно не відрізняються від показників інтактних тварин. 

Не спостерігаємо вірогідної різниці між ІВ у всіх досліджуваних судинах ГМЦР 

3б підгрупи тварин та таким показником у інтактних щурів (табл. 4.9). 

На ультраструктурному рівні у тварин 3б підгрупи будова більшості 
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судин ГМЦ русла міокарда шлуночків та передсердь наближена до норми. 

Просвіт капілярів округлий, внутрішня мембрана ендотеліоцитів містить 

невеликі інвагінації. Ядра ендотеліоцитів овальної форми. У навколоядерній 

ділянці виявляємо комплекс гольджі, мітохондрії зі збереженими кристами та 

поодинокі мікропіноцитозні пухирці. 

 

Таблиця 4.9 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда через 14 діб корекції експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету інсуліном  

Показник Група 

тварин 

Судина  

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа  

судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 233,33±20,02* 24,76±2,14* 241,42*±13,46 

3б 254,58±13,23# 20,07±4,11# 235,12±10,78 

інтактні 256,55±16,11 19,89±3,01 233,12±13,55 

Площа  

просвіту  

(мкм2) 

ЕСЦД 52,76±6,03* 13,89±1,14 98,44±5,05 

3б 82,6±6,27# 11,96±1,72# 98,36±4,11 

інтактні 83,12±7,54 12,13±1,74 98,79±6,08 

Площа  

стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 180,57±12,11 15,87±8,02* 142,98±9,43* 

3б 171,98±5,37 8,11±1,77# 136,76±5,88 

інтактні 173,43±10,16 7,76±1,58 134,33±7,55 

ІВ, % ЕСЦД 442,25±21,23* 178,26±8,98 245,25±12,12 

3б 308,21±14,33# 167,81±7,14 239,04±8,12 

інтактні 308,65±18,16 163,97±8,11 235,98±13,11 

 

Примітка: 

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин; 

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

  

Через 56 діб експерименту у 3б підгрупі тварин, які впродовж 42-х днів 

отримували інсулін, на гістологічних препаратах спостерігаємо значне 

зменшення повнокрів’я міокарда порівняно з 2б підгрупою тварин, проте в 
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окремих капілярах і закапілярних судинах виявляються еритроцитарні сладжі 

(рис. 4.14).  

За даними морфометрії, площа КМЦ усіх ділянок міокарда достовірно 

збільшується порівняно з такою у 2б підгрупі. Площа ядер вірогідно зростає у 

правому передсерді та правому шуночку порівняно з 2б підгрупою та значуще 

не відрізняється від інтактних показників, окрім лівого передсердя. ЯЦС у всіх 

ділянках міокарда достовірно не відрізняється від ЯЦС інтактної групи тварин 

(табл. 4.10).  

 

 

 

Рис. 4.13. Відновлення гістологічної картини міокарда правого 

передсердя щура через 42 дні корекції експериментального цукрового діабету 

інсуліном. Забарвлення гематоксилін-еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 

10. 

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр, 3 – артеріола, 4 – виражений 

інтерстиційний набряк. 

 

На ультраструктурному рівні більшість КМЦ не відрізняється від клітин 

інтактної групи тварин, проте трапляються поодинокі КМЦ з просвітленою 
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саркоплазмою, деформованим ядром. Виявляємо також помірний набряк 

строми та поодинокі вакуолі у саркоплазмі, сегментарні контрактури міофібрил 

1 і 2 ступенів (рис. 4.19), розширену саркоплазматичну сітку. 

Таблиця 4.10 

Морфометрична характеристика кардіоміоцитів щурів через 56 діб 

експериментального цукрового діабету та його корекції інсуліном 

 Показники Група 

тварин 

                                     Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц (мкм2) ЕСЦД 145,42±10,15* 144,77±11,32* 231,89±8,70 320,49±9,80 

3б 159,91±4,65# 162,67±3,71# 259.18±5,86*# 340.13±6,35*# 

інтактні 166,85±17,77 166,29±10,85 266,74±17,26 347,67±16,69 

Sядра (мкм2) ЕСЦД 11,17±0,88* 11,26±0,79* 16,93±0,53 19,57±0,64 

3б 11,71±0,43# 11,39±0,51* 17,21±0,35# 19,68±0,63 

інтактні 11,98±1,23 12,03±1,27 17,25±1,36 19,77±3,89 

ЯЦС ЕСЦД 0,08±0,007* 0,08±0,007* 0,08±0,004* 0,07±0,003 

3б 0,08±0,004# 0,07±0,004# 0.07±0,002# 0,06±0,002# 

інтактні 0,08±0,006 0,07±0,008 0,07±0,006 0,06±0,01 

 

Примітки:  

1)*р<0,05 – достовірна різниця між 1 групою і 2б, 3 групою щурів; 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між 2б групою і 3а, 3б, 3в підгрупами 

щурів. 

 

У центральній частині СПК міститься ядро округлої форми з 

дрібнозернистим матриксом, каріолема утворює невеликі складки. Секреторні 

гранули з високою та середньою електронною щільністю розміщені 

перинуклеарно (рис. 4.15). У підсарколемній ділянці фіксуємо лише поодинокі 

СГ з розмитим контуром.  

Загальна об’ємна щільність СГ у правому вушку достовірно знижується 

порівняно з 2б підгрупою, проте залишається вірогідно вищою за інтактні 
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показники. Об’ємна щільність СГ 3 типу в цій ділянці міокарда також є 

вірогідно меншою, ніж у 2б підгрупі, але перевищує показники інтактної групи. 

У лівому вушку загальна об’ємна щільність СГ також знижується, але істотно 

перевищує інтактні показники. 

 

 

 

Рис. 4.14. Відновлення ультраструктурної організації кардіоміоцитів 

правого передсердя щура через 42 дні корекції експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету інсуліном. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – мітохондрія із дезорганізованими 

кристами, 3 – саркоплазматична сітка. 

 

Спостерігаємо достовірне підвищення об’ємної щільності СГ 1-го типу у 

лівому вушку. У правому та лівому передсердях загальна об’ємна щільність СГ 

вірогідно знижується, проте превищує контрольні показники. У правому 

передсерді об’ємна щільність дифундуючих СГ є істотно нижчою, ніж у 2б 

підгрупі тварин, та достовірно не відрізняється від інтактної групи. Тоді як у 

лівому передсерді констатуємо достовірне зниження СГ 2-го та 3-го типу, які 
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залишаються вищими за інтактні показники (табл. 4.11). 

Через 56 діб ЕСЦД у тварин 3б підгрупи, що отримували ін’єкції інсуліну 

протягом 42-х днів, на гістологічних препаратах, забарвлених гематоксиліном-

еозином, просвіт артеріол округлої форми. 

 

 

 

Рис. 4.15. Перинуклеарне розташування СГ з високою та середньою 

електронною щільністю через 42 доби корекції експериментального цукрового 

діабету інсуліном. Електронна мікрофотографія. Зб.:8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – міофібрила, 3 – мітохондрія, 4 – СГ 2 типу, 5 – 

СГ 3 типу. 

 

При забарвленні за Хартом внутрішня еластична мембрана артеріол 

відновлює звивистість ходу. На ін’єкційних препаратах судини ГМЦР 

рівномірно заповнюються паризькою синьою (рис. 4.16). 

При морфометричному аналізі ІВ в артеріолах достовірно зменшується 

порівяно з 2б підгрупою за рахунок зменшення площі їх стінок і наближається 

до показників інтактних тварин. ІВ у капілярах також вірогідно зменшується за 

рахунок збільшення площі їх просвіту, але залишається вищим за інтактні 
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показники. Усі морфометричні показники венул достовірно не відрізняються 

від показників інтактних тварин (табл. 4.12).  

Таблиця 4.11  

Об’ємна щільність СГ секреторних передсердних кардіоміоцитів у 

різних ділянках передсердь щурів через 56 діб експериментального ЦД та 

при його корекції інсуліном 

Ділянка міокарда Тип СГ Інтактні Група тварин 

2б 3б 

Праве вушко 1 1,79±0,09 2,68±0,12* 2,44±0,12^ 

2 3,56±0,18 3,36±1,12 3,64±0,17 

3 3,09±0,19 5,98±0,18* 4,12±0,21^# 

Всього 8,44±0,15 12,02±0.47* 10,2±0,24^# 

Ліве вушко 1 0,94±0,08 0,6±0,08 1,25±0,07^# 

2 1,25±0,09 1,42±0,06 1,34±0,09 

3 1,88±0,12 2,96±0,09* 2,27±0,18^ 

Всього 4,07±0,09 4,98±0,08* 4,86±1,55^ 

Праве передсердя 1 1,37±0,08 1,25±0,05 1,39±0,09 

2 1,62±0,09 1,85±0,08 1,73±0,07 

3 2,79±0,14 3,91±0,19* 2,87±0,16# 

Всього 5,78±0,21 7,01±0,17* 5,99±0,88# 

Ліве передсердя 1 0,72±0,07 0,92±0,08 0,86±0,08 

2 0,81±0,08 1,06±0,08 0,44±0,06^# 

3 1,36±0,15 2,97±0,11* 1,82±0,11^# 

Всього 2,89±0,16 4,95±0,18* 3,12±0,17# 

          

 Примітка: 

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин; 

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

На ультраструктурному рівні у тварин 3б підгрупи будова більшості 

судин ГМЦ русла міокарда шлуночків та передсердь наближається до такої ж у 

інтактних тварин. Просвіт капілярів округлий, внутрішня мембрана 

ендотеліоцитів містить невеликі інвагінації (рис. 4.17). Ядра ендотеліоцитів 

овальної форми, хроматин дифузно розподілений по всій каріоплазмі. 
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Внутрішня еластична мембрана артеріол рівномірної товщини. У цитоплазмі їх 

міоцитів спостерігаємо молоді та зрілі мітохондрії. Помічаємо велику кількість 

рибосом на цистернах гранулярної ендоплазматичної сітки.  

 

 

Рис. 4.16. Відновлення ангіоархітектоніки міокарда правого шлуночка 

щура через 42 дні корекції експериментального цукрового діабету інсуліном. 

Ін’єкція паризькою синьою. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

 

Таблиця 4.12 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда через 42 доби корекції експериментального цукрового діабету 

інсуліном  

Показник Група 

тварин 

Судина 

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 334,22±17,22* 28,93±1,82 248,22±13,26* 

3б 263,12±12,34# 27,98±1,54 236,77±11,57 

Інтактні 256,55±16,11 25,18±3,01 233,12±13,55 

Площа просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 45,06±7,12* 10,34±1,58* 99,11±6,12 

 3б 78,11±6,34# 12,02±1,63#^ 98,25±3,15 
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Продовження табл. 4.12 

1 2 3 4 5 

 Інтактні 83,12±7,54 14,42±1,74 98,79±6,08 

Площа 

стінки(мкм2) 

ЕСЦД 289,16±13,23* 18,08±2,54* 149,1±18,16 

3б 185,01±9,24# 15,56±2,43#^ 138,52±4,11 

Інтактні 173,43±10,16 10,76±1,58 134,33±7,55 

ІВ, % ЕСЦД 741,72±18,22* 279,79±39,63* 250,45±10,11* 

3б 336,86±13,25# 232,78±19,46^# 240,99±8,16 

Інтактні 280,04±18,16 174,62±8,11 235,98±13,11 

          Примітка:  

1)*р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2б груп  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2б і 3 груп тварин;  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

 

Рис. 4.17. Ультраструктура гемокапіляра міокарда щура через 42 доби 

корекції експериментального цукрового діабету інсуліном. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 9600.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – мікровипин люменальної 

плазмолеми, 3 – базальна мембрана.  
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4.4. Особливості перебудови кардіоміоцитів, секреторних 

передсердних кардіоміоцитів і гемомікроциркуляторного русла міокарда 

при комплексному лікуванні експериментального цукрового діабету. 

При гістологічному дослідженні міокард передсердь та шлуночків не 

відрізняється від міокарда інтактних тварин. При забарвленні гематоксиліном 

та еозином КМЦ рівномірно забарвлені в рожевий колір, їх ядра правильної 

округлої форми, з чітко візуалізованими ядерцями (рис. 4.18). 

 

 

 

Рис. 4.18. Відновлення гістологічної картини міокарда правого шлуночка 

щура через 14 днів комплексної корекції експериментального цукрового діабету. 

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

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр. 

 

За даними морфометрії, площа КМЦ ПП є достовірно більшою порівняно 

з таким показником у 2б підгрупі тварин, та істотно не відрізняється від 

показників у інтактній групі тварин. Площа КМЦ ЛП також вірогідно не 

відрізняється від показників інтактної групи тварин. Площа ядер достовірно 

знижується в обох передсердях порівняно з показниками 2б підгрупи тварин, 
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але істотно не відрізняється від інтактних показників. Такі морфометричні 

зміни зумовлюють достовірне зниження ЯЦС у КМЦ передсердь, при цьому у 

ПП цей показник істотно не відрізняється від показників інтактної групи. 

Площа КМЦ ПШ також вірогідно зростає порівняно з 2б підгрупою, але 

залишається достовірно меншою від показника інтактної групи. Площа КМЦ 

ЛШ є вірогідно більшою, ніж у 2б підгрупі тварин, та не відрізняється від 

показника інтактної групи. Такі зміни ведуть до достовірного зниження ЯЦС у 

КМЦ шлуночків серця 3в підгрупи порівняно з 2б підгрупою тварин (табл. 

4.13). 

 

Таблиця 4.13 

Морфометрична характеристика кардіоміоцитів щурів через 14 днів 

комплексної корекції ЕСЦД 

 

Показники 
Група 

тварин 

Ділянка міокарда 

Праве 

передсердя 

Ліве 

передсердя 

Правий 

шлуночок 

Лівий 

Шлуночок 

Sкмц (мкм2) ЕСЦД 156,78±10,06* 160,74±12,06* 236,54±9,24* 312,55±11,85* 

3в 165,15±6,45# 166,07±5,49 263,06±9,52*# 345,57±7,48# 

інтактні 166,85±17,77 166,29±10,85 266,74±17,26 347,67±16,69 

Sядра (мкм2) ЕСЦД 13,42±0,82* 13,65±1,11* 17,95±0,94 19,98±0,97 

3в 12,04±0,46# 12,14±0,65# 17,28±1,03 19,81±1,91 

інтактні 11,98±1,23 12,03±1,27 17,25±1,36 19,77±3,89 

ЯЦС ЕСЦД 0,09±0,006# 0,09±0,008# 0,08±0,006*# 0,07±0,002*

# 

3в 0,08±0,002 0,08±0,004* 0,07±0,004# 0,06±0,006# 

Інтактні 0,08±0,006 0,07±0,008 0,07±0,006 0,06±0,01 

 

Примітки:  

1)*р<0,05 – достовірна різниця між показниками1 групи і 2б, 3 груп щурів.  

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2б і 3в підгруп щурів. 

 

Через 2 тижні комплексного лікування у 3в підгрупі тварин на 

ультраструктурному рівні спостерігаємо внутрішньоклітинні регенераторні 

процеси, що характеризуються гіпертрофією гранулярної ендоплазматичної 
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сітки, появою в цитоплазмі молодих мітохондрій з чітко диференційованими 

кристами. КМЦ передсердь та шлуночків за ультраструктурною організацією 

не відрізняються від таких у інтактних тварин (рис. 4.19).  

Через 28 діб експерименту при застосованому нами комплексному 

лікуванні спостерігаємо відновлення ультраструктурної організації СПК у 3в 

підгрупі тварин. Виявляємо КМЦ з великою кількістю СГ з електроннощільним 

матриксом. СГ розташовуються біля ядра, як і в інтактних тварин (рис. 4.20).  

 

 

 

Рис. 4.19. Ультраструктура кардіоміоцита  лівого шлуночка щура через 14 

днів комплексної корекції експериментального цукрового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 8000  

Позначення: 1 – міофібрила, 2 – мітохондрія. 

 

Об’ємна щільність СГ у СПК порівняно з тваринами 2б підгрупи 

достовірно знижується в усіх досліджуваних відділах серця та достовірно не 

відрізняється від показників інтактної групи (табл. 4.14). 

При забарвленні гістологічних зрізів передсердь та шлуночків  

гематоксиліном та еозином просвіт артеріол округлої форми, внутрішня 
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еластична мембрана має рівний контур (рис. 3.21). На відміну від тварин 2б 

підгрупи, у 3в підгрупі тварин не виявляємо судин, просвіт яких наповнений 

форменими елементами крові. 

 

 

 

Рис. 4.20. Відновлення ультраструктури секреторного передсердного 

кардіоміоцита правого вушка щура через 14 днів комплексної корекції 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – СГ 2 типу, 3 – СГ 3 типу, 4 – вакуоля, 5 – 

мітохондрія. 

 

За даними морфометрії, площа артеріол достовірно зростає за рахунок 

збільшення їхнього просвіту. Це зумовлює достовірне зниження ЯЦС у цих 

судинах порівняно з 2б підгрупою тварин та до відновлення пропускної 

здатності. Площа гемокапілярів також достовірно зменшується за рахунок 

зменшення площі їхніх стінок. ІВ гемокапілярів є достовірно меншим 

порівняно з таким 2б підгрупи тварин та достовірно не відрізняється від 

інтактних тварин. Площа стінок венул достовірно зменшується, що веде до 
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достовірного зменшення площі венул порівняно з 2б підгрупою тварин. ІВ 

венул є також достовірно меншим, ніж у 2б підгрупі. Усі морфометричні 

показники досліджуваних ланок ГМЦР достовірно не відрізняються від 

показників інтактної групи тварин (табл. 4.15).  

Таблиця 4.14  

Об’ємна щільність секреторних гранул секреторних передсердних 

кардіоміоцитів у різних ділянках міокарда щура через 28 діб 

експериментального ЦД та при його комплексній корекції  

Ділянка міокарда Тип СГ Група тварин 

Інтактні 2б підгрупа  3в підгрупа 

Праве вушко 1 1,79±0,09 3,74±0,12* 2,04±0,11# 

2 3,56±0,18 4,98±0,17* 3,59±0,21# 

3 3,09±0,19 5,46±0,21* 3,11±0,24# 

Всього 8,44±0,15 14,18±0,16 8,74±0,42# 

Ліве вушко 1 0,94±0,08 1,02±0,08 0,95±0,07 

2 1,25±0,09 1,23±0,11 1,28±0,11 

3 1,88±0,12 3,25±1,14* 2,02±0,11# 

Всього 4,07±0,09 5,5±0,44* 4,25±0,17# 

Праве передсердя 1 1,37±0,08 1,67±0,08 1,35±0,11# 

2 1,62±0,09 1,68±0,07 1,63±0,12 

3 2,79±0,14 3,98±0,11 3,12±0,15# 

Всього 5,78±0,21 7,33±0,21 6,10±0,38# 

Ліве передсердя 1 0,72±0,07 1,12±0,09 0,86+0,09# 

2 0,81±0,08 0,98±0,06 0,63+0,05# 

3 1,36±0,15 2,84±0,12 1,48±0,17# 

Всього 2,89±0,16 4,94±0,22* 2,97±0,35# 

 

Примітки:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2б груп. 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2б і 3 групи тварин. 

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

Через 56 діб експерименту у тварин 3в підгрупи, які впродовж 42-х днів 

отримували комплексне лікування, на світлооптичному рівні будова міокарда 

передсердь та шлуночків не відрізняються від такої ж у інтактної групи тварин        
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(рис. 4.22).  

Дані морфометричного аналізу свідчать про достовірне збільшення площі 

КМЦ у всіх ділянках міокарда порівняно з показниками 2б підгрупи. 

 

Рис. 4.21. Відновлення гістологічної будови судин 

гемомікроциркуляторного русла міокарда правого передсердя щура через 14 

днів комплексної корекції експериментального цукрового діабету. Забарвлення 

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

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр, 3 – артеріола, 4 – венула. 

 

Таблиця 4.15 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда щурів через 14 діб комплексної корекції експериментального 

цукрового діабету  

Показник Група  

тварин 

Судина 

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 233,33±20,02* 24,76±2,14* 241,42*±13,46 

3в 256,08±13,25# 19,97±3,21# 234,18±10,78# 

інтактні 256,55±16,11 19,89±3,01 233,12±13,55 

Площа просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 52,76±6,03** 13,89±1,14 98,44±5,05 

3в 82,65±6,18# 12,09±1,22# 98,26±4,33 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 4 5 

 Інтактні 83,12±7,54 12,13±1,74 98,79±6,08 

Площа стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 180,57±12,11 15,87±8,02* 142,98±9,43 

3в 173,89±9,12 7,88±1,12# 135,92±5,77# 

Інтактні 173,43±10,16 7,76±1,58 134,33±7,55 

ІВ, % ЕСЦД 442,25*±21,23 178,26±8,98 245,25±12,12 

3в 309,84±12,31# 165,18±6,16# 239,15±9,96# 

Інтактні 308,65±18,16 163,97±8,11 235,98±13,11 

Примітки:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2б груп. 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2б і 3 груп тварин. 

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

  Площа ядер КМЦ достовірно збільшується у ПП та ПШ, проте в усіх 

відділах серця цей показник достовірно не відрізняється від показника інтактної 

групи. ЯЦС достовірно знижується в усіх досліджуваних відділах серця та 

достовірно не відрізняється від ЯЦС інтактної групи (табл. 4.16). 

 

Рис. 4.22. Відновлення гістологічної картини міокарда правого 

передсердя щура через 42 дні комплексної корекції експериментального 

цукрового діабету. Забарвлення гематоксилін-еозином. Мікрофотографія. Зб.: 

об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – кардіоміоцит, 2 – капіляр, 3 – провідний кардіоміоцит. 
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Таблиця 4.16 

Морфометрична характеристика кардіоміоцитів щурів через 56 діб 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету та його 

комплексної корекції  

Показник Група 

тварин 

Ділянка міокарда 

ПП ЛП ПШ ЛШ 

Sкмц 

(мкм2) 

ЕСЦД 145,42±10,15* 144,77±11,32* 231,89±8,70 320,49±9,80 

3в 163,96±6,60# 163,78±4,89# 263.19±5,40*# 344.31±8,06# 

інтактні 166,85±17,77 166,29±10,85 266,74±17,26 347,67±16,69 

Sядра  

(мкм2) 

ЕСЦД 11,17±0,88* 11,26±0,79* 16,93±0,53 19,57±0,64 

3в 11,86±0,17# 11,42±0,29 17,23±0,36# 19,75±0,32 

інтактні 11,98±1,23 12,03±1,27 17,25±1,36 19,77±3,89 

ЯЦС ЕСЦД 0,08±0,007* 0,08±0,007* 0,08±0,004* 0,07±0,003 

3в 0.08±0,003# 0,07±0,002# 0.07±0,002# 0.06±0,002# 

інтактні 0,08±0,006 0,07±0,008 0,07±0,006 0,06±0,01 

Примітки:  

1)*р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 групи і 2б, 3 груп щурів. 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2б і 3в підгруп щурів. 

 

У 3в підгрупі тварин електронномікроскопічні дослідження вказують на 

розвиток внутрішньоклітинних регенераторних процесів у КМЦ, що 

характеризуються появою в цитоплазмі молодих мітохондрій (рис. 4.23). 

Міофібрили і саркоплазматична сітка звичайної будови. Більшість КМЦ 3в 

підгрупи щурів за ультраструктурною організацією не відрізняються від такої в 

інтактних щурів, спостерігаємо нормалізацію їх цитокаріометричних 

показників. 

Застосоване нами лікування впродовж 42-х діб призводило до 

відновлення секреторної активності СПК у 3в підгрупі тварин, на що вказує 

об’ємна щільність різних типів СГ, яка достовірно не відрізняється від 

інтактних показників. У правому вушку відзначаємо достовірне зниження 

об’ємної щільності СГ 1-го та 3-го типу порівняно з такими у 2 групі тварин. У 

лівому вушку достовірно підвищується об’ємна щільність молодих СГ, що 

свідчить про посилення секреторної активності КМЦ у цій ділянці міокарда. 
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Рис. 4.23. Молоді мітохондрії у кардіоміоцитах правого передсердя щура 

через 42 доби комплексної корекції експериментального цукрового діабету. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – фіофібрила, 2 – мітохондрія. 

 

Водночас спостерігаємо достовірне зниження СГ 3-го типу у лівому 

вушку. У правому та лівому передсердях достовірно знижується об’ємна 

щільність СГ 3-го типу порівняно з такою у 2 групі тварин. Отже, в усіх 

досліджуваних відділах міокарда достовірно знижується загальна об’ємна 

щільність СГ порівняно з показником 2 групи тварин, та вірогідно не 

відрізняється від показників інтактної групи (табл. 4.17). 

Таблиця 4.17 

Об’ємна щільність секреторних гранул у секреторних передсердних 

кардіоміоцитах різних ділянок передсердь щура через 56 діб 

експериментального цукрового діабету та при його комплексній корекції 

Ділянка міокарда Тип СГ Група тварин 

Інтактні 2б підгрупа 3в підгрупа 

Праве вушко 1 1,79±0,09 2,68±0,12* 1,88±0,08# 

 2 3,56±0,18 3,36±1,12 3,51±0,15 

 3 3,09±0,19 5,98±0,18* 3,18±0,17# 
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Продовження табл. 4.17 

1 2 3 4 5 

 Всього 8,44±0,15 12,02±0.47* 8,57±0,19# 

Ліве вушко 1 0,94±0,08 0,60±0,08 0,87±0,09# 

 2 1,25±0,09 1,42±0,06 1,29±0,07 

 3 1,88±0,12 2,96±0,09* 2,02±0,11# 

 Всього 4,07±0,09 4,98±0,08* 4,18±0,09# 

Праве передсердя 1 1,37±0,08 1,25±0,05 1,41±0,07 

 2 1,62±0,09 1,85±0,08 1,62±0,11 

 3 2,79±0,14 3,91±0,19* 2,83±0,21# 

 Всього 5,78±0,21 7,01±0,17* 5,86±0,23# 

Ліве передсердя 1 0,72±0,07 0,92±0,08 0,75±0,06  

 2 0,81±0,08 1,06±0,08 0,70±0,07 

 3 1,36±0,15 2,97±0,11* 1,52±0,14# 

 Всього 2,89±0,16 4,95±0,18* 2,97±0,14# 

 

Примітки:  

1) *р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп. 

2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин.  

3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 

 

Через 42 доби комплексної корекції ЕСЦД на ультраструктурному рівні 

виявляємо ознаки регенераторних процесів у СПК. У навколоядерному 

просторі відзначаємо появу СГ з електронощільним матриксом. Поряд із 

деструктивно зміненими мітохондріями трапляються молоді мітохондрії, що 

мають чітко виражені кристи (рис. 4.24).  

При забарвленні гематоксиліном та еозином артеріоли, капіляри і венули 

міокарда не відрізняються від судин інтактної групи тварин. Кровоносне русло 

міокарда рівномірно заповнюється паризькою синьою (рис. 4.25). 

На ультраструктурному рівні у тварин 3в підгрупи структура стінки 

більшості артеріол, капілярів та венул не відрізняється від такої в інтактної 

групи тварин (рис. 4.26). В окремих ендотеліоцитах виявляються мітохондрії з 

просвітленим матриксом, дрібні вакуолі. 

Площа капілярів та їх стінки у 3в підгрупі достовірно не відрізнялась від 
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інтактних величин. У 3-в підгрупі тварин порівняно з 2б підгрупою площа 

стінки та ІВ достовірно знижуються, що вказує на зменшення набряку стінки 

капілярів та відновлення їх пропускної здатності (табл. 4.18).  

 

 

 

Рис. 4.24. Відновлення ультраструктури секреторного передсердного 

кардіоміоцита щура через 42 доби комплексної корекції експериментального 

цукрового діабету. Електронна мікрофотографія. Зб.:12000. 

Позначення: 1 – МВ, 2 – ядро, 3 – СГ 1 типу, 4 –СГ 2 типу, 5 – СГ 3 типу, 6 

– вакуоля, 7–мітохондрія. 

 

Таким чином, за результатами гістологічного, електронно-

мікроскопічного та біохімічних досліджень, проведеної морфометрії та 

статистичної обробки даних можемо зробити висновок, що монотерапія 

ексенатидом у ранні терміни перебігу ЕСЦД призводить до часткової 

нормалізації глікемічного профілю та сприяє розвитку регенераторних процесів 

у КМЦ, СПК та судинах ГМЦР. Морфологічно це проявляється у відновленні 

ультраструктурної організації КМЦ, появі в саркоплазмі молодих мітохондрій, 

зменшенні площі КМЦ та наближенні цього показника до такого в інтактної 
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групи тварин. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що в пізні терміни 

ЕСЦД ексенатид варто поєдн+увати з іншими антидіабетичними середниками, 

оскільки лише в ранні терміни ЕСЦД монотерапія цим препаратом забезпечує 

повний контроль глікемії та розвиток регенераторних процесів у міокарді.  

Монотерапія інсуліном гларгін у тварин 3б підгрупи сприяла 

внутрішньоклітинним регенераторним процесам у КМЦ, СПК та судинах 

ГМЦР, але впродовж усього часу експерименту цей препарат не підтримував 

цільових рівнів глюкози та HbA1c, тому через 42 доби лікування ми відзначали 

ознаки діабетичної мікроангіопатії, сегментарні контрактури міофібрил, 

поодинокі вакуолі в саркоплазмі КМЦ.  

 

 

 

Рис. 4.25. Відновлення гістологічної картини судин ГМЦР міокарда щура 

через 42 дні комплексної корекції експериментального цукрового діабету. 

Ін’єкція паризькою синьою. Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – капіляр, 2 – артеріола, 3 – венула. 

 

Отже найоптимальнішим методом корекції ЕСЦД, за даними наших 
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досліджень, є поєднання двох антидіабетичних середників – інсуліну гларгін та 

ексенатиду, які в комплексі забезпечують підтримку цільового рівня глюкози 

впродовж доби, призводять до регенерації КМЦ, СПК, нормалізації їхніх 

цитокаріометричних показників та секреторної активності СПК, відновлення 

кількісних і якісних параметрів судин ГМЦР. 

 

 

Рис. 4.26. Відновлення ультраструктури гемокапіляра міокарда щура 

через 42 доби комплексної корекції експериментального цукрового діабету. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – мітохондрія, 3 – просвіт капіляра. 

 

Таблиця 4.18 

Морфометричні показники судин гемомікроциркуляторного русла 

міокарда через 42 доби комплексної корекції експериментального  

стрептозотоцинового цукрового діабету  

Показник Група 

тварин 

Судина 

 

Артеріола Гемокапіляр Венула 

Площа судини 

(мкм2) 

ЕСЦД 334,22±17,22* 28,93±1,82 248,22±13,26* 



131 
 

Продовження табл. 4.18 

1 2 3 4 5 

 3в 259,72±12,16 27,62±2,58 234,65±12,23 

інтактні 256,55±16,11 25,18±3,01 233,12±13,55 

Площа просвіту 

(мкм2) 

ЕСЦД 45,06±7,12* 10,34±1,58* 99,11±6,12 

3в 85,29±6,82 15,61±3,34# 98,98±5,56 

інтактні 83,12±7,54 14,42±1,74 98,79±6,08 

Площа стінки 

(мкм2) 

ЕСЦД 289,16±13,23* 18,08±2,54* 149,11±8,16 

3в 174,11±8,15 12,01±2,34# 135,67±6,72 

інтактні 173,43±10,16 10,76±1,58 134,33±7,55 

ІВ, % ЕСЦД 741,72±18,22* 178,63±39,63* 250,45±10,11* 

3в 304,51±12,23 176,94±7,33 237,07±8,23 

інтактні 280,04±18,16 174,62±8,11 235,98±13,11 

Примітки: 

 1)*р<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 2 груп. 

 2) #p<0,05 – достовірна різниця між показниками 2 і 3 груп тварин. 

 3) ^p<0,05 – достовірна різниця між показниками 1 і 3 груп тварин. 
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діабеті та його корекції. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 

2017; 17 (1): 230 [57].  

2. Власюк ТІ. Морфологічна характеристика міокарда при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті та його корекції. 

Вісник проблем біології і медицини. 2018; 3 (145): 260 [28].  

3. Vlasiuk TI, Zhurakivska OYa. Prospects for the use of exenatide in the 

correction of experimental diabetic cardiomyopathies. The Pharma Innovation 

Journal. 2018; 7(9): 35-40 [230].  

4. Микулець ТІ, Жураківська ОЯ, Клипич ОО. Морфологічні зміни 
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кардіоміопатії. The international research and practical conference The development 

of medical sciences: problems and solutions. 2018; 27-28: 125 [55].  
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Мєсоєдова ВА. Морфо-функціональні зміни секреторних передсердних 

кардіоміоцитів при експериментальному цукровому діабеті та його корекції. 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та 

патології”. Тернопіль. 2018: 28-30 [27].  
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Розділ 5  

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ  

ЦД є однією з невідкладних медико-соціальних проблем охорони 

здоров’я в усьому світі [205, 225]. Основною причиною смертності у пацієнтів 

із ЦД є ураження серцево-судинної системи, зокрема розвиток діабетичної 

кардіоміопатії та виникнення таких грізних ускладнень, як інфаркт міокарда 

[42, 53, 70, 73, 74, 79, 83]. 

Зважаючи на вищесказане та враховуючи результати власних досліджень, 

вважаємо за доцільне обговорення ряду пріоритетних питань, а саме: 

особливостей морфо-функціональних змін міокарда в різні терміни перебігу 

ЕСЦД та морфо-функціональної оцінки змін міокарда при різних способах 

лікування експериментального ЦД. 

У ранні терміни перебігу ЕСЦД (14 доба) ми спостерігали зменшення 

площі КМЦ різних ділянок міокарда на 17,2 – 22,7 % (рис. 5.1). 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. 

Водночас площа ядер у ранні терміни перебігу ЕСЦД суттєво не змінюється 

порівняно з контролем (див. рис. 5.1 б). Окремі автори описували зменшення 

об’єму КМЦ на 30 % вже на 7 добу ЕСЦД, пояснюючи це їх зморщуванням 

[139]. Інші науковці вбачають причину зменшення площі м’язових волокон у 

скелетних м’язах у зниженнні вмісту в них глікогену [43, 45]. Глюкоза 

проникає у КМЦ завдяки транспортерам, найважливішими з яких є GLUT-1 і 

GLUT-4. У діабетичному серці транспортування глюкози в КМЦ є порушеним, 

і, як наслідок, запаси глікогену в КМЦ зменшуються. Також доведено 

порушення функції глікоген-синтази при експериментальному алоксановому 

ЦД у щурів, що призводить до зменшення площі КМЦ [224].  

У ранні терміни експерименту ми, як і інші автори [45, 129], виявляли 

порушення ультраструктури мітохондрій – від руйнування їх крист до 

перетворення їх у вакуолі. Слід зазначити, що мітохондрії відіграють важливу 
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роль у регуляції життя і смерті клітин, вони забезпечують клітину енергією 

завдяки окисному фосфорилюванню, але можуть швидко перетворитися на 

органели, що стимулюють апоптоз у відповідь на стрес [130, 141, 144, 160]. 

  

Рис. 5.1. Морфологічна характеристика кардіоміоцитів щурів при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті: а – площа 

кардіоміоцитів, б – площа ядер кардіоміоцитів.  
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Ушкоджені мітохондрії виробляють підвищену кількість активних форм 

кисню, що спричиняє негативні структурні та функціональні наслідки для 

серцево-судинної системи [102]. За даними авторів [44, 45], зростання об’ємної 

щільності мітохондрій через 14 та 28 діб розвитку ЕСЦД відповідно на 5 –         

75,6 %, можна розглядати як компенсаторні процеси у відповідь на 

гіперглікемію і гіпоксію.   

За даними морфометричного аналізу, ми, як і інші автори, на 14 добу 

експерименту виявили достовірне збільшення об’ємної щільності СГ за рахунок 

усіх їхніх форм, особливо молодих та дифундуючих. Слід зазначити, що 

об’ємна щільність дифундуючих СГ зростає на 40 % у правому вушку, на 41 % 

у лівому вушку, на 34 % у ПП та на 88% у ЛП порівняно з показниками 

контролю, що, очевидно, призводить до зростання ПНУП в крові.   

Підвищення функціональної активності СПК пов’язано з декількома 

патогенетичними механізмами. Одним із основних факторів, що стимулюють 

виділення ПНУП з СПК є механічне розтягнення міокарда [169], яке є 

наслідком збільшення об’єму циркулюючої крові через підвищення 

поліолового шляху метаболізму глюкози при ЦД. Внаслідок цього зростає 

утворення та акумуляція сорбітолу в тканинах, що супроводжується 

підвищенням осмолярності та збільшенням рідини. Інші автори переконані, що 

помірна гіперглікемія та хронічне збільшення об’єму плазми стимулює 

виділення ПНУП [133]. ПНУП, у свою чергу, зумовлює підвищення 

гломерулярної фільтрації та поліурії [196].  

Стрептозотоциновий ЦД через 28 діб у СПК призводить до перебудови 

внутрішньоклітинних органел, які відповідають за синтез і секрецію ПНУП, а 

саме: гіпертрофії і гіперплазії комплексу Гольджі, розширення цистерн 

гранулярної ендоплазматичної сітки, збільшення кількості й об’ємної щільності 

СГ. Ми виявили СГ різних типів між міофібрилами, біля ядра, та найбільше – у 

підсарколемному просторі. Слід зазначити, що відбувається перерозподіл 

різних типів СГ у відповідь на гіперглікемію, при цьому значно збільшується 
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об'ємна щільність дифундуючих СГ, що вказує на посилення процесів 

виведення ПНУП із клітини.  

Об’ємна щільність СГ 3 типу зростає на 75,6 % у правому вушку, на          

66,6 % у лівому вушку, на 39,2 % у ПП та на 98,6 % у ЛП порівняно з 

показниками контрольної групи тварин. Результати морфометрії свідчать про 

підвищення секреторної активності у правому вушку серця. Об’ємна щільність 

СГ 1 типу в цій ділянці міокарда зростає на 101 %, порівняно з контролем. 

Отримані нами величини узгоджуються з даними інших авторів, які через 1 міс. 

перебігу ЦД відмічали гіпергрануляцію СПК правого вушка, що розцінювали 

як компенсаторну реакцію, спрямовану на збереження водно-сольового 

гомеостазу, зміни якого супроводжують перебіг ЦД [113]. Але при цьому ці 

автори стверджують, що відносний об’єм СГ в СПК лівого вушка в динаміці 

ЦД практично не змінюється [113]. 

У ранні терміни перебігу ЕСЦД (14-28 доба) ми, як і інші автори [48], 

виявили початкові прояви діабетичної мікроангіопатії, які характеризувались 

спазмом артеріол та розширенням судин венозної ланки ГМЦ русла. Площа 

артеріол на 14 добу експерименту зменшувалась на 6,01 %, на 28 добу – на        

9,87 % порівняно з контролем. 

Такі зміни пов’язані із підвищенням у крові рівня контрінсулярних 

гормонів та активацією ренін-ангіотензинової системи [112]. Автори 

стверджують, що підвищення активності альдостерон-ренін-ангіотензинової 

системи та високі рівні катехоламінів при ЦД викликають вазоконстрикцію і 

підвищують тромбогенну активність крові [59, 112, 152, 175].  

Науковці виявили, що при ЦД виникає дисбаланс між вазодилатацією та 

вазоконстрикцією зі зменшенням у судинному ендотелії вмісту оксиду азоту, 

простациклінів [76]. Участь ендотелію в регуляції системного та коронарного 

судинного тонусу забезпечується шляхом утворення і вивільнення таких 

вазодилятаторних та вазоконстрикторних речовин, як ендотеліну-1 та оксиду 

азоту [9, 23, 108]. Оксид азоту синтезується ендотелієм та зумовлює релаксацію 
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гладком’язових клітин шляхом стимуляції утворення циклічного 

гуанінмонофосфату в цитоплазмі клітин [16]. Ендотелін-1 має протилежну дію. 

Він сприяє вазоконстрикції, зокрема ниркових та коронарних судин, шляхом 

зв’язування зі специфічними рецепторами їх гладком’язових клітин. 

Дисфункція ендотелію, зокрема зниження вмісту оксиду азоту, є однією з 

основних причин ініціації розвитку ураження серцево-судинної системи при 

ЦД [9, 161]. За даними наших досліджень, це проявляється у вигляді 

потовщення стінок судин, базальної мембрани, розвитку артеріоловенозних 

анастомозів. Тому важливими є отримані нами дані про зміни ультраструктури 

гемокапілярів. За результатами досліджень, зміни відбуваються у дві стадії. В 

першій стадії (тривалістю 4 тижні) спостерігається зміна форми ядра, 

збільшення осміофільності нуклеоплазми, зростання кількості піноцитозних 

пухирців (особливо на люменальній поверхні плазмолеми), набряк мітохондрій, 

порушення правильної тришарової структури базальної мембрани. 

Розвиток діабетичної ангіопатії зумовлений біохімічними порушеннями 

(гіперглікемією, порушенням обміну поліолів, дисліпідемією, посиленим 

глікозилюванням білків) [76, 105, 171, 172, 221]. Процес неферментативного 

глікозилювання білків, колагену, гемоглобіну зумовлює утворення незворотних 

у хімічних реакціях речовин, що мають назву кінцеві продукти глікозилювання  

та призводять до гіалінозу судин різних органів, у тому числі й серця [53].   

Відомо, що збільшення кількості та концентрації піноцитозних пухирців 

на базальній поверхні ендотеліоцитів водночас із різким потовщенням 

базальної мембрани свідчить про крайнє напруження метаболічних процесів у 

тканинах [109, 122]. За даними авторів, при ЦД стінки мікросудин 

просякаються білками плазми крові, до них щільно прилягають формені 

елементи крові, утворюються еритроцитарні сладжі, тромбоцитарні та 

лейкоцитарні агрегати. Поступово в стінках мікросудин розвивається сполучна 

тканина, виникає її гіаліноз [54]. 

Виявлені нами зміни судин ГМЦР в ранні терміни ЕСЦД служать 



138 
 

морфологічним маркером несприятливого прогнозу щодо завершення 

структурних перетворень в міокарді при експериментальному цукровому 

діабеті.  

Через 42 доби перебігу ЕСЦД ми спостерігаємо вірогідне збільшення 

площі КМЦ усіх відділів серця порівняно з попереднім терміном експерименту 

та збільшення площі ядер у ПП та ЛП (див. рис. 5.1). Площа КМЦ вірогідно 

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

% у ЛП, на 19,44 % у ПШ та на 14,65 % у ЛШ. Такі зміни зумовлені розвитком 

вакуольної і гідропічної дистрофій КМЦ через гіпоксичні пошкодження 

міокарда внаслідок розвитку діабетичної мікроангіопатії. Ми також 

спостерігали інтерстиційний і периваскулярний набряки міокарда, 

лімфоплазмоцитарну інфільтрацію.  

Інші вчені також виявляли гіпертрофію волокон міокарда на 19,8% через 

1 міс. після моделювання алоксанового діабету [12]. Через 2 місяці – 

гіпертрофію, набряк, дистрофічні зміни КМЦ, запальну інфільтрацію міокарда. 

З метою визначення структурних еквівалентів зміни геометрії серця в динаміці 

ЦД ці автори зіставляли динаміку маси, товщину стінки, об’єм шлуночків серця 

з морфометричними показниками структури міокарда у щурів з різною 

сенситивністю АТ1 рецепторів тромбоцитів. У щурів з тривалою 

гіпосенситивністю AT1 рецепторів у разі ЦД реєстрували тривалу гіпертрофію 

серця, що супроводжувалася неоваскуляризацією міокарда. Виявили, що 

гіперсенситивність AT1 рецепторів призводить до ранньої та вираженої 

гіпертрофії шлуночків з подальшим порушенням мікроциркуляції та 

транспортних процесів через судинну стінку. Результатом цих процесів, за 

словами науковців, є розвиток запалення, ушкодження КМЦ та ремоделювання 

сполучної тканини, внаслідок чого розвивається дилатаційна кардіоміопатія 

[13, 36, 103]. 

Через 42 доби розвитку експериментального ЦД у СПК електронно-

мікроскопічно нами виявлено зменшення кількості СГ біля ядра та між 
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елементами апарату Гольджі. Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки 

розширені, з нерівними контурами. Рибосоми вільно розміщені в цитоплазмі. 

СГ в більшості розташовані у підсарколемному просторі та між міофібрилами. 

Спостерігаємо набряк ядер, просвітлення саркоплазми СПК. Загальна об'ємна 

щільність СГ в цей термін експерименту вірогідно знижується у правому вушку 

серця на 10,5 % порівняно з таким показником попереднього терміну 

експерименту. Проте в усіх відділах міокарда об’ємна щільність дифундуючих 

СГ залишається достовірно вищою від показників контрольної групи, що може 

свідчити про посилені процеси виведення ПНУП із СПК. 

Це узгоджується з результатами дослідження авторів [158], які описують 

взаємозв’язок ступеня гранулярності СПК та рівнем ПНУП у крові щурів і 

виявляють достовірне підвищення рівня ПНУП у плазмі через 6 тижнів 

перебігу ЕСЦД. Пояснюють це можливим впливом зростання об’єму 

циркулюючої крові у тварин з ЕСЦД.    

Через 42 доби ми спостерігали виражену гіперемію міокарда внаслідок 

накопичення формених елементів крові в судинах ГМЦР. Електронно-

мікроскопічно ми виявляли 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 їх стінки в 1,4 раза перевищувала показники контрольної 

групи. Площа просвіту капілярів зменшилася в 1,7 раза, а площа їхніх стінок 

зросла в 1,34 раза порівняно з контрольними показниками. Площа просвіту 

венул та площа їхніх стінок зростала недостовірно порівняно з контролем.  

За даними наших морфометричних досліджень, у віддалені терміни 

розвитку ЕСЦД (через 56 діб експерименту) у 2-й групі тварин площа КМЦ 

була на 7,95 – 13,64 % 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 
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деградацію внутрішньоклітинних органел, сприяє посиленій лізосомальній 

активності, що призводить до зменшення кількості актину і, як наслідок, веде 

до клітинного ремоделювання та зменшення діаметру КМЦ [19, 34, 210, 220]. 

Деякі вчені спостерігали зменшення діаметра КМЦ в 1,5 раза при тривалому 

перебігу ЕСЦД, пояснюючи це зменшенням вмісту актину в міокарді [197]. З 

вищеописаними результатами узгоджуються дані інших авторів [13], які через 3 

місяці експериментального ЦД виявляли зниження абсолютної та відносної 

маси серця – на 24,2 – 31,8 %, зменшення розмірів ядер КМЦ, дистрофічні та 

некробіотичні зміни КМЦ, дезорганізацію міофібрил, міоліз. Зменшення 

діаметра волокон КМЦ і товщини стінки КМЦ пов’язували із розвитком 

мікроангіопатії, порушенням метаболізму КМЦ.   

За даними морфометрії, у пізні терміни ЕСЦД ми, як і інші автори [19], 

виявляли прогресуюче збільшення ЯЦС в КМЦ різних ділянок міокарда. Проте 

деякі вчені фіксували зниження ЯЦС на 8,2 % (р <0,05) у щурів 

репродуктивного віку через 1 місяць після моделювання ЦД, та через 3 місяці 

експерименту цей показник статистично достовірно не відрізнявся від 

контрольних показників, що автори пояснюють розвитком компенсаторних 

процесів [19]. 

Через 56 діб ЕСЦД ми виявили зменшення об’ємної щільності СГ, 

порівняно з попереднім терміном дослідження за рахунок їх молодих і зрілих 

форм. Загальна об’ємна щільність СГ знижувалася у правому та лівому вушках 

серця на 15 %, у ПП – на 2.5 %, у ЛП – на 2 % порівняно з показниками 

попереднього терміну експерименту. Більшість СГ розташовані підсарколемно. 

Слід зазначити, що об’ємна щільність молодих СГ знижується на 19 % у 

правому вушку серця порівняно з попереднім терміном експерименту, що 

свідчить про порушення процесів синтезу ПНУП у КМЦ. Такі якісні й кількісні 

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

підтверджується даними інших дослідників [151, 217, 238]. На нашу думку, 

зменшення секреторної активності СПК пов’язані з деструктивними процесами 
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в самих клітинах у зв’язку з розвитком у цей термін спостереження діабетичної 

мікроангіопатії. 

Отримані нами дані узгоджуються з результатами досліджень інших 

авторів, які через 2 та 3 місяці експерименту, у стадії декомпенсації ЦД, 

водночас із деструкцією СПК, мікроциркуляторнимими порушеннями також 

спостерігали прогресуюче зниження відносного об’єму СГ. Це свідчить, на 

їхню думку, про зрив процесів компенсації [113].    

Такі зміни СПК і КМЦ виявляються на тлі прогресування діабетичної 

мікроангіопатії, яка на світлооптичному рівні проявлялась значною гіперемією 

міокарда. За даними морфометрії, відзначаємо прогресуюче збільшення ІВ 

артеріол та капілярів за рахунок підвищення товщини їхніх стінок та 

зменшення площі просвіту цих судин. 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 у контрольній групі тварин. 

Площа просвіту капілярів зменшилася в 1,4 раза, а площа їхньої стінки зросла в 

1,69 раза порівняно з показниками контролю. Площа просвіту венул та площа 

їхньої стінки недостовірно зростала, порівняно з показниками контролю.   

За спостереженнями науковців [59, 112], підвищені рівні кортизолу при 

ЦД зумовлюють розвиток гіперергічного запалення в ендотелії судин, 

посилюють синтез фібриногену. При цьому також відбувається активізація 

згортальної системи крові, що спричиняє гіперкоагуляцію. Глюкокортикоїди 

впливають на синтез колагену і мукополісахаридів, сприяючи їх надмірному 

відкладанню на стінках судин. Саме таким патогенетичним механізмом можемо 

пояснити виявлені нами зміни судин ГМЦР.   

У деяких наукових дослідженнях у різні терміни експериментального ЦД 

описані зміни ГМЦР, що характеризувалися порушенням пропускної здатності 

капілярів [49, 50, 54, 120]. У пізні терміни ЕСЦД (6, 8, 10 тиж) вчені виявляли 

потовщення та розволокнення базальної мембрани, накопичення формених 

компонентів крові у просвіті капілярів, наявність мікропіноцитозних везикул 
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біля плазматичної мембрани, спазм артеріальних та розширення венозних 

відділів кровоносного русла серця, розширення інтерстиційних проміжків, 

набряк і деструкцію ендотеліоцитів [50, 163]. Перелічені фактори, як 

стверджують автори, призводять до зміни структур КМЦ та прогресування 

гіпоксичного стану.    

Для зниження кардіоваскулярних захворювань та смертності у хворих з 

ЦД необхідно, перш за все, досягнути контролю глікемії [125]. В оновлених 

рекомендаціях American Diabetes Association підкреслюється, що пацієнти з ЦД 

2 типу і з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, які не 

досягали цільового рівня глікемічного профілю шляхом модифікації способу 

життя і метформіну, повинні розглянути питання про застосування препарату, 

що знижує ризик розвитку серйозних серцево-судинних подій і серцево-

судинної смерті [182].   

Обираючи гіпоглікемічний агент, ми керувалися результатами 

досліджень інших учених, які вивчали серцево-судинні ефекти міметиків 

інкретину, зокрема ексенатиду, що використовувався для лікування діабету. 

Дані багатьох клінічних досліджень свідчать про те, що терапія ексенатидом 

забезпечує достовірне поліпшення контролю глікемії у хворих на ЦД 2 типу. 

Ексенатид підсилює глюкозозалежну секрецію інсуліну і має інші 

гіпоглікемічні ефекти інкретинів [81, 82, 128, 136, 179].  

Через 2 тижні лікування в 3-й групі щурів рівні глюкози й HbA1c в крові 

достовірно знизилися порівняно з такими у 2 групі тварин (у всіх випадках              

р <0,05), у 3а підгрупі - в 1,67 раза та в 2,01 раза, у 3б – в 2,01 раза та 1,57 разів, 

у 3в – в 3,02 раза та в 2,04 раза відповідно. При цьому слід зазначити, що рівні 

глюкози в 3б і 3в підгрупах достовірно не відрізнялися від таких у інтактних 

щурів (р>0,05), тоді як у 3а підгрупі вони були достовірно вищими за 

показники інтактних тварин (р <0,05). Рівні HbA1c у 3-й групі щурів були 

достовірно вищими за інтактні показники (у всіх випадках р <0,05), проте 

знаходились у межах допустимої норми. Таким чином, найвищі рівні глюкози і 
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глікованого гемоглобіну спостерігались у 3а підгрупі тварин, які отримували 

ін’єкції тільки енсенатиду. Найкращі показники глікемічного профілю, як і за 

даними інших авторів, що проводили корекцію ЕСЦД [111], спостерігались у 

3в підгрупі щурів, які отримували комбіноване лікування.  

Через 2 тижні лікування у 3-й групі тварин на ультраструктурному рівні 

спостерігали внутрішньоклітинні регенераторні процеси, що характеризувалися 

гіпертрофією і гіперплазією гранулярної ендоплазматичної сітки, появою в 

цитоплазмі молодих мітохондрій, кристи яких чітко диференційовані. У всіх 

тварин 3-ї групи візуалізували КМЦ, які за ультраструктурною організацією не 

відрізнялися від таких же в інтактних тварин.  

Площа КМЦ достовірно зменшувалася в усіх підгрупах 3-ї групи 

порівняно з 2-ю групою та в усіх ділянках міокарда, окрім ПШ, достовірно не 

відрізнялася від показників інтактних тварин.  

Через 14 днів лікування в усіх тварин 3-ї групи ми не виявляли 

гістологічних змін судин ГМЦР. Ультраструктурно у тварин 3а підгрупи 

фіксували зміни в ендотеліоцитах мікрогемосудин у вигляді маргінації 

ядерного хроматину, дезорганізації крист мітохондрій. Тоді як судини ГМЦ 

русла тварин 3б та 3в підгруп ультрамікроскопічно не відрізнялись від судин 

інтактної групи тварин.  

За даними морфометрії, в усіх тварин 3 групи площа артеріол та капілярів 

є достовірно меншою порівняно з показниками 2 групи і значуще не 

відрізнялася від показників інтактних тварин. Це свідчить про те, що в усіх 

підгрупах 3-ї групи досягнуто належного контролю глікемії протягом доби, що 

сприяє відновленню ангіоархітектоніки міокарда. 

Через 28 діб експерименту при застосованому нами лікуванні 

спостерігали відновлення ультраструктурної організації СПК. У СПК 3а 

підгрупи тварин мітохондрії мали просвітлений матрикс і частково зруйновані 

кристи. Спостерігали підсарколемне розміщення СГ, тоді як у КМЦ 3в підгрупи 

тварин СГ розташовувались біля ядра, як і в інтактних тварин.   
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У 3 групі тварин відновлення ультраструктурної організації СПК 

призводило до відновлення їх секреторної активності. Спостерігали зниження 

об’ємної щільності СГ у всіх підгрупах 3-ї групи порівняно з такою у 2-ї групи, 

при цьому у 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 2-й групі тварин, проте залишалась вищою 

за інтактні показники (рис. 5.2).    

У 3в підгрупі тварин об’ємна щільність різних типів СГ достовірно не 

відрізнялась від інтактних показників, 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.  

Отже проведене нами лікування протягом 14 днів у всіх тварин 3-ї групи 

спричинило відновлення ангіоархітектоніки міокарда, розвиток регенераторних 

процесів у КМЦ та СПК, що проявлялось у нормалізації їхньої секреторної 

активності. Ці дані свідчать про належний контроль глікемії протягом доби в 

усіх підгрупах 3-ї групи. 

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: у 3а підгрупі в 1,8 раза (р=0,0209) та 1,36 раза (р=0,0209), у 3б – в 2,17 

раза (р=0,0209) та 1,57 раза (р=0,0209), у 3в – в 3,19 раза (р=0,0209) та 1,93 раза 

(р=0,0209). У 3в підгрупі рівні глюкози та HbА1с були достовірно нижчими 

порівняно з такими в 3а та 3б підгрупах і статистично значуще не відрізнялись 

від контрольних показників.  

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 виявляли 

еритроцитарні сладжі. Гістологічна картина міокарда 3в підгрупи тварин 

практично не відрізнялася від інтактної групи.  
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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.   

 

 

 

 

Рис. 5.2. Об’ємна щільність секреторних гранул через 14 днів корекції 

експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету. 
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У тварин 3б підгрупи площа КМЦ у всіх відділах міокарда збільшувалась 

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 у всіх 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 у КМЦ міокарда тварин 3а підгрупи виявляли 

мітохондрії із збереженою ультраструктурою поряд з деструктивно-зміненими. 

Розвиток внутрішньоклітинних регенераторних процесів у КМЦ цієї підгрупи 

характеризувався появою в цитоплазмі молодих мітохондрій, звичайною 

будовою міофібрил і збереженою ультраструктурою саркоплазматичної сітки, 

хоча місцями спостерігались сегментарні контрактури міофібрил. У 3в підгрупі 

тварин цитокаріометричні показники КМЦ, їхня гісто-ультраструктура 

наближались до таких, як в інтактної групи тварин. 

Площа капілярів та їх стінки у 3в підгрупі достовірно не відрізнялась від 

контрольних величин, тоді як у 3а та 3б підгрупах товщина стінки капілярів й 

ІВ були достовірно вищими. Проте площа стінки та ІВ у 3-й групі тварин 

достовірно зменшувались порівняно з такими 2б підгрупи, що вказує на 

зменшення набряку стінки капілярів та відновлення їх пропускної здатності. На 

ультраструктурному рівні в артеріолах і капілярах 3а і 3б підгрупи 

спостерігаються еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів. У цитоплазмі 

ендотеліоцитів виявлені дрібні вакуолі та мітохондрії з частково зруйнованими 

гребенями. Такі якісні й кількісні зміни судин ГМЦР пов’язані, очевидно, із 

високими рівнями глюкози та HbА1с. За даними авторів, які проводили 

корекцію ЦД ексенатидом впродовж 42-х днів [111], рівні АКТГ та кортизолу 

були вищими порівняно з такими у тварин, які отримували інсулін гларгін. Це 

може сприяти прогресуванню діабетичної мікроангіопатії. У тварин 3в 

підгрупи структура стінки та морфометричні показники більшості артеріол, 
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капілярів та венул не відрізнялася від величин інтактної групи тварин, тоді як у 

3а підгрупі площа артеріол та капілярів, площа їх стінки та просвіту достовірно 

перевищували інтактні показники. Площа венул, площа їх стінки та просвіту 

недостовірно знижувались порівняно з 2-ю групою тварин та достовірно 

перевищували показники інтактної групи. В окремих ендотеліоцитах 

виявлялися мітохондрії з просвітленим матриксом, дрібні вакуолі. Ці дані 

свідчать про недостатній контроль глікемії протягом доби у тварин 3а підгрупи, 

що веде до прогресування явищ діабетичної мікроангіопатії міокарда. 

Електронно-мікроскопічно у тварин 3б та 3в підгруп спостерігали 

відновлення ультраструктурної організації СПК, тоді як у 3а підгрупі 

цитоплазма СПК містила велику кількість вакуоль різного розміру та у вигляді 

балонів. У тварин 3а підгрупи траплялися мітохондрії звичайної будови та з 

частково зруйнованими кристами. Поряд із деструктивно зміненими клітинами 

виявляємо поодинокі клітини з вираженими регенераторними змінами.   

Отже, лікування, що застосовувалось нами впродовж 42-х діб, 

призводило до відновлення секреторної активності СПК у 3в підгрупі тварин, 

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

відрізняється від показників інтактних тварин. У 3а та 3б підгрупах об`ємна 

щільність істотно не відрізняється від такої у 2-й групі тварин. Окрім того, 

спостерігається прогресуюче підвищення об`ємної щільності різних типів СГ з 

переважанням 3-го типу, що вказує на посилення процесів виведення ПНУП з 

клітин (рис. 5.3). 

Застосування ексенатиду на ранніх стадіях розвитку ЕСЦД зумовлює 

часткову нормалізацію вуглеводного обміну та розвиток компенсаторно-

відновних процесів у міокарді. Проте тривале застосування ексенатиду як 

монотерапії є недостатнім, оскільки цей препарат не здатний підтримувати 

цільовий рівень глюкози та глікозильованого гемоглобіну, що значно зростає на 

42-й день лікування порівняно з 28-м днем. Це призводить до прогресування 

деструктивних процесів у судинах ГМЦР, КМЦ і СПК за типом вакуольної і 

гідропічної дистрофій. 
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Усі відновні процеси, які ми виявляли у тварин 3б підгрупи, можемо 

пояснити тим, що інсулін захищає КМЦ від апоптозу, спричиненого 

оксидативним стресом через фосфатидилінозитол-3-кіназу. Також доведено 

відновлення функції глікоген-синтази при корекції експериментального 

алоксанового ЦД у щурів [224]. 

    

    

 

Рис. 5.3 Об’ємна щільність СГ в секреторних передсердних 

кардіоміоцитах різних ділянок міокарда через 56 діб експериментального ЦД та 

при його корекції. 
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Тоді як у 3а підгрупі у пізні терміни перебігу ЕСЦД не вдалось досягнути 

цільових рівнів глюкози та глікозильованого гемоглобіну, що призвело до 

прогресування дистрофічних змін у КМЦ, поглиблення ознак діабетичної 

мікроангіопатії та порушення секреторної функції СПК.  

Отже, на нашу думку, поєднана терапія ЕСЦД інсуліном гларгін та 

ексенатидом призводить до відновлення морфометричних показників КМЦ, 

СПК та судин ГМЦР міокарда за рахунок нормалізації рівнів глюкози, 

глікозильованого гемоглобіну у крові, сприяє нормалізації секреторної 

активності СПК, що, очевидно, призводить до зниження рівня ПНУП у крові.   
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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 спостерігається зменшення площі 

профілю кардіоміоцитів різних ділянок міокарда на 17,2 – 22,7 %. Констатуємо 

достовірне збільшення об’ємної щільності секреторних гранул за рахунок усіх 

їхніх форм, особливо молодих та дифундуючих. Об’ємна щільність останніх 

зростала 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 зростала 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 вірогідне збільшенням площі профілю кардіоміоцитів та їх ядер в 

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

площі їх стінок в 1,4 раза, порівняно з показниками контрольної групи (у всіх 

випадках р<0,05). Площа просвіту капілярів зменшилась у 1,7 раза, а площа 

їхніх стінок зросла в 1,34 раза, порівняно з контрольними показниками. 

Виявлено вірогідне зменшення об’ємної щільності секреторних гранул у 
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правому вушку за рахунок усіх їхніх форм, що свідчить про зниження 

секреторної активності в цій ділянці міокарда. У віддалені терміни розвитку 

стрептозотоцинового цукрового діабету (56 доба) у 2б підгрупі тварин площа 

кардіоміоцитів була на 7,95 – 13,64 % меншою, ніж у контрольної групи тварин, 

та достовірно зменшувалась порівняно з попереднім терміном експерименту. 

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 показника в контрольній групі тварин. 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, констатуємо 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. Спостерігаємо відновлення 

ультраструктурної організації та наближення морфометричних показників 

кардіоміоцитів, секреторних передсердних кардіоміоцитів та судин 

гемомікроциркуляторного русла до показників інтактної групи. Проте тривале 

застосування ексенатиду як монотерапії є недостатнім, оскільки цей препарат 

не здатний підтримувати цільові рівні глюкози та глікозильованого 

гемоглобіну, які через 42 доби лікування становили (10,12±0,83) ммоль/л і     

(6,84±0,69) % відповідно та були вірогідно вищими від показників інтактної 

групи тварин (у всіх випадках p<0,05). Це призводить 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 гларгін у тварин 3б 

підгрупи через 14 діб лікування спостерігали зменшення рівня глюкози до 
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(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 призводило 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 вірогідно 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 в секреторних передсердних кардіоміоцитах до показників 

інтактних тварин, що сприяє налагодженню секреторної активності 

секреторних передсердних кардіоміоцитів.  
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дисертації:  
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експериментальному цукровому діабеті. VI національний конгрес анатомів, 

гістологів, ембріологів та топографоанатомів України; 16-18 вересня 2015; 

Запоріжжя. Запоріжжя; 2015: 336-340. 

2.  Микулець ТІ, Жураківська ОЯ. Структурна перебудова секреторних 

передсердних кардіоміоцитів на 28 добу стрептозотоцинового цукрового 

діабету. Клінічна та експериментальна патологія. 2016; 15(5): 49-52.  

3.  Жураківська ОЯ, Микулець ТІ, Жураківський ВМ. Морфологічні зміни 

кровоносного русла міокарда при стрептозотоциновому цукровому діабеті та 

його корекції. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017; 
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4.  Zhurakivska OY, Mykulets TI, Dutchak UM, Klypych YaI et al. Structural 
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correction of experimental diabetic cardiomyopathies. The Pharma Innovation 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

7. Микулець ТІ.  Морфологічні зміни кровоносного русла міокарду 

при стрептозотоциновому діабеті. матеріали конф. Морфофункціональні 

особливості нервової та серцево-судинної систем у нормі, експерименті та 
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8. Микулець ТІ. Особливості структурної перебудови секреторних 
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цукрового діабету. ХVIII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих 

вчених;28-30 квітня 2014; Тернопіль. Тернопіль; 2014: 236. 
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експериментальної медицини 2014; 2: 252.   
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діабетичної мікроангіопатії у посмугованій м’язовій тканині. Матеріали VIII 

науково-практичної конференції Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм 01 –02 жовтня 2015; Тернопіль. Тернопіль; 

2015: 27-28.  

11. Wojnovska O, Mykulets T, Zhurakivski V, Knazevich-Chorna T. 

Ultrastructural changes of the myocardium at 28 th day of experimental diabetes.  

International medical students’ conference. Krakow, 2016: 15.  

12. Микулець ТІ. Структурна перебудова секреторних передсердних 

кардіоміоцитів в пізні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового 

діабету. Матеріали IX науково-практичної конференції Актуальні питання 

патології за умов дії надзвичайних факторів на організм; 29-30 вересня 2016; 

Тернопіль. Тернопіль; 2016:55.    

13. Микулець ТІ, Жураківська ОЯ. Морфологічні зміни ендокринної 

системи серця при експериментальному цукровому діабеті. Матеріали 

науковопрактичної конференції з міжнародною участю Ендокринна патологія у 

віковому аспекті; 23-24 листопада; Харків. Х; 2017: 68.  

14. Микулець ТІ, Жураківська ОЯ, Клипич ОО. Морфологічні зміни 

секреторних передсердних кардіоміоцитів при корекції експериментального 
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цукрового діабету. Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-методичної 

конференції Перспективи розвитку медичної науки і освіти. 16-17листопада; 

Суми. Суми; 2017: 29.   

15. Жураківська ОЯ, Микулець ТІ. Перспективи застосування 

ексенатиду в комбінованому лікуванні експериментальної діабетичної 

кардіоміопатії. The international research and practical conference The development 

of medical sciences: problems and solutions. 2018; 27-28: 125.  

16. Власюк ТІ, Жураківська ОЯ, Клипич ЯІ, Дутчак УМ, Міськів ВА, 

Мєсоєдова ВА. Морфо-функціональні зміни секреторних передсердних 

кардіоміоцитів при експериментальному цукровому діабеті та його корекції. 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та 

патології”. Тернопіль. 2018: 28-30.  

  

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:  

17. Іванців ОР, Ткачук ЮЛ, Микулець ТІ, Жураківська ОЯ, Попович 

ЮІ, Міськів ВА та ін. Спосіб лікування цукрового діабету в експерименті.  

Авторське свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 5/2753, 2016 тр. 5.  

18. Власюк ТІ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Костіцька ІО, Ткачук ЮЛ, 

винахідники; Власюк ТІ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР, Костіцька ІО, Ткачук 

ЮЛ, власники. Спосіб медикаментозної корекції експериментальної 

діабетичної кардіоміопатії. Патент України № 130590, 2018 гр 10.  

 

Апробація результатів дисертації:  

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної систем у 

нормі, експерименті та патології» (Івано-Франківськ, 2013) – усна 

доповідь, публікація тез; 
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2.  ХVIII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених 

(Тернопіль, 2014) – усна доповідь, публікація тез; 

3.  VI національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів та 

топографоанатомів України (Запоріжжя 2015) – усна доповідь, публікація 

тез; 

4. VIII Науковопрактична конференція «Актуальні питання патології за умов 

дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2015) – усна доповідь, 

публікація тез; 

5.  International medical students’ conference (Krakow, 2016) – усна доповідь, 

публікація тез; 

6.  ІІІ науково- практичній конференція з міжнародною участю «Природничі 

читання» (Чернівці,2016) – усна доповідь, публікація тез; 

7.  IX науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов 

дії надзвичайних факторів на організм», (Тернопіль, 2016) – усна доповідь, 

публікація тез; 

8.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна 

патологія у віковому аспекті» (Харків, 2017) – усна доповідь, публікація 

тез; 

9.  Всеукраїнська науково-методична конференція «Перспективи розвитку 

медичної науки і освіти» (Суми, 2017) – усна доповідь, публікація тез; 

10.  The international research and practical conference The development of medical 

sciences: problems and solutions (Brno, 2018) – усна доповідь, публікація тез; 

11.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та 

патології» (Тернопіль, 2018) – усна доповідь, публікація тез.   
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