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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність роботи. Розповсюдженість цукрового діабету (ЦД) має 

пандемічний характер (Ginter E. et al., 2012; Кузьмин И. В. и др., 2014; Alberti K. G. 
et al., 2013; Блищак Н. Б., 2014; Головацький А. С. та ін., 2015; Srivastava P. K. et al., 
2015). За даними Міжнародної організації діабету (International Diabetes Federation, 
2015), загальна кількість хворих на ЦД в усьому світі в 2040 році сягне 642 млн осіб, 
а захворюваність на цю недугу збільшується кожних 10 років на 50 % (Danaei G. et 
al., 2011). В Україні кількість хворих на ЦД щорічно збільшується на 5–7 % і 
продовжує неухильно зростати.  

Діабетична цистопатія (ДЦ) є одним із специфічних ускладнень ЦД, яке 
спостерігається в 39–87 % його випадків (Brown J. S., 2009; Gomez C. S. et al., 2011) і 
значно знижує якість життя хворих як із соціальної, так і економічної точки зору та 
ускладнює перебіг самого ЦД, що вказує на соціальну значимість подальших 
досліджень із цієї наукової тематики (Hill S. R. et al., 2008; Роживанов Р. В. и др., 
2009; Jose B. et al., 2011).  

Із структурних компонентів стінки сечового міхура (СМ) людини і дослідних 
тварин найменш вивченим залишається уротелій як у нормі, так і за умови ДЦ 
(Birder L. A. et al., 2013; Hanna-Mitchell A. T. et al., 2013). Морфометричні 
дослідження уротелію обмежуються тільки визначенням його товщини і рідше 
площі (Leiria L. O et al., 2011; Гнатюк М. С. та ін., 2013), тоді як метричні ознаки 
його клітин вивчаються мало. Не використовується, як метод пізнання, кластерний 
аналіз клітинного складу уротелію, який може привести до нових результатів, як це 
показали окремі морфологічні дослідження (Цуканов Д. В. та ін., 2012; 
Khoroshchak Y. M., 2015).  

ДЦ пов’язують, у першу чергу, із дисфункцією м’яза-випорожнювача СМ, яка 
призводить до зміни його скоротливої здатності, але результати досліджень 
неоднозначні (Daneshgari F. et al., 2006; Golbidi S. et al., 2010; Mustafa S., 2013). 
Зміни сечовидільної здатності СМ відбуваються в супроводі зі структурною 
перебудовою його м’язової оболонки, однак відомості щодо цього питання 
суперечливі (Yoshimura N. et al., 2005; Rodrigues A. A. et al., 2008; Munoz A. et al., 
2013).  

Клінічно доведено зв'язок уродинамічних порушень при ЦД із мікросудинними 
ускладненнями (Дедов И. И. и др., 2009; Brown J. S., 2009; Кузьмин И. В. и др., 
2014). Однак ці результати не підтверджені морфологічними змінами судин та 
їхніми метричними характеристиками.  

Роботи, в яких результати морфологічних і морфометричних досліджень 
структурних компонентів СМ узгоджені на тлі розвитку стрептозотоцинового 
діабету (СД) із біохімічними показниками сечі, яка є агресивною до уротелію, 
нечисленні (Hill S. R. et al., 2008). 

Тому дослідження перебудови уротеліоцитів, гладких міоцитів, колагенових 
волокон, гемосудин стінки СМ у ході розвитку ДЦ вимагає комплексного 
дослідження з використанням морфологічних, морфометричних, біохімічних 
методів та методів багатовимірної статистики. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження є частиною науково-дослідної роботи кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ “Івано-Франківський 
національний медичний університет” “Оптимізація комплексного лікування 
морфологічних ушкоджень травної, ендокринної та сечостатевої систем при 
цукровому діабеті” (№ держреєстрації 0113U000769), яка фінансувалася МОЗ 
України. Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження. Встановити особливості морфофункціональної організації 
сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити будову структурних компонентів стінки сечового міхура щурів 

у нормі, визначити відношення їхніх площ, морфометричні ознаки мікрогемосудин, 
провести кластерний аналіз клітин уротелію і встановити їхні гістометричні та 
електронномікроскопічні характеристики. 

2. Визначити рівень глюкози в крові та сечі, вміст глікозильованого 
гемоглобіну, об’єм спожитої рідини і добового діурезу, pH сечі, масу тіла щурів і 
їхніх сечових міхурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті. 

3. Дослідити світлооптичну, морфометричну і ультраструктурну 
перебудову клітин уротелію та їхніх кластерних структур на етапах перебігу 
експериментального цукрового діабету. 

4. З’ясувати особливості електронномікроскопічних і метричних змін у 
будові гладких міоцитів і колагенових волокон сечового міхура в різні періоди 
розвитку експериментальному цукровому діабету.  

5. Простежити хронологічні особливості змін мікрогемосудин у ході 
розвитку діабетичної мікроангіопатії в стінці сечового міхура. 

6. Дати комплексну оцінку морфофункціонального стану сечового міхура 
на етапах перебігу експериментального цукрового діабету за результатами 
морфологічного, морфометричного і кластерного аналізів, методу кольорової 
сегментації, біохімічного дослідження крові та сечі, вивчення водного балансу. 

Об’єкт дослідження – особливості морфофункціональних змін структур стінки 
СМ щурів-самців при експериментальному ЦД. 

Предмет дослідження – світлооптична та ультрамікроскопічна будова 
структурних компонентів стінки СМ, їхня морфометрична характеристика в нормі 
та при експериментальному ЦД. 

Методи дослідження: експериментальний метод – моделювання СД, 
гістологічні, електронномікроскопічний, біохімічні, масометричні, вимірювання 
спожитої води і добового діурезу, морфометричні, метод кольорової сегментації, 
кластерний аналіз, статистичний. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше дана комплексна оцінка 
морфофункціонального стану СМ щурів у нормі та на етапах перебігу СД за 
результатами морфологічного дослідження, морфометричного і кластерного 
аналізів, методу кольорової сегментації, біохімічного дослідження крові та сечі, 
вивчення водного балансу, що дозволило отримати нові наукові результати і 
доповнити існуючі, які підтверджуються значеннями відповідних показників. 
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Уперше дана метрична характеристика клітинного складу уротелію СМ щурів у 
нормі і статистично доведено, що уротеліоцити різних шарів перехідного епітелію 
(ПЕ) морфометрично різняться між собою за площами профільних полів клітин та 
їхніх ядер, а також виявлена значна неоднорідність клітин проміжного шару ПЕ, що 
підтверджується високим коефіцієнтом варіації їхнього ядерно-цитоплазматичного 
відношення (ЯЦВ) (37,9 %). 

Новим є застосування кластерного аналізу і встановлення в клітинному складі 
уротелію СМ щурів чотирьох кластерів, які різняться за ЯЦВ, гістометричними та 
ультраструктурними характеристиками, а також за частками клітин, що формують 
кожний кластер (КЛ): КЛ 1 (10,96 %), КЛ 2 (39,47 %), КЛ 3 (34,22 %), КЛ 4 (15,35 
%). 

Пріоритетними є отримані дані про наявність структурно-функціональної 
рівноваги між частками клітин КЛ 1 і 4, що відображають узгодженість між 
проліферативними потенціями базальних уротеліоцитів і цілісністю уротеліального 
клітинного бар’єра, та частками клітин КЛ 2 і 3, що вказують на баланс між 
початковим та кінцевим етапами диференціації проміжних клітин уротелію СМ. 

Уперше в експерименті методом кластерного аналізу клітин уротелію СМ при 
СД встановлено порушення структурно-функціональної рівноваги між КЛ 1 і 4 та 
КЛ 2 і 3 зі збільшенням частки клітин КЛ 1 (в 1,90–2,53 раза) і зменшенням часток 
клітин КЛ 3 (у 1,41–1,83 раза) і КЛ 4 (у 2,25–2,09 раза).  

Уточнено і доповнено дані про часові особливості патологічних змін, які 
супроводжують розвиток діабетичної мікроангіопатії СМ щурів: до 28-ї доби 
досліду розширення артеріол (в 1,19 раза), сладжі у венулах, інтерстиційні набряки; 
на 42-у – спазм артеріол і сладжі в капілярах, зменшення набряків, після 42-ї доби – 
наростання дистрофічних змін ендотеліоцитів, плазматичне просякання 
периваскулярної сполучної тканини і потовщенням базальної мембрани капілярів до 
70-ї доби в 3,22 раза. 

За результатами методу кольорової сегментації оцінено дані щодо розвитку 
діабетичної цистопатії, індукованої стрептозотоцином, які свідчать про те, що 
цистопатія до 70-ї доби експерименту залишається компенсованою (більший за 
контроль в 1,16 раза відсоток площі гладких міоцитів і менший від контролю в 1,23 
раза відсоток площі колагенових волокон). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та впроваджені в 
практику алгоритми оригінального способу визначення радіуса просвіту 
мікрогемосудин і товщини їхніх стінок, які суттєво підвищують точність результатів 
і усувають суб’єктивний фактор морфометричного аналізу мікросудин, що 
забезпечується багаторазовим автоматичним вимірюванням відстані від 
геометричного центра їхнього просвіту до кожного пікселя внутрішнього і 
зовнішнього периметра (Патент України № 102664 від 10.11.2015, Бюл. № 21).  

Розроблена з використанням алгоритмів визначення радіуса просвіту і товщини 
стінок мікрогемосудин і впроваджена в наукові дослідження півавтоматизована 
комп’ютерна програма «VesselsMorpho Tools for ImageJ», суть якої полягає в тому, 
що користувач виділяє тільки внутрішній і зовнішній периметри гемосудини і в 
автоматичному режимі визначаються 7 їхніх метричних параметрів (Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права № 59192 від 07.04. 2015).  
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Розроблений і концептуально обґрунтований спосіб автоматизованого 
визначення площ уротелію, колагенових волокон і гладких міоцитів на 
гістологічних зрізах СМ, забарвлених трихромовим методом за Массоном, 
обумовлює принципово нові можливості проведення морфометричного аналізу 
стінки СМ, а саме: дозволяє визначати відносні площі вказаних структур в 
автоматичному режимі, що цілком усуває суб’єктивний фактор; площі структур СМ 
визначаються без урахування площі, яку займає основна речовина міжклітинного 
простору, об’єм якої міняється при гіпер- чи дегідратації та зміні об’єму при 
наповненні органу (Патент України № 97270 від 10.03.2015, Бюл. № 5). 

Запропонована конструкція метаболічної камери «Метаболічна камера для 
збору сечі дрібних тварин» відрізняється від аналогів конструктивними змінами всіх 
деталей, що забезпечує низьку собівартість та суттєво вищі експлуатаційні 
характеристики за рахунок вищої сечопропускної та сечозбиральної здатностей і 
значно нижчим випаровуванням сечі, що дозволяє зібрати таку кількість сечі, яка 
більш повно відповідає істинному діурезу тварин (Патент України № 97771 від 
10.04.2015, Бюл. № 7). 

Впровадження результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 
роботи впроваджені в навчальний процес та наукову роботу на кафедрах анатомії 
людини імені М. Г. Туркевича; анатомії, топографічної анатомії та оперативної 
хірургії; гістології, цитології та ембріології; медичної біології та генетики; 
патологічної анатомії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет»; анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії; 
гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного 
університету; патоморфології та судової медицини; патофізіології ДВНЗ “Івано-
Франківський національний медичний університет”; нормальної анатомії 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; 
анатомії людини ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним самостійним 
науковим дослідженням здобувача. Вибір теми дослідження та основних його 
напрямків здійснено разом із науковим керівником. Патентно-інформаційний 
пошук, аналітичний огляд наукових джерел, виконання експерименту та забір 
матеріалу проведений здобувачем самостійно. Автор особисто виконала 
морфометричний аналіз, здійснила статистичну обробку і інтерпретацію отриманих 
результатів, їхній аналіз, написала всі розділи дисертації. Висновки дисертаційного 
дослідження належать здобувачеві. У роботах, опублікованих у співавторстві, 
здобувачеві належить фрагмент, що стосується теми дисертаційного дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 
дисертаційного дослідження оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції “Морфологічні аспекти ангіології” (Тернопіль, 2013); Научная 
конференция «Актуальные вопросы морфогенеза в норме и патологии» (Москва, 
2014); XIX міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених 
(Тернопіль, 2015); ІІ Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і 
молодих вчених (Чернівці, 2015); науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Фундаментальні науки – практичній медицині: морфофункціональні 
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методи дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних 
процесів, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх 
органів» (Івано-Франківськ, 2015); VI Конгресі анатомів, ембріологів та 
топографоанатомів України (Запоріжжя, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких 
5 статей – у фахових наукових виданнях України, 1 стаття – у закордонному виданні 
(Польща), яке включено в наукометричну базу “Index Copernicus International”, 5 тез 
– у матеріалах наукових конференцій, 3 патенти України на корисну модель, 2 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 203 сторінках 
машинописного тексту (132 сторінок – основного тексту) і складається зі вступу, 
огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних 
досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку 
використаних джерел (221 джерело, з яких 109 – кирилицею, 112 – латиницею), 11 
додатків. Робота ілюстрована 15 таблицями, 14 графіками та 53 мікрофотографіями і 
48 електронними мікрофотографіями, що представлені на 45 рисунках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведене на 80 однорічних 
щурах-самцях лінії Вістар масою 214–256 г. Тварини були розподілені на три групи: 
інтактні/норма (10 тварин); дослідні (50 щурів, яким моделювали СД); контрольні 
(20 тварин). ЦД моделювали одноразовим внутрішньоочеревенним введенням 
стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), на 0,1 М цитратному буфері (6 мг/100 г 
маси тіла тварини). Контрольним щурам вводили тільки цитратний буфер. Забір 
матеріалу для морфологічних і біохімічних досліджень, визначення маси тіла щурів 
та їхніх СМ проводили ранком натще на 14-, 28-, 42-, 56- і 70-у доби досліду. 
Евтаназію здійснювали під тіопенталовим наркозом. 

Виконана робота не суперечить основним біоетичним нормам Гельсінської 
декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, 
Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1977 р.), відповідним 
положенням ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, 
Міжнародному кодексу медичної етики (1983 р.), Директиви 2010/63/EU 
Європейського Парламенту та Ради Європи про захист тварин, що 
використовуються з науковою метою, та законам України (експертний висновок 
комісії з питань етики ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», протокол № 87/16 від 17.02.2016 р.).  

Забір матеріалу, фіксацію, проводку, виготовлення блоків і зрізів для 
гістологічного і електронномікроскопічного досліджень, а також фарбування 
ультратонких зрізів і гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином та трихромним 
методом за Массоном проводили згідно рекомендацій Д. С. Саркісова і 
Ю. Л. Пєрова (1996). Вивчення і фотографування ультратонких зрізів здійснювали 
на мікроскопі ПЭМ-125К при напрузі 75 кВ. Електронограми оцифровували на 
сканері Epson Perfection V550 Photo при розширенні 1200 dpi. Півтонкі зрізи 
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забарвлювали 1% розчином метиленового синього і вивчали та фотографували як 
гістологічні. 

Рівень глюкози в крові (ммоль/л) досліджували глюкозооксидазним методом 
реактивами виробництва ТОВ НВП “Філісіт-Діагностика”, а концентрацію глюкози 
в сечі (ммоль/л) за допомогою набору «ГЛЮКОЗА – ФКД». Між заборами 
матеріалу рівень глюкози в крові, забраної з хвостової вени, визначали глюкометром 
“Accu-Chek Active” фірми “Roche Diagnostics GmbH” (Німеччина). Вміст 
глікозильованого гемоглобіну (HbА1С) у крові (%) встановлювали в сертифікованій 
лабораторії «Діамеб» із застосуванням набору «ACCENT-200 HbA1c DIRECT» (PZ 
Cormay S.A., Польша). Портативним  рН-метром «Checker 1» (фірма «Hanna 
Instruments», Італія) вимірювали рН сечі. Спожиту воду і добовий діурез 
досліджували з використанням розробленої нами метаболічної камери. Масу тіла 
щура визначали на вазі лабораторній (тип ВНЦ, ГОСТ 7327-55), а масу СМ – на вазі 
електронній (тип BTU 210, ГОСТ 24104-88). 

Морфометрію уротеліоцитів здійснювали в ImageJ v 1.47t (National Institutes of 
Health, USA) за допомогою оригінальної комп’ютерної програми «MorphoTools for 
ImageJ». Відношення (у %) площ структурних компонентів стінки СМ (метод 
кольорової сегментації) встановлювали з застосуванням розробленого 
автоматизованого способу. Морфометрію артеріол, гемокапілярів і венул 
підуротеліального гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) проводили з 
використанням розроблених алгоритмів визначення радіуса просвіту мікросудин і 
товщини їхньої стінки, які реалізували як комп’ютерну програму «Набір 
інструментів для морфометрії гемосудин «VesselsMorpho Tools for ImageJ». 
Товщину базальної мембрани (БМ) гемокапілярів і уротелію вимірювали від 
зовнішнього периметра гемокапіляра чи плазмолеми базального уротеліоцита до 
зовнішнього контуру lamina densa їхніх БМ.  

Статистичне опрацювання даних виконували в програмному середовищі R (R 
Core Team, 2015). Для порівняння результатів незалежних груп використовували 
Wilcoxon-Mann-Whitney test. Різницю вважали значимою при p<0,05. 

Кластерний аналіз проводили за двома ознаками – площею уротеліоцитів та 
їхніх ядер. Застосовували ієрархічний метод Варда (евклідова метрика), який 
дозволяє встановити кількості КЛ клітин ПЕ. Для визначення метричних показників 
уротеліоцитів кожного КЛ був вибраний метод k-середніх (алгоритм Hartigan-
Wong). Попарні множинні порівняння метричних показників КЛ виконували 
процедурою «pairwise.wilcox.test», а часток клітин, що формують кластери – 
процедурою «pairwise.prop.test». В обох випадках використовували поправку Холма. 
Кластерний аналіз клітин ПЕ в діабетичних щурів проводили тільки методом k-
середніх. 

Результати дослідження та їх обговорення. У нормі на поперечних зрізах 
стінки СМ щурів, забарвлених трихромним методом за Массоном, частка площі 
уротелію дорівнювала (7,62±2,24) %, а гладких міоцитів і колагенових волокон 
відповідно (53,81±6,66) % і (38,57±6,13) %. Відомо, що вказані структури мають 
вирішальне значення для нормального функціонування СМ: гладкі м’язи 
відповідають за сечовидільну функцію (Hanna-Mitchell A. T. et al., 2013), колагенові 
волокна забезпечують можливість його стінки до розширення та її міцність при 
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розтягненні великими об’ємами сечі (Wang C. C. et al., 2009), а структурно-
функціональні зміни уротелію мають детермінантний вплив на функцію м’яза-
детрузора (Birder L. A. et al., 2013). 

У стінці СМ щурів було виявлено ГМЦР (м’язової оболонки і підуротеліальне), 
що збігається з результатами авторів, які досліджували СМ людини (Miodonski A. J. 
et al., 1999). Діаметри просвітів судин підуротеліального ГМЦР інтактних щурів 
становили: артеріол (9,81±2,78) мкм, капілярів (7,10±1,94) мкм і венул (16,46±3,32) 
мкм.  

Методом кластерного аналізу Варда (евклідова метрика), було визначено, що 
кластерна структура клітин ПЕ СМ складалася з 4 кластерів, відсотки клітин яких 
відповідно дорівнювали 10,96; 39,47; 34,21 і 15,35 %. Встановлено, що в нормі 
відсотки клітин ПЕ, які припадали на КЛ 1 і 4 та КЛ 2 і 3 між собою значимо не 
відрізнялися (р>0,05). Ураховуючи власні результати і дані літератури (Hurst R. E. et 
al., 2007; Veranic P. et al., 2008) можна стверджувати, що в нормі рівні частки клітин 
КЛ 1 і 4 вказують на структурно-функціональну рівновагу між проліферацією 
базальних клітин і цілісністю уротеліального клітинного бар’єра, а рівні частки 
клітин КЛ 2 і 3 – на рівновагу між початковим та кінцевим етапами диференціації 
проміжних уротеліоцитів.  

Нами встановлено, що КЛ 1 представлений базальними уротеліоцитами, які 
були малодиференційованими, на що вказувало їхнє високе ЯЦВ (0,81±0,30). Вони 
найменші за площею (42,2±5,09) мкм2 і площею ядер (18,3±4,79) мкм2. Їхніми 
особливостями було прикріплення до БМ уротелію і бідність органел. Це камбіальні 
комітовані клітини, які диференціюються в клітини інших шарів ПЕ (Khandelwal P. 
et al., 2009). 

Ми визначили, що КЛ 4 утворений парасольковими клітинами, які мали 
найнижче ЯЦВ (0,49±0,18) і були високодиференційованими. Це найбільші клітини 
за площею (115,6±11,18) мкм2 і площею їхніх ядер (36,7±7,84) мкм2. Вони мали 
бляшкові та петлеподібні ділянки, сполучний комплекс, багато уротеліальних 
пухирців і первинних та вторинних лізосом, добре розвинутий комплекс Гольджі. Ці 
уротеліоцити утворюють уротеліальний клітинний бар’єр (Birder L. A. et al., 2013).  

Нами досліджено, що КЛ 2 і 3 – це уротеліоцити проміжного шару ПЕ СМ, які 
дослідники вважають мігруючими клітинами, що диференціюються (Apodaca G., 
2004). Клітини КЛ 3 характеризували кінцевий етап диференціювання проміжних 
уротеліоцитів, а КЛ 2 – початковий, що аргументувалося наступним: уротеліоцити 
КЛ 3 розміщувалися під парасольковими клітинами, а КЛ 2 – ближче до БМ 
уротелію; ЯЦВ клітин КЛ 3 дорівнювало (0,62±0,20), а КЛ 2 – (0,79±0,28), що 
вказувало на більш високий ступінь диференціації клітин КЛ 3; за розмірами клітин 
(85,4±7,48) мкм2 та їхніх ядер (31,7±6,58) мкм2 уротеліоцити КЛ 3 були більш 
зрілими клітинами, ніж КЛ 2, які були меншими – відповідно (62,5±6,21) мкм2 і 
(26,8±5,05) мкм2; за ультраструктурною будовою клітин КЛ 3 мало відрізнялися від 
парасолькових клітин, тобто належали до високодиференційованих, а КЛ 2 – до 
помірнодиференційованих. Ряд авторів виділяють додатковий тип уротеліоцитів, що 
знаходяться під парасольковими клітинами і здатні швидко їх заміщувати в разі 
пошкодження (Костюк О. Г. та ін., 2015; Park H. et al., 2016) – це були клітини КЛ 3. 
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В експерименті нами встановлено, що рівень глюкози в крові зростав до 42-ї 
доби (у 4,75 раза, p<0,01), досягаючи рівня (24,98±2,16) ммоль/л, і не змінювався до 
кінця експерименту (p>0,05). На таку ж динаміку розвитку гіперглікемії вказують 
автори, які використовували щурів лінії Вістар (Савка І. І., 2014). Натомість у 
дослідах, в яких задіяні щурі лінії Sprague-Dawley, рівень глюкози в крові 21–28 
ммоль/л спостерігається вже на 3–14-у добу від індукції СД (Kamata M. et al., 2007; 
Atalik K. E., 2010). Вміст глюкози в сечі до 42-ї доби досліду підвищився в 21,38 
(p<0,01) раза і далі не змінювався (p>0,05). Вміст HbА1С у крові значно збільшився 
вже на 14-у добу досліду (у 3,48 раза, p<0,01), а до 70-ї доби став більшим за 
контроль у 5,34 раза (p<0,01). Найбільш кисла реакція сечі визначалася на 56-у добу 
досліду. 

Маса тіла діабетичних щурів поступово знижувалася і до 70-ї доби досліду 
стала меншою від контролю в 1,46 раза (p<0,01). Зменшення маси тіла дослідних 
тварин пов’язано з порушенням білкового обміну. Ми використовували однорічних 
щурів, в яких незначний природний приріст маси тіла не міг вплинути на результати 
експерименту, виходячи з того, що в останні роки з’явилися дані (Han X. et al., 2014; 
Scridon et al., 2015), в яких доведена залежність зменшення маси тіла тварин при СД 
від статі, лінії щурів і, особливо, від віку. Досліджено, що маса СМ діабетичних 
щурів збільшилася до 70-ї доби в 1,57 раза (p<0,01).  

Кількість випитої діабетичними щурами води і добовий діурез до 28-ї доби 
досліду збільшилися відповідно в 7,61 і 18,54 раза (p<0,01), а до кінця досліду – 
дещо зменшилися, але залишилися більшими за контроль, відповідно в 5,84–4,90 і 
13,64–11,10 раза (p<0,01). 

При СД порушилася, характерна для норми, структурно-функціональна 
рівновага між клітинами КЛ 4 і КЛ 1, а також КЛ 2 і 3 (рис. 1) за рахунок 
збільшення відсотків клітин КЛ 1 (p<0,001) і зменшення – КЛ 3 і 4 (p<0,01) при 
відсутності змін частки клітин КЛ 2 (p>0,05), що вказало на розладженість 
системних механізмів функціонування ПЕ СМ, яка настала вже з перших термінів 
розвитку СД. Було встановлено, що причиною цих змін є десквамація уротеліоцитів, 
яка привела до порушення морфологічної стратифікації уротелію, який став одно- 
чи двошаровим.  

На 14–28-у доби досліду збільшилася площа уротеліоцитів (p<0,001) та їхніх 
ядер (p<0,01) усіх кластерів (рис. 2) унаслідок розвитку вакуольної дистрофії, що 
запустила гіперглікемія, яка призвела до збільшення у 18,54 раза (28-а доба) 
добового об’єму сечі. Розвиток вакуольної дистрофії можна пояснити тим, що в 
результаті багатократного збільшення швидкості діурезу, сеча на тлі незначної 
глюкозурії стала низької питомої щільності. Переміщенню такої (гіпотонічної) сечі 
в глиб уротелію сприяли десквамація його клітин і клиноподібні розриви, які 
подекуди досягали БМ уротелію. Транспорт води до уротеліоцитів відбувся пасивно 
– у результаті дифузії за концентраційним градієнтом. На 42–70-у доби досліду 
тривала значна глюкозурія на тлі зменшення поліурії збільшила питому щільність 
сечі, що призвело до дегідратації уротеліоцитів, зменшення їхньої площі та ядер 
(p<0,01) і ультраструктурної перебудови (розриви сполучних комплексів; 
осміофільний матрикс цитоплазми; злиття вакуоль у балони, що стискали ядро та 
органели; короткі цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки і комплексу 
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Гольджі; дрібні мітохондрії з деструкцією гребенів і темним матриксом; розпад 
вторинних лізосом; зменшення вмісту уротеліальних пухирців).  

 

 

Рис. 1. Кількість уротеліоцитів (%) різних кластерів на етапах розвитку 
стрептозотоцинового діабету. 

  
А        Б 

Рис. 2. Зміна площі уротеліоцитів (А) та їхніх ядер (Б) у різних кластерах при 
стрептозотоциновому діабеті.  

 
Ми встановили, що до 28-ї доби досліду розвинулася гіпертрофія гладких 

міоцитів, яка морфометрично підтверджувалася збільшенням частки їхньої площі в 
1,31 раза (p<0,001), а ультраструктурно – ознаками функціональної напруги (світлі 
міоцити з чітко вираженими міофіламентами, які мали великі ядра з численними 
випинами та інвагінаціями ядерної оболонки; у цитоплазмі – велика кількість 
вільних рибосом і включень глікогену, що знаходилися біля полюсів ядер; 
збільшення розмірів і вмісту мітохондрій, які виявлялися поблизу ядер чи в 
саркоплазмі). Водночас зменшилася в 1,92 раза (p<0,001) частка площі колагенових 
волокон, що є компенсаторною реакцією, яка забезпечувала можливість стінки СМ 
до розтягування.  
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Із 42-ї доби досліду відсоток площі колагенових волокон збільшився, а гладких 
міоцитів – зменшився, але й на 70-у добу частка площі міоцитів залишилася 
більшою за контроль (в 1,16 раза, p<0,001), що вказувало на їхню гіпертрофію, а 
колагенових волокон – меншою (в 1,23 раза, p<0,001) і говорити про дифузний 
фіброз стінки СМ не було підстави. Це свідчить за те, що ДЦ упродовж нашого 
експерименту залишилася компенсованою, що не суперечить даним авторів 
(Daneshgari F. et al., 2006; Hanna-Mitchell A. T. et al., 2013), які вказують, що ДЦ СМ 
у щурів і мишей переходить у декомпенсовану стадію на 9–12-й тижні розвитку СД. 
Із 56-ї доби збільшився вміст темних міоцитів інволютивного типу з бідністю 
органел, субсарколемальних пухирців і міофіламентів. Виявлялися міоцити з 
секвестрацією сарколеми та окремі ділянки фіброзу міжклітинної речовини. 

Нами встановлено, що діабетична мікроангіопатія СМ (рис. 3) визначалася 
сладжами, ступінь і поширеність яких відповідав вмісту HbА1С. До 28-ї доби досліду 
виявилася дилатація артеріол, на 42-у – спазм, а з 56-ї – вторинне їхнє розширення. 
Відомо, що первинна гіперглікемія спричиняє вивільнення вазодилататорів, а висока 
– вазоконстрикторів (Fowler M. J., 2011; Oikawa J. et al., 2015). Вторинне 
розширення мікрогемосудин зумовлене порушенням їхньої симпатичної іннервації 
(Болеева Г. С., 2013). 

Дистрофічні зміни ендотеліоцитів капілярів визначалися з 28-ї доби досліду, а 
на 42-у – стали значними (ущільнилася їхня цитоплазми, маргінально змістився 
гетерохроматин, зменшився вміст органел, з’явились мікровирости, потовщення 
цитоплазми і мікроклазматоз). Із 56-ї доби дистрофічні зміни ендотеліоцитів 
динамічно наростали, що спричинило плазматичне просякання периваскулярної 
сполучної тканини. Товщина БМ капілярів підуротеліального ГМЦР поступово 
збільшилася і на 70-у добу стовщилася в 3,22 раза, а з 56-ї БМ стала пластинчастою.  

Результати комплексної оцінки перебудови СМ при СД показали (рис. 3), що на 
14–28-у доби досліду первинна наростаюча гіперглікемія запустила каскад змін, які 
спричинили: незначну глюкозурію; розширення просвіту артеріол; глікозилювання 
гемоглобіну (HbА1С). Це викликало утворення сладжів у венулах; наростаючі 
дистрофічні зміни ендотеліоцитів; порушення структури БМ. Великий об’єм сечі 
призвів до значної полідипсії, десквамації парасолькових клітин та перебудови 
кластерних структур уротелію, компенсаторної гіпертрофії гладких міоцитів і 
збільшення відсотка їхньої площі. Розвинулася вакуольна дистрофія і збільшилися 
розміри клітин ПЕ. Розширення артеріол, полідипсія і сладжі у венулах стали 
причиною розвитку інтерстиційних набряків.  

На 42–70-у доби досліду тривала висока гіперглікемія спричинила: виражену 
глюкозурію; звуження просвіту артеріол; утворення сладжів у капілярах, а з 56-ї 
доби – генералізацію сладж-синдрому; значні дистрофічні зміни ендотеліоцитів 
капілярів і пластинчастість та потовщення їхніх БМ. Зменшився діурез і полідипсія. 
Збільшилося плазматичне просякання. На тлі вираженої мікроангіопатії виникла 
дегідратація міоцитів зі зменшенням їхньої площі і збільшенням вмісту темних 
інволютивних типів та збільшенням площі колагенових волокон, розвинулася 
десквамація клітин усіх шарів уротелію, а в поєднанні з глюкозурією – їхня 
дегідратація і зменшення розмірів. 

 

10



 
 
Рис. 3. Морфофункціональні зміни, які виникають у ході розвитку діабетичної 
мікроангіопатії в сечовому міхурі. 
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ВИСНОВКИ 
1. Незважаючи на постійне зростання захворюваності на цукровий діабет і 

високу соціальну значимість розвитку діабетичної цистопатії, як одного зі 
специфічних його ускладнень, що знижує якість життя хворих, має клінічний 
поліморфізм і невизначеність механізмів розвитку, питання щодо 
морфофункціональної організації сечового міхура в нормі та при 
стрептозотоциновому діабеті залишається неналежно вивченим і вимагає 
комплексного дослідження з використанням морфологічних, морфометричних, 
біохімічних методів та методів багатовимірної статистики. 

2. Стінка сечового міхура щурів у нормі характеризується наступними 
метричними показниками: частка площі уротелію дорівнює (7,62±2,24) %, а частка 
гладких міоцитів і колагенових волокон відповідно – (53,81±6,66) % і (38,57±6,13) 
%. Діаметри просвітів судин підуротеліального гемомікроциркуляторного русла 
становлять: артеріол – (9,81±2,78) мкм, капілярів – (7,10±1,94) мкм і венул – 
(16,46±3,32) мкм. Клітини уротелію формують чотири кластери, частки яких 
складають відповідно 10,96 %, 39,47 %, 34,22 % і 15,35 %. У нормі між кількістю 
клітин (%) кластерів 1 і 4 та кластерів 2 і 3 існує структурно-функціональна 
рівновага. 

3. Встановлено гістометричні та електронномікроскопічні характеристики 
клітин кластерів уротелію: кластер 1 – базальні уротеліоцити, найменші за площею 
(42,2±5,09) мкм2 і площею їхніх ядер (18,3±4,79) мкм2, із найвищим ядерно-
цитоплазматичним відношенням, малодиференційовані; кластери 2 і 3 – клітини 
проміжного шару уротелію, що диференціюються і різняться між собою за 
розмірами уротеліоцитів (62,5±6,21) мкм2 і (85,4±7,48) мкм2 та їхніх ядер (26,8±5,05) 
мкм2 і (31,7±6,58) мкм2, а також за рівнем ядерно-цитоплазматичного відношення, 
виразністю комплексу Гольджі, наявністю уротеліальних пухирців і лізосом, з яких 
кластер 2 – помірно-, а кластер 3 – високодиференційовані клітини; кластер 4 – 
парасолькові клітини, що утворюють уротеліальний бар’єр, найбільші за площею 
(115,6±11,18) мкм2 та площею їхніх ядер (36,7±7,84) мкм2, із найнижчим ядерно-
цитоплазматичним відношенням, високодиференційовані, для яких властиві 
бляшкові та петлеподібні ділянки, сполучний комплекс, розвинутий комплекс 
Гольджі, багато уротеліальних пухирців і первинних та вторинних лізосом.  

4. Рівень глюкози та вміст глікозильованого гемоглобіну в крові 
наростають, починаючи з 14-ї доби досліду. Так, у порівнянні з контролем, перший 
збільшується до 42-ї доби в 4,75 раза (р<0,01), а другий до 70-ї – у 5,34 раза (р<0,01). 
У сечі на 42-у добу концентрація глюкози зростає в 21,38 раза (р<0,01), рН сечі 
зміщується до кислої реакції. Масометричні показники до 70-ї доби виявляють 
зменшення маси тіла (р<0,01) і збільшення маси сечового міхура (р<0,01). Розлади 
водного балансу проявляються в збільшенні об’єму випитої рідини і діурезу 
відповідно в 4,90 і 11,10 раза (р<0,01). Ці зміни підтверджують розвиток стабільного 
стрептозотоцинового діабету. 

5. Порушення структурно-функціональної рівноваги між кластерами 1 і 4 
та 2 і 3 виявляється вже з 14-ї доби і до кінця експерименту: кількість клітин (%) 
кластера 1 вірогідно збільшується, кластера 3 і 4 – зменшується, при відсутності 
зміни частки клітин кластера 2. Характерними ознаками морфологічної перебудови 
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уротеліоцитів є десквамація і розриви парасолькових клітин, збільшення площі 
клітин та їхніх ядер усіх кластерів до 28-ї доби, що супроводжується вакуольною 
дистрофією. Із 42-ї до 70-ї доби площа уротеліоцитів та їхніх ядер зменшується на 
тлі ущільнення цитоплазми і ультраструктурної перебудови органел (гіпотрофія 
цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі, дрібні 
мітохондрії з деструкцією гребенів і темним матриксом, зменшення вмісту 
уротеліальних пухирців), що є наслідком тривалої високої глюкозурії.  

6. На 14–28-у доби розвитку стрептозотоцинового діабету виявлено 
компенсаторну гіпертрофію гладких міоцитів стінки сечового міхура з 
ультраструктурними ознаками функціональної напруги, а морфометрично – 
збільшенням частки площі міоцитів в 1,31 раза (р<0,001) та зменшенням 
колагенових волокон в 1,92 раза (р<0,001) на тлі інтерстиційних набряків. Упродовж 
42–70 діб частка площ гладких міоцитів, порівняно з 28-ю добою, зменшується в 
1,12 раза (р<0,01), а колагенових волокон збільшується 1,55 раза (р<0,01), при тім на 
кінець досліду відсоток площі міоцитів залишається більшим за контроль (р<0,01), а 
колагенових волокон – меншим (р<0,01), що вказує на те, що діабетична цистопатія 
впродовж експерименту залишається компенсованою. Ультраструктурно в ці 
терміни виявляються темні інволютивні міоцити з бідністю органел, 
субсарколемальних пухирців, міофіламентів і секвестрацією саркоплазми та ознаки 
локального фіброзу міжклітинної речовини.  

7. Перші ознаки діабетичної мікроангіопатії в стінці сечового міхура 
визначаються вже на 14–28-у доби розвитку стрептозотоцинового діабету, а саме: 
розширення діаметрів просвіту артеріол, потовщення базальної мембрани в 1,53 раза 
(р<0,001), сладжі у венулах. 42-а доба досліду характеризується вазоконстрикцією 
артеріол, подальшим розширенням венул, сладжами в капілярах, значними 
ультраструктурними змінами ендотеліоцитів (ущільнення цитоплазми, маргінальний 
гетерохроматин, бідність органел, мікровирости і потовщення цитоплазми, 
мікроклазматоз). На 56–70-у доби спостерігається вторинне розширення артеріоло-
венулярного відділу мікроциркуляторного русла і виражені гемореологічні 
порушення кровотоку, наростають дистрофічні зміни ендотеліоцитів і плазматичне 
просякання периваскулярної сполучної тканини, базальна мембрана стає 
пластинчастою та потовщується до 70-ї доби в 3,22 раза (р<0,001). 

8. У патогенезі розвитку експериментальної стрептозотоцинової діабетичної 
цистопатії можна виділити два періоди. Перший триває упродовж 14–28 діб і 
проявляється наростаючою гіперглікемією та глюкозурією, вираженою поліурією та 
полідипсією, перебудовою кластерних структур клітинного складу уротелію, 
десквамацією парасолькових клітин та клиноподібними розривами уротелію, 
збільшенням площі та вакуольною дистрофією уротеліоцитів, компенсаторною 
гіпертрофією гладких міоцитів стінки сечового міхура, розвитком початкових ознак 
діабетичної мікроангіопатії. Другий період охоплює 42–70-у доби і 
характеризується високою стабільною гіперглікемією і глюкозурією, зменшенням, у 
порівнянні з 28-ю добою, поліурії і полідипсії, дегідратацією уротеліоцитів (із 
відповідними якісними та морфометричними змінами) і гладких міоцитів (зі 
зменшенням частки їхньої площі та превалюванням темних інволютивних типів), 
що відбуваються на тлі вираженої діабетичної мікроангіопатії. 
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АНОТАЦІЯ 
Токарук Н. С. Морфофункціональна характеристика сечового міхура 

щурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016. 

У дисертації викладено особливості морфофункціональної організації сечового 
міхура щурів у нормі та при стрептозотоциновому діабеті (СД) (80 щурів).  

Уперше дана комплексна оцінка структурно-функціонального стану клітин 
уротелію, гладких міоцитів, колагенових волокон, мікрогемосудин в інтактних 
щурів та на етапах розвитку СД за результатами морфологічного, морфометричного 
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і кластерного аналізів, методу кольорової сегментації, біохімічного дослідження 
крові та сечі, вивчення водного балансу, масометричних даних в експерименті. 
Встановлено морфологічні та метричні характеристики уротеліоцитів 4 кластерів, 
гемосудин, міоцитів і колагенових волокон у нормі та визначені хронологічні 
особливості їхніх змін при СД. 

Ключові слова: сечовий міхур, уротелій, мікрогемосудини, 
стрептозотоциновий діабет. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Токарук Н. С. Морфофункциональная характеристика мочевого пузыря 

крыс в норме и при экспериментальном сахарном диабете. - Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. ГВУЗ «Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016. 

В диссертации изложены особенности морфофункциональной организации 
мочевого пузиря (МП) крыс в норме и при стрептозотоциновом диабете (СД). 

Исследование выполнено на 80 однолетних крысах-самцах линии Вистар, 
которые были распределены на три группы: интактные/норма, експериментальные, 
контрольные. Диабет моделировали стрептозотоцином фирмы «Sigma» (США) (6 
мг/100 г массы тела животного). Забор материала осуществляли на 14, 28, 42, 56, 70 
сутки опыта. 

В норме в стенке МП крыс процент площади уротелия равен (7,62±2,24) %, а 
гладких миоцитов и коллагеновых волокон соответственно – (53,81±6,66) % и 
(38,57±6,13) %. Диаметры просветов сосудов подуротелиального ГМЦР составляют: 
артериолы (9,81±2,78) мкм, капилляры (7,10±1,94) мкм и венулы (16,46±3,32) мкм. 
Клетки переходного эпителия (ПЭ) образуют 4 кластера (КЛ), процентное 
соотношение которых составляет соответственно 10,96 %; 39,47 %; 34,22 % и 15,35 
%. В норме между клетками КЛ 1 и 4 и КЛ 2 и 3 имеется количетвенное структурно-
функциональное равновесие. 

КЛ 1 – это базальные малодифференцированные уротелиоциты, с высоким 
ядерно-цитоплазматическим отношением (ЯЦО) (0,81±0,30), с наименьшей 
площадью (42,2±5,09) мкм2 и площадью их ядер (18,3±4,79) мкм2. КЛ 4 – зонтичные 
клетки, с низким ЯЦО (0,49±0,18), высокодифференцированные, с наибольшей 
площадью (115,6±11,18) мкм2 и площадью ядер (36,7±7,84) мкм2, образуют 
уротелиальний барьер. КЛ 2 и 3 – клетки промежуточного слоя ПЭ. По размерам 
уротелиоциты КЛ 3 являются большими, чем КЛ 2. ЯЦО клеток КЛ 3 равно 
(0,62±0,20), а КЛ 2 – (0,79±0,28). Ультраструктурно клетки КЛ 3 относятся к высоко-
и КЛ 2 – к умереннодифференцированным.  

Уровень глюкозы к 42 суткам опыта в крови возрастает в 4,75 раза (p<0,01), а в 
моче – в 21,38 раза (p<0,01) и до конца опыта не изменяется. Содержание 
гликозилированного гемоглобина в крови на 70-е сутки увеличивается в 5,34 раза 
(p<0,01). К 70 суткам масса тела диабетических крыс уменьшается в 1,46 раза 
(p<0,01), а масса их МП – увеличивается в 1,57 раза (p<0,01). Количество выпитой 
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диабетическими крысами воды и суточный диурез к 28 суткам увеличиваются в 7,61 
и 18,54 раза (p<0,01) и к концу опыта остаются большими, чем в контроле, 
соответственно в 4,90 и 11,10 раза (p<0,01). 

При СД уже с 14 суток и до конца опыта нарушается, характерное для нормы, 
структурно-функциональное равновесие между клетками КЛ 4 и 1 и КЛ 2 и 3 за счет 
увеличения количества (%) клеток КЛ 1 и уменьшения – КЛ 3 и 4, при отсутствии 
изменений клеток КЛ 2. Причиной этих изменений является десквамация 
уротелиоцитив. На 14–28 сутки опыта во всех кластерах увеличивается площадь 
клеток ПЭ и их ядер в связи с вакуольной дистрофией, а с 42 суток высокая 
глюкозурия приводит к дегидратации уротелиоцитов, уменьшению их площади и 
ультраструктурной перестройке. 

К 28 суткам опыта развиваются компенсаторная гипертрофия гладких 
миоцитов с увеличением их площади (%) в 1,31 раза (p<0,001) и ультраструктурные 
признаки функционального напряжения. В то же время уменьшается в 1,92 раза 
(p<0,001) площадь коллагеновых волокон. При этом и на 70 сутки площадь 
миоцитов остается большей, чем в контроле в 1,16 раза (p <0,001), а коллагеновых 
(%) волокон – меньшей в 1,23 раза (p <0,001). Это указывает на компенсированный 
характер развития диабетической цистопатии. 

Диабетическая микроангиопатия МП, в первую очередь, определяется 
сладжами в венулах, к 28 суткам – дилатацией артериол, на 42 – вазоконстрикцией, 
а с 56 – вторичным расширением гемососудов. Дистрофические изменения 
эндотелиоцитов капилляров выявляются с 28 суток, а с 42 – становятся 
значительными. Базальная мембрана (БМ) капилляров на 70 сутки утолщается в 3,22 
раза и становится пластинчатой. 

Комплексная оценка состояния МП при СД показала, что к 28-м суткам опыта 
нарастающая гипергликемия вызывает умеренную глюкозурию, расширение 
артериол, сладжи в венулах, нарастающие дистрофические изменения 
эндотелиоцитов, вакуольную дистрофию и увеличение размеров клеток ПЭ. 
Значительная полиурия приводит к полидипсии, десквамации зонтичных клеток и 
перестройке кластерных структур ПЭ, компенсаторной гипертрофии гладких 
миоцитов. 

На 42–70 сутки опыта значительная гипергликемия вызывает: выраженную 
глюкозурию; сужение артериол; сладжи в капиллярах, а с 56 – генерализацию 
сладж-синдрома; выраженные дистрофические изменения эндотелиоцитов 
капилляров и утолщение БМ; нарастание плазматического пропитывания. На фоне 
выраженной микроангиопатии уменьшается диурез и полидипсия, развивается 
десквамация клеток всех слоев ПЭ, дегидратация миоцитов, а в сочетании с 
глюкозурией – дегидратация уротелиоцитив. 

Ключевые слова: мочевой пузырь, уротелий, микрогемососуды, 
стрептозотоциновый диабет.  

 

17



SUMMARY 
Tokaruk N.S. Morpho-functional characteristics of urinary bladder in normal 

rats and in experimental diabetes mellitus. – Manuscript.  
Thesis for a Candidate’s Degree on Specialty 14.03.01 – Normal Anatomy. SHEI 

“Ivano-Frankivsk National Medical University” Ministry of Health of Ukraine, Ivano-
Frankivsk, 2016. 

The thesis describes peculiarities of morpho-functional organization of urinary 
bladder of rats in norm and in streptozotocin-induced diabetes (SD) (80 rats). 

For the first time the comprehensive assessment of structural-functional state of 
urothelial cells, smooth myocytes, collagenous fibers, microhemovessels in intact rats and 
in the stages of SD development according to the results of morphological, morphometric 
and cluster analyses, a method of colour segmentation, biochemical blood and urine tests, 
study of water balance, mass-metric data in the experiment, was given. Morphological and 
metric characteristics of urotheliocytes of 4 clusters, hemovessels, myocytes and 
collagenous fibers in norm were established and chronological peculiarities of their 
changes in SD are determined. 

Key-words: urinary bladder, urothelium, microhemovessels, streptozotocin-induced 
diabetes. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

БМ – базальна мембрана (основна перетинка) 

ГМЦР – гемомікроциркуляторне русло 

ДЦ – діабетична цистопатія 

КЛ – кластери клітин уротелію 

ПЕ – перехідний епітелій 

СМ – сечовий міхур 

СД – стрептозотоциновий діабет 

ЦД – цукровий діабет (у людини) 

ЯЦВ – ядерно-цитоплазматичне відношення 

HbА1С – глікозильований гемоглобін 
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