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За останнє десятиріччя відзначається збільшення росту ендокринних 

захворювань, у структурі яких перше місце у світі належить цукровому діабету 

(ЦД). Одним із ускладнень ЦД є діабетична міопатія, яка зустрічається у 88% 

хворих та часто поєднується з іншими його ускладненнями. Порушення 

міодинамічної рівноваги між жувальними м’язами нерідко призводить до 

порушення прикусу у хворих із ЦД.  

Тому метою нашого дослідження було встановлення вікових особливостей 

морфофункціональних змін жувального і скроневого м’язів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (СЦД). 

Для дослідження використали 130 білих лабораторних щурів-самців 2-міс 

(масою 75-90 г) та  6-міс (160-180 г) віку, що поділялися на 2 групи. У першу 

групу ввійшли 20 інтактних тварин (по 10 різної вікової групи), яким не 

проводили жодних маніпуляцій. Другу групу було поділено на 2 підгрупи: 2а – 

із модельованим СЦД (по 35 щурів різного віку), 2б – контрольна (25 щурів 2-

міс віку та 15 щурів 6-міс). Моделювання СЦД здійснювали шляхом 

одноразового внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину із розрахунку 

7 мг/100г маси тіла 2-міс щурам і 6 мг/ 100 г маси тіла 6-міс щурам. Забір 

матеріалу проводили на 14, 28, 42, 56 та 70 доби експерименту.  

Нами встановлені певні закономірності постнатального онтогенезу 

морфоархітектоніки скроневого і жувального м’язів 2-міс і 6-міс інтактних 

щурів. Площа м’язових волокон (МВ) скроневого і жувального м’яза в 2-міс є в 

2,6-1,9 раза меншою від відповідних величин у дорослих тварин, тоді як площа 

ядер з віком вірогідно не змінюється (у всіх випадках р>0,05). При цьому площа 



поперечного перерізу МВ у скроневому м’язі щурів різних вікових груп 

залишається вірогідно більшою за жувальний м’яз. Ще однією особливістю 

будови досліджуваних м’язів нестатевозрілих тварин є наявність чисельних 

міосателіоцитів, що розташовуються між сарколемою міосимпласта та 

базальною мембраною.  

За даними морфометричних досліджень площі поперечного перерізу 

судин гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР), їх просвіту і стінки у 

скроневому і жувальному м’язах тварин однієї вікової групи вірогідно не 

відрізняються між собою (у всіх випадках р>0,05). У 6-міс тварин кількість 

капілярів на 0,1 мм2 м’яза є вірогідно меншою, порівняно з 2-міс тваринами і 

становить у жувальному м’язі відповідно 82,3±7,16 та 113,8±3,14 (р= 0,0034), у 

скроневому м’язі – 50,5±4,25 та 99,2±2,39 (р=0,0572). Кількість капілярів на 

0,1 мм2 жувального м’яза у всіх вікових групах тварин є вірогідно більшою ніж 

у скроневому м’язі (у всіх випадках р<0,05), що очевидно пов’язано із більшою 

площею МВ скроневого м’яза ніж жувального.  

Площа нейром’язових закінчень (НМЗ) у 2-міс тварин у скроневому та 

жувальному м’язах є в 1,6-1,5 раза меншою від відповідних величин у дорослих 

тварин (у всіх випадках р<0,05). Окремі МВ 2-міс тварин мають полінейронну 

іннервацію, тоді як у 6-міс вона є тільки мононейронною, що підтверджується 

даними гістохімічних та електроміографічних (ЕМГ) досліджень. З віком 

вірогідно збільшуються площа нейром’язових синапсів (НМС), кількість і площа 

складок засинаптичної перетинки (СЗП) та відстань між ними, кількість 

синаптичних пухирців. Площа НМС у скроневому м’язі є вірогідно більшою ніж 

у жувальному у тварин різних вікових груп, при цьому синаптоархітектоніка 

НМС у досліджуваних м’язах щурів однієї вікової групи суттєво не відрізняється 

між собою.  

У ранні терміни перебігу СЦД (14-28 доби) у тварин різних вікових груп 

відмічається спазм артеріол, та зменшення площі МВ, що пов’язано зі 

зменшенням кількості в них глікогену. Площа НМЗ і патерн галужень рухових 

аксонів у 2-міс тварин вірогідно не відрізняється від контрольних показників, 



тоді як у 6-міс –зменшується на 16,4-28,8 %, на 13,6-31 % (у всіх випадках 

р<0,05), що супроводжується зниженням їхньої біоелектричної активності. 

У віддалені терміни перебігу СЦД (56-70 доби) у 2-міс щурів відмічається 

вірогідне зменшення рівня глюкози і глікованого гемоглобіну. На тлі початкових 

ознак діабетичної мікроангіопатії кількість капілярів на 0,1 мм2 на 70-у добу 

експерименту вірогідно не відрізняється від контрольних показників, що вказує 

на відносну стабільність та відновлення кровотоку у досліджуваних м’язах. 

Поряд з деструктивними змінами (секвестрація м’язів та подекуди асептичні 

запальні клітинні інфільтрати) в досліджуваних м’язах виявляються виражені 

регенераторні клітинні і внутрішньоклітинні процеси МВ. Перебудова НМЗ 

досліджуваних м’язів вказує на розвиток компенсаторно-реіннерваційних 

процесів, що проявлялись: зростанням їхньої площі та збільшенням спраутингу 

аксонів, появою вторинних розгалужень рухових аксонів; збільшенням площі 

СЗП та їх кількості при зменшенні відстані між ними. Такі зміни в НМЗ 

супроводжувались поступовим підвищенням біоелектричної активності м’язів, 

проте і на 70-у добу експерименту вони залишаються меншими за контроль. 

У 6-міс щурів на 42-70 доби перебігу СЦД на тлі зростання глюкози і 

глікозильованого гемоглобіну в ГМЦР досліджуваних м’язів спостерігається 

виражена діабетична мікроангіопатія, що призводить до атрофічно-

деструктивних змін у МВ. Відмічається масивне руйнування НМЗ, що веде до 

зменшення їхньої площі у 2,2-3 раза в скроневому та в 2,4-3,5 раза у жувальному 

м’язах. Це супроводжується гомогенізацією та варикозними потовщеннями 

мієлінової оболонки, атрофією аксонів та зменшенням їхнього спраутингу. 

Серед внутрішньом’язових мієлінових нервових волокон спостерігаються 

початкові ознаки сегментарної демієлінізації. Глибокі деструктивні зміни в 

складових компонентах НМЗ призводять до ослаблення нервово-м’язової 

імпульсації та атрофії досліджуваних м’язів, що підтверджується даними ЕМГ. 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін скроневого і 

жувального м’язів при СЦД у 6-міс. щурів можна виділити 2 стадії: реактивно-

компенсаторну (14-28 доба) і атрофічно-деструктивну (42-70 доба); у 2-міс 



щурів, також, можна виділити 2 стадії перебігу змін: реактивно-гіпотрофічну 

(14-42 доби) і компенсаторну (56-70 доби). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою 

комплексних методів дослідження встановлено особливості постнатального 

морфогенезу жувального і скроневого м’язів. Уперше доведено, що в скроневому 

м’язі площа НМЗ і патерн галужень термінальних гілочок аксонів є вірогідно 

більшими за відповідні показники жувального м’яза у щурів різних вікових груп 

і залежать від розмірів МВ, що підтверджується виявленою прямопропорційною 

кореляцією між площами МВ і НМЗ. Уперше показано що окремі МВ 

досліджуваних м’язів  2-міс тварин мають полінейронну іннервацію, тоді як у 6-

міс щурів вона є тільки мононейронною. 

Пріоритетом нашого дослідження є те, що вперше встановлені вікові 

особливості структурної перебудови ангіо- й мієлоархітектоніки скроневого і 

жувального м’язів при СЦД та зміни їхньої біоелектричної активності, що 

дозволяють розкрити основні патоморфологічні механізми розвитку діабетичної 

міопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту стадійності перебігу ЦД. 

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, електроміографічного та 

статистичного методів дослідження отримано нові дані, які в динаміці 

морфофункціональних змін скроневого і жувального м’язів при СЦД у 6-міс. 

щурів дозволяють виділити дві стадії: реактивно-компенсаторну (14-28 доба) і 

атрофічно-деструктивну (42-70 доба); а в 2-міс щурів – реактивно-гіпотрофічну 

(14-42 доби) і компенсаторну (56-70 доби). 

Ключові слова: жувальний м’яз, скроневий м’яз, нейром’язові закінчення, 

гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет, 

електроміографія. 
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Over the last decade, there has been an increase in the number of endocrine 

diseases; in their structure the first place in the world belongs to diabetes mellitus 

(DM). One of the complications of DM is diabetic myopathy which occurs in 88% of 

patients and is often combined with other complications. Disturbed myodynamic 

balance between the masticatory muscles often leads to occlusion in patients with DM. 

Therefore, the aim of our study was to establish the age characteristics of 

morphofunctional changes in the masticatory and temporal muscles in case of 

streptozotocin-induced diabetes mellitus (SIDM). 

130 white 2-month-old laboratory male rats (weighing 75-90 g) and 6-month-

old rats (160-180 g) were used for the study; all experimental animals were divided 

into 2 groups. The first group included 20 intact animals (10 rats of different age 

groups) which did not undergo any manipulations. The second group was divided into 

2 subgroups: 2a – with simulated SIDM (35 rats of different ages), 2b – control (25 

two-month-age rats and 15 six-month-age rats). SIDM was simulated by a single 

intraperitoneal injection of streptozotocin at a rate of 7 mg/100g body weight to 2-

month-old rats and 6 mg/100g body weight to 6-month-old rats. Sampling was 

performed on the 14th, 28th, 42th, 56th and 70th days of the experiment. 

Certain patterns of postnatal ontogenesis of the morphoarchitectonics of the 

temporal and masticatory muscles of 2-month and 6-month intact rats were established 

by us. The area of muscle fibers (MFs) of the temporal and masticatory muscles in 2-

month animals is 2.6-1.9 times smaller than the corresponding values in adult rats, 

while the area of the nuclei probably does not change with age (in all cases p>0.05). 

At the same time, the cross-sectional area of MFs in the temporal muscle of rats of 

different age groups remains probably larger than the area of the masticatory muscle. 

Another feature of the structure of the studied muscles of immature animals is the 



presence of numerous myosateliocytes which are located between the sarcolemma of 

the myosimplast and the basement membrane. 

According to morphometric studies, the cross-sectional areas of the vessels of 

the hemomicrocirculatory flow (HMCF), their lumen and walls in the temporal and 

masticatory muscles of animals of the same age group probably do not differ from each 

other (in all cases p>0.05). In 6-month-old animals, the number of capillaries per 

0.1 mm2 of the muscle is probably less than in 2-month-old rats and is 82.3±7.16 and 

113.8±3.14 in the masticatory muscle (p=0.0034); in the temporal muscle it is 

50.5±4.25 and 99.2±2.39 (p=0.0572). The number of capillaries per 0.1 mm2 of the 

masticatory muscle in all age groups of animals is probably greater than in the temporal 

muscle (in all cases p<0.05), which is obviously due to a larger area of MFs in the 

temporal muscle than that in the masticatory muscle. 

The area of neuromuscular endings (NMEs) in 2-month-old animals in the 

temporal and masticatory muscles is 1.6-1.5 times smaller than the corresponding 

values in adult animals (in all cases p<0.05). Some MFs in 2-month-old animals have 

polyneuron innervation, while in 6-month-old rats it is only mononeuronal, which is 

confirmed by histochemical and electromyographic (EMG) studies. The area of 

neuromuscular synapses (NMS), the number and area of postsynaptic membrane folds 

(PMF), the distance between them and the number of synaptic vesicles are likely to 

increase with age. The area of the NMS in the temporal muscle is probably larger than 

in the masticatory muscle in animals of different age groups, and the 

synaptoarchitectonics of the NMS in the studied muscles of rats of the same age group 

does not differ significantly. 

In the early stages of SIDM (14th-28th days) in animals of different ages there is 

a spasm of arterioles, and a decrease in the area of MFs, which is associated with a 

decrease in the amount of glycogen in them. The area of NMS and patterns of branches 

of motor axons in 2-month-old animals probably does not differ from control 

indicators, whereas in 6-month-old rats it decreases by 16.4-28,8% and 13.6-31% (in 

all cases p<0.05), which is accompanied by a decrease in their bioelectrical activity. 

In the long term of the SIDM (56th -70th days) in 2-month-old rats there is a 

probable decrease in glucose and glycated hemoglobin. Against the background of the 



initial signs of diabetic microangiopathy, the number of capillaries per 0.1 mm2 on the 

70th day of the experiment probably does not differ from the control values, which 

indicates the relative stability and restoration of blood flow in the studied muscles. 

Along with destructive changes (muscle sequestration and sometimes aseptic 

inflammatory cell infiltrates), pronounced regenerative cellular and intracellular 

processes in MFs are revealed in the studied muscles. Restructuring of the NMS of the 

studied muscles indicates the development of compensatory-reinnervation processes, 

which are manifested by their area enlargement and increased axon sprouting, the 

appearance of secondary branches of motor axons, increasing area of PMFs and their 

number with reducing distance between them. Such changes in NMEs are accompanied 

by a gradual increase in muscle bioelectrical activity, but even on the 70th day of the 

experiment, they remain less than in the control. 

In 6-month-old rats on the 42th-70th days of SIDM, on the background of 

increased glucose and glycosylated hemoglobin in the HMCF of the studied muscles, 

there is a pronounced diabetic microangiopathy, which leads to atrophic-destructive 

changes in MFs. There is a massive destruction of the NMEs, which leads to a decrease 

in their area by 2.2-3 times in the temporal and 2.4-3.5 times in the masticatory 

muscles. This is accompanied by homogenization and varicose thickening of the 

myelin sheath, atrophy of axons and reduction of their sprouting. Intramuscular myelin 

nerve fibers show initial signs of segmental demyelination. Deep destructive changes 

in the constituent components of NMEs lead to a weakening of neuromuscular 

impulses and atrophy of the studied muscles, which is confirmed by EMG data. 

Thus, in the dynamics of morphofunctional changes of the temporal and 

masticatory muscles in streptozotocin-induced diabetes mellitus the following two 

stages can be observed in 6-month-old rats: reactive-compensatory (14th -28th days) and 

atrophic-destructive (42th -70th days); 2-month-old rats also underwent 2 stages of 

changes: reactive-hypotrophic (14th -42th days) and compensatory (56th -70th days). 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time, the features of 

postnatal morphogenesis of the masticatory and temporal muscles have been 

established with the help of complex research methods. It’s proved for the first time 

that in the temporal muscle the area of neuromuscular endings (NMEs) and patterns of 



branches of terminal branches of axons are probably larger than the corresponding 

values of the masticatory muscle in rats of different age groups and depend on the size 

of muscle fibers (MFs), which is confirmed by the revealed direct proportional 

correlation between the areas of MFs and NMEs. For the first time, it’s shown that 

individual MFs of the studied muscles of 2-month-old animals have polyneuron 

innervation, while in 6-month-old rats it is only mononeuronal. 

The research priority is in the fact that for the first time the age features of 

structural rearrangement of angio- and myeloarchitectonics of temporal and 

masticatory muscles in case of SIDM and changes in their bioelectrical activity are 

established, which reveal the main pathomorphological mechanisms of diabetic 

myopathy taking into account the chronobiological aspect of the stages of diabetes 

mellitus. 

For the first time, on the basis of complex histological, histochemical, electron 

microscopic, morphometric, electromyographic and statistical research methods the 

new data were obtained, which in the dynamics of morphofunctional changes of the 

temporal and masticatory muscles in case of SIDM in 6-month-old rats allowed to 

allocate two stages: reactive-compensatory (14th -28th days) and atrophic-destructive 

(42th -70th days); and in 2-month-old rats – reactive-hypotrophic (14th -42th days) and 

compensatory (56th -70th days). 

Key words: masticatory muscle, temporal muscle, neuromuscular endings, 

hemomicrocirculatory flow, streptozotocin-induced diabetes mellitus, 

electromyography. 
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