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АНОТАЦІЯ 

Кошкін О.Є. Вікові особливості морфофункціональної характеристики 

жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» (22 Охорона здоров’я). – Івано-

Франківський національний медичний університет МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2021. 

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 

Івано-Франківськ, 2021. 

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 
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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 
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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. 
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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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SUMMARY 

Koshkin O.Ye. Age features of morphofunctional characteristics of masticatory 

muscles in the normal condition and experimental diabetes mellitus. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, specialty – 

221 “Stomatology” (22 Health Care). – Ivano-Frankivsk National Medical University 

of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

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 
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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 
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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. 
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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 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 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 DM. 

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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Жувальні м'язи мають складну анатомічну будову, 

яка відображає їх функцію, а саме, забезпечує рухи нижньої щелепи при 

жувальних і не жувальних рухах. Анатомічні варіації їхньої будови 

відображають функціональні особливості жувального апарату. Як відомо 

жувальні навантаження є одним із головних механічних факторів морфогенезу 

органів ротової порожнини, що сприяють формуванню і адаптаційній 

перебудові органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки в 

постнатальному періоді онтогенезу [9, 42, 43]. Зміни характеру жувальних 

навантажень внаслідок змін фізичних властивостей їжі призводять до гісто-

морфологічної перебудови органів ротової порожнини, внаслідок їхньої 

адаптації до нових умов функціонування [75]. Збереження міодинамічної 

рівноваги між м'язами-антагоністами і синергістами створює умови для 

нормального розвитку зубощелепної системи [21, 112]. Порушення функцій 

м'язів є потужним етіопатогенетичним чинником виникнення аномалій 

положення зубів і розвитку щелеп, що призводять до аномалії прикусу [87, 96]. 

Порушення міодинамічної рівноваги можуть виникну в ранньому дитячому 

віці, оскільки організм перебуває під впливом не тільки біологічних, а й 

соціальних факторів, що може призводити до розвитку дистального прикусу 

[21, 87]. Якщо переважає функція власне жувального м'яза, то розвивається 

мезіальний прикус, якщо скроневих м'язів – дистальний.  

За останнє десятиріччя відзначається збільшення росту ендокринних 

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

(ЦД). У різних країнах світу кількість хворих на дане захворювання 

коливається в межах 4-7 % загальної популяції і має тенденцію до росту [107]. 

В Україні кількість хворих на ЦД щорічно збільшується на 5-7 %, серед дітей 

віком до 6 років – на 6 %, до 17 років – на 5-7 %, а у дорослих людей після 65 

років цей показник сягає 10-15 % [18, 111]. Однак реальна кількість хворих в 

Україні, як показують результати епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 раза 
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вища унаслідок недіагностованих випадків хвороби [28, 81, 108]. ЦД є 

найбільш гострою медико-соціальною проблемою національної системи 

охорони здоров’я всіх країн світу, що пов’язано із невпинним ростом 

захворювання, тяжкими ускладненнями та високою летальність, особливо серед 

працездатного населення [204, 201, 211, 214, 218]. Як відомо, скелетні м'язи є 

однією з основних тканин, що визначає вуглеводний обмін в організмі [76, 210]. 

При ЦД поглинання глюкози скелетними м’язами зменшується внаслідок 

порушення синтезу глікогену що веде до порушення метаболічних змін в них 

самих і організмі [210]. Одним із ускладнень ЦД  є діабетична міопатія, яка 

зустрічається у 88% хворих [129] та часто поєднується з іншими ускладненнями 

ЦД, такими як: макро- і мікроангіопатії, серцево-судинні захворювання, 

нефропатія, ретинопатія, нейропатія [60, 124, 139, 141, 158, 182]. Діабетична 

міопатія проявляється гострим болем та набряком. Зазвичай у патологічний 

процес втягуються м'язи нижніх кінцівок, зокрема стегна 80 % випадків та 

гомілки в 20 % [137, 205]. Відчутна на дотик, болюча маса трапляється в 34-44 

% пацієнтів, а лихоманка трапляється приблизно у 10 % хворих [128, 129]. У 

науковій літературі досить добре описані клінічні аспекти діабетичної міопатії 

та інфаркту скелетних м’язів [150, 151]. В окремих роботах описані 

морфофункціональні зміни жувального м’яза щурів при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті [15, 16]. Тоді як комплексних робіт присвячених вивченню 

особливостей морфо-функціональних змін у скроневому і жувальному м’язах в 

постнатальному періоді онтогенезу або інших скелетних м’язах при цукровому 

діабеті нам виявити не вдалось. 

Зважаючи на вищевикладене проведення експериментального наукового 

дослідження з вивчення особливостей морфофункціональної перебудови 

скроневого і жувального м’язів при стрептозотоциновому ЦД (СЦД) є 

актуальним і перспективним, як для теоретичної так і практичної медицини, 

зокрема стоматології.  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану Івано-Франківського 
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національного медичного університету і є фрагментом двох науково-дослідних 

робіт кафедри анатомії людини: «Вікові особливості патоморфогенезу деяких 

органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при 

цукровому діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598) та "Морфо-

функціональні характеристики деяких органів нервової, ендокринної, травної та 

статевої систем при діабеті та хронічному стресі" (№ державної реєстрації 

0119U003551). У рамках цих робіт автор провів дослідження морфо-

функціонального стану скроневого і жувального м’язів при СЦД. Тема 

дисертації затверджена проблемною комісією МОЗ та НАМН України 

«Морфологія людини» (протокол № 2/1 від 16 лютого 2017 року). 

Мета дослідження: встановлення вікових особливостей 

морфофункціональних змін жувального і скроневого м’язів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (СЦД). 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості структурної організації жувального і 

скроневого м’язів  2-міс щурів-самців та їх функціональної активності в нормі. 

2. Дослідити особливості морфофункціональної організації 

жувального і скроневого м’язів 6-міс щурів-самців у нормі. 

3. Виявити характер структурних змін м’язових волокон МВ і 

структурних компонентів гемомікроциркуляторного русла скроневого і 

жувального м’язів нестатевозрілих тварин у динаміці перебігу 

стрептозотоцинового цукрового діабету. 

4. Встановити особливості морфофункціональних змін у 

нейром’язових закінченнях жувального і скроневого м’язів нестатевозрілих 

тварин при стрептозотоциновому цукровому діабеті.  

5. Розкрити характер структурних змін м’язових волокон і 

структурних компонентів гемомікроциркуляторного русла скроневого і 

жувального м’язів статевозрілих тварин у динаміці перебігу 

стрептозотоцинового цукрового діабету. 
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6. Провести морфофункціональну оцінку кількісних та якісних змін у 

мієлінових нервових волокнах і нейром’язових закінченнях жувального і 

скроневого м’язів статевозрілих тварин при стрептозотоциновому цукровому 

діабеті. 

7. Встановити вікові закономірності морфофункціональних змін 

структурних компонентів жувального і скроневого м’язів в динаміці перебігу 

стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Об’єкт дослідження – постнатальний морфогенез скроневого і 

жувального м’язів  щурів-самців у нормі та при СЦД.  

Предмет дослідження – гістологічна, електронно-мікроскопічна будова 

судин гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР), м’язових волокон (МВ), 

нервового апарата скроневого і жувального м’язів та їхньої біоелектричної 

активності в нормі та при СЦД.  

Методи дослідження: експериментальний – для моделювання 

стрептозотоцинового ЦД в щурів; гістологічний, гістохімічний  – для 

з’ясування структурної організації жувального м’яза, його ГМЦР та нервового 

апарату; електронно-мікроскопічний – для встановлення субмікроскопічних 

змін у складових компонентах досліджуваних м’язів; біохімічний – для 

вивчення змін рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) в крові; 

електроміографічний – для дослідження фізіологічної активності скроневого та 

жувального м’язів у нормі та при СЦД; морфометричний  – для кількісної 

оцінки структурних змін у досліджуваних м’язах; статистичний аналіз – для 

об’єктивізації та інформативності отриманих результатів. 

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 нейром’язових закінчень (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 
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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 патогенетичні аспекти розвитку діабетичної 

міопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту стадійності перебігу ЦД. 

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, 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-а доби) і атрофічно-деструктивну 

(42-70-а доби); а в 2-міс щурів – реактивно-гіпотрофічну (14-42-а доби) і 

компенсаторну (56-70-а доби). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати наших 

досліджень дають змогу встановити вікові особливості патоморфогенезу 

діабетичної міопатії у скроневому і жувальному м’язах, що виникає внаслідок 

таких факторів: 1) метаболічно-деструктивних змін у самих МВ у відповідь на 

гіперглікемію; 2) розвитку діабетичної мікроангіопатії, що супроводжується 

циркуляторною і гемічною гіпоксією МВ та НМЗ через структурну перебудову 

судин ГМЦР; 3) якісних і кількісних морфологічних змін у нервовому апараті 

скроневого і жувального м’язів, які у 6-міс щурів вказують на розвиток 

сегментарної демієлінізації і аксонопатії в НМЗ, що супроводжується 

зниженням біоелектричної активності досліджуваних м’язів, а в 2-міс щурів 

відмічаємо компенсаторно-відновні процеси у НМЗ і МВ. 

Для покращення візуалізації НМЗ у досліджуваних м’язах нами було 

використано модифікацію забарвлення кобальт-сульфідним розчином (Пат. 

№130567, заявл. 02.07.2018; опубл., 10.12.2018, Бюл. 23), що може 

використовуватись у профільних лабораторіях.  
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Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних і клінічних 

кафедр вищих навчальних закладів України, зокрема: у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України 

(затв. 17.09.20; 20.10.2020; 03.02.2021), у Тернопільському державному 

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (затв. 

07.10.2020, 30.11.2020), у Буковинському державному медичному університеті 

(затв. 30.11.2020, 01.02.2021), у Вінницькому національному медичному  

університеті ім. М. І. Пирогова (затв. 21.01.2021, 03.02.2021), в Івано-

Франківському національному медичному університеті (затв. 25.03.2021, 

26.04.2021, 12.05.2021). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею 

здобувача, де самостійно проаналізована наукова література та обґрунтована 

ідея, складені план і робоча програма дослідження. Самостійно здійснено 

підбір тварин, моделювання СЦД, забір матеріалу для гістологічних, 

гістохімічних, електрономікроскопічних і морфометричних досліджень. 

Використано статистичну обробку і математичний аналіз для узагальнення 

отриманих результатів. Сформульовано висновки, відредаговано і оформлено 

роботу. Провідною є участь здобувача в підготовці наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: The international research and practical conference «The 

development of medical sciences: problems and solutions» (27-28 April, 2018, 

Brno); Іnternational research and practical conference «The development of medical 

sciences: problems and solutions» (18 May, 2018, Sosnowiec-Bratislava); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» (20-21 

вересня 2018,  Тернопіль); 8th International scientific conference «Science progress 

in European countries: new concepts and modern solutions» (July 12, 2019, Stuttgart, 

Germany), VII конгресі наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України (2-4 жовтня, 2019, Одеса); третій всеукраїнській 
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика 

сучасної морфології» (9-11 жовтня, 2019, Дніпро); науково-практичній 

конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних 

досліджень» (10-11 жовтня, 2019, Тернопіль); науково-практичній конференції 

з міжнародною участю, приуроченій 75-річчю з дня заснування Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та практичній 

медицині» (24-25 жовтня 2019, Чернівці). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 робіт, 

зокрема 5 статей (1 – одноосібна, 4 – у співавторстві), з них 3 – у фахових 

наукових виданнях України, 1 – у закордонному виданні (Німеччина) та 1 

стаття входить до наукометричної бази Scopus; 7 тез у матеріалах конференцій; 

1 патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація побудована за традиційною 

схемою, викладена на 257 сторінках (155 сторінок основного тексту), і 

складається з анотації, змісту, списку умовних скорочень, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків і 

списку використаних джерел, який включає 221 найменування (із них 92 – 

кирилицею, 129 – латиницею), додатків. Рукопис дисертації ілюстровано 100 

рисунками, 22 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ У 

НОРМІ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Особливості морфогенезу жувальних м’язів та їх 

кровопостачання 

Жувальні м’язи разом з іншими м’язами щелепно-лицевої ділянки 

визначають розвиток зубощелепної системи як під час активних рухів 

(жування, ковтання, дихання і артикуляція мовлення), так і в стані 

фізіологічного спокою. Для нормального розвитку й функціонування  

зубощелепної системи потрібне збереження міодинамічної рівноваги між 

м'язами-антагоністами і синергістами [21, 43, 87]. Жувальні навантаження є 

важливим механічним чинником морфогенезу органів ротової порожнини [43, 

96, 172]. Вони сприяють формуванню і перебудові органів і тканини щелепно-

лицевої ділянки, що забезпечують важливу функцію життєзабезпечення – 

жування [43, 173] . Порушення функції і зменшення тонусу жувальних м’язів, а 

також, порушення міодинамічної рівноваги між щічними, власне, жувальними і 

скроневими м'язами, надпід’язиковою групою м’язів шиї є потужним 

етіопатогенетичним чинником виникнення аномалій розташування зубів і 

розвитку щелеп, що призводять до аномалії прикусу [21, 87, 127, 206].  

Досить часто міодинамічний дисбаланс у роботі жувальних м’язів 

виникає в дитячому віці. Причиною цього є вплив біологічних і соціальних 

факторів (характер харчування), які можуть призводити до затримки 

природного росту нижньої щелепи і до розвитку дистального прикусу [21, 68, 

112, 130]. Окрім того, переважання функції жувального або скроневого м’язів 

під час жування визначає напрям росту нижньої щелепи, а в майбутньому – і 

формування прикусу [120]. Так, домінування масетеріального типу жування 

призводить до розвитку мезіальний прикус, а коли переважає темпоральний тип 

жування, то формується дистальний прикус. Гіпотонус м'язів-підіймачів 
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нижньої щелепи звичайно поєднується зі значним роз'єднанням зубних рядів 

під час фізіологічного спокою (понад 3 мм), а при гіпертонусі воно буває 

незначним [21, 49, 87].  

Досить часто до дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба та 

порушення оклюзії призводять нейром’язові порушення жувальних м’язів на 

тлі інтактних зубних рядів, їх часткової втрати і підвищеної стертості [49, 96, 

130, 172]. 

Дослідження біоелектричної активності м'язів, що оточують зубні ряди, 

дозволяє з'ясувати вплив їх функції на ріст щелеп і формування прикусу [112]. 

Дрогомирецька М.С. та ін. (2015) показали, що в нормі зі збільшенням віку 

дітей від 3-ох до 6-ти років величина біопотенціалів жувальних і скроневих 

м'язів збільшується. Натомість, кількість жувальних рухів з віком зменшується. 

При аналізі тривалості жувального періоду встановлено, що даний показник у 

віці від 3-х до 6-и років зменшується у 2 рази, і це свідчить про збалансовану 

роботу жувальної мускулатури. У процесі дослідження дані автори довели, що 

діти, які мають загальносоматичні прояви та особливості стоматологічного 

статусу, на жування затрачають більше часу. Це, в свою чергу, безпосередньо 

залежить від тонусу жувальних м'язів: чим він нижчий, тим більша кількість 

рухів і часу необхідно ослабленим дітям на жувальний період [21].  

Незначна кількість наукових робіт присвячена питанням постнатального 

онтогенезу скелетних м’язів, у яких автори вивчають ранній постнатальний 

онтогенез жувального м’яза щура та його зміни при переході від смоктання до 

жування [42, 136, 140, 144, 192, 195, 200].  

Науковцями показано, що зміни активності жувального м’яза та 

перерозподіл різних типів МВ у ньому в ранньому постанальному періоді 

онтогенезу відбувається в три стадії: 1-а – це період смоктання (0-14 день після 

народження), 2-га – період смоктання і жування (15-30 днів після народження), 

3-я – період жування (через 30 днів після народження). При цьому 

гістохімічний перерозподіл різних типів МВ у жувальному м’язі залежить не 
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тільки від зміни харчування тварин, але й від особливостей перебудови 

мотонейронів трійчастого нерва [171]. 

Як і в інших скелетних м’язах, у нормі в жувальному м’язі щура і людини 

виділяють 3 основні типи МВ та їх підтипи, структура і функціональні 

особливості яких залежать від скоротливої та енергетичної систем МВ [171]. 

Окремі автори вважають, що тип МВ може змінюватись у відповідь на 

функціональне навантаження м’яза та його іннервацію [42, 44, 146, 171]. 

Окремі автори в ранні терміни постнатального онтогенезу щурів (з 10 по 

15 день) у поверхневому жувальному м’язі виділили 2 типи МВ за активністю 

сукцинатдегідрогенази (СДГ) [166]. Ними доведено, що МВ з більшим 

діаметром мають вищу активність СДГ. При народженні діаметр МВ 

жувального м’яза щурів коливається у вузькому проміжку і швидко 

збільшується з 10-го дня після народження, коли щурі переходять на змішаний 

тип харчування. З 30 по 60 день у поверхневому жувальному м’язі щурів 

виділяють 3 типи МВ з високою, низькою та проміжною активністю СДГ. У 

цей період МВ з найбільшим діаметром мають найнижчу активністю СДГ. 

Після 60 дня діаметр волокон з найвищою активністю СДГ починає знову 

збільшуватися. Враховуючи дані досліджень, автори припускають думку, що 

гістохімічні відмінності МВ можуть змінюватися залежно від навантаження і 

функціональної активності м’яза. 

Інші автори в поверхневому жувальному м’язі щура при гістохімічному 

методі забарвлення за Нахласом до 15-го дня постнатального онтогенезу 

виділили 2 типи МВ проміжні і червоні [65, 66]. З 15-го по 120-й день життя 

щуренят у жувальному м’язі за активністю СДГ виділили 3 типи МВ білі, 

червоні і проміжні. При цьому кількість проміжних волокон є найбільшою 

серед всіх інших і становить 95-70%. З віком кількість червоних волокон 

незначно зростає від 5% до 10%, тоді як білі збільшуються значно від 0% до 

20%. Упродовж постнатального онтогенезу в поверхневому жувальному м’язі 

відбувається збільшення діаметру всіх типів МВ, при цьому найбільший 

приріст відносного діаметру простежується у білих МВ, а найменший  – у 
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червоних. Темпи зростання МВ у різні періоди постнатального онтогенезу 

мають свої особливості. Так, найбільш суттєва різниця у відносних діаметрах 

білих, червоних та проміжних МВ спостерігаються у віці 45 днів. Період з 15-го 

до 45-го дня характеризується інтенсивним зростанням відносного діаметру 

білих, червоних та проміжних МВ. З 45-го по 120-й день сповільнюється темп 

зростання різних типів МВ, а їхній частковий вміст у м’язі суттєво не 

змінюється. 

Hirofumі Miyata et al. (1996) у жувальному м’язі щурів використовуючи 

гістохімічні і біохімічні методи дослідження, на 2-у добу після народження в 

поверхневому жувальному м’язі щура виявили тільки повільні окисні та швидкі 

окисно-гліколітичні МВ, а вже після 10-го дня гістохімічно чітко 

забарвлювались 3 типи МВ: повільні окисні, швидкі окисно-гліколітичні та 

швидкі окисні МВ. Починаючи з 21-го дня постнатального онтогенезу були 

виявлені 4 типи МВ: ІІа, IIb, IId та неонатальні, а з 77-го дня останній тип МВ 

не виявлявся. При цьому найбільш швидкий ріст МВ зафіксований з 21-ї по 42-

у добу постнатального онтогенезу [171]. 

Нам вдалося виявити тільки поодинокі роботи в яких висвітлено 

постнатальний онтогенез скроневого м’яза [200]. У щурів скроневий м’яз чітко 

розділений на дві основні частини: передню (поверхневу і глибоку) і задню 

[200]. Орієнтація МВ стає більш горизонтальною у напрямку задньої частини, 

що відображає функції м’яза та супроводжується різним розподілом типу МВ у 

різних його частинах [143]. У глибокій передній частині скроневого м’яза 10-и 

тижневих щурів Вістар переважають МВ ІІа типу, тоді як поверхнева передня і 

задня частини скроневого м’яза не мають суттєвої різниці за типом МВ. Тільки 

в глибокій передній частині скроневого м’яза виявляються повільні МВ І і І-ІІа 

типів, що містять багато мітохондрій та мають високу ферментну активність і 

низьку активність фосфорилази, що відображає їхній аеробний тип дихання, та 

більшу стійкість до втоми [94, 143]. Такий склад МВ вказує на те, що ця 

частина скроневого м’яза виконує функцію, яка включає тривалу м’язову 

активність під час утримання нижньої щелепи в закритому стані у спокої. 
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Натомість поверхнева передня і задня частини скроневого м’яза містять 

найбільшу кількість МВ ІІb типу – (62,5±25,0) % та (75,7±8,6) % відповідно, 

меншу кількість МВ ІІх типу – (23,6±18,4) % та (19,3±10,4) % відповідно, а 

найменша кількість припадає на МВ ІІа типу. МВ ІІb та ІІх типу мають 

анаеробний тип дихання, вони виявляють високу активність 

аденозинтрифосфатази міозину та помірну і низьку активність до СДГ. На 

ультраструктурному рівні МВ ІІb мають добре розвинену саркоплазматичну 

сітку, містять численні гранули глікогену та дрібні мітохондрії. МВ ІІх типу є 

найбільшими за діаметром серед усіх фенотипів МВ. На 

електронномікроскопічному рівні вони характеризуються такими структурними 

особливостями будови: добре розвинутою саркоплазматичною сіткою, 

численними гранулами глікогену,  найширшою Z-лінією в саркомерах (до 

180,0 нм), малою кількістю мітохондрій [181, 213, 221]. Ці МВ є 

індиферентними до СДГ, натомість виявляють високу активність на 

міофібрилярну аденозинтрифосфатазу, що вказує на анаеробні процеси 

метаболізму в них (гліколізу) [143, 181, 213, 221].  

Різний ріст і диференціацію МВ у скелетних м’язах автори пояснюють 

різними типами їхнього кровопостачання і метаболізму в них самих. Доведено, 

що найбільшу ступінь васкуляризації отримують червоні волокна, які мають 

аеробний тип дихання, внаслідок чого гістохімічно в них виявляється висока 

активність СДГ. Білі волокна, що виконують швидкі сильні і короткочасні 

рухи, характеризуються низьким рівнем кровопостачання, а джерелом енергії в 

них є анаеробні процеси. Білі МВ мають низьку активність СДГ [66, 72, 73]. 

Окремі автори вказують, що в червоних МВ кількість капілярів в загальному і 

функціонуючих є в три рази більшою, ніж у білих МВ [66].  

Анисимовою Е.В. [72, 73] досліджено особливості васкуляризації  

поверхневого жувального м’яза в постнатальному періоді онтогенезу. 

Показано, що з віком кількість капілярів, що припадають на одне МВ, зростає з 

0,15 капілярів у 15-денних тварин до 1,4 капіляра у 180-денних, при цьому 

починаючи із 2-міс віку кількість капілярів суттєво не змінюється. Цією ж 
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авторкою виявлена гетерохронність вікових змін у васкуляризації жувального 

м’яза. Так, найбільший приріст кількості капілярів на 1 мкм2 поперечного 

перерізу МВ відбувається в ранні терміни постнатального онтогенезу з 15-го по 

21-й день, з 45-го по 120-й день їхня кількість вірогідно зменшується в 2,2 раза і 

надалі до 180-го дня постнатального онтогенезу вірогідно не змінюється, що 

свідчить про завершеність процесу васкуляризації та її стабільність. У судинах 

ГМЦР відбувається вірогідне зростання: діаметра артеріол з 21-го по 45-й та з 

60-го по 120-й дні; діаметра венул з 21-го по 45-й та з 120-го по 180-й день. 

Відповідно до росту МВ поверхневого жувального м’яза зростає ступінь його 

кровопостачання, що проявляється збільшенням діаметра артеріол і венул. При 

цьому стінка артеріол потовщується а венул витоншується. Максимальна 

інтенсивність васкуляризації м’яза приходиться на період з 21-го по 120-й день 

постнатального онтогенезу. При цьому з 21-го по 6-й день посилення 

кровопостачання відбувається за рахунок неоваскулогенезу капілярів і 

потовщення артеріальної венозної ланки ГМЦР. З 120-го по 180-й день 

постнатального онтогенезу процеси морфогенезу МВ жувального м’яза та їх 

кровопостачання значно сповільнюються. 

Старіння по-різному впливає на різні скелетні м’язи. Так, окремі автори 

вказують на зменшення частки проміжних МВ і збільшення повільних окисних 

МВ. У м’язах старих щурів відмічаються атрофія, дистрофія і некротичні зміни 

окремих МВ, вони набувають звивистого ходу. При цьому вираженість змін 

прямопропорційно залежить від віку тварин [173].  

 

1.2. Морфогенез нейром’язових закінчень скелетних м’язів 

Дослідження еферентної іннервації скелетних м’язів почалось з того часу, 

коли Doyere M. (1840) (цит. за Мосендз Т.М. [55]) вперше описав кінцеву 

моторну бляшку. За даними Mays T.A. et al. [170] і Macharia R. et al. [164] на 

стадії міотуб відбувається контакт між НМЗ і МВ. 

Різні автори по-різному трактували події синаптогенезу [6, 8, 88, 92, 153] 

в пренатальному періоді онтогенезу [17, 29, 30, 51, 152]. При цьому ряд авторів 
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вказує, що в утворенні НМЗ беруть участь нервові волокна, міобласти та 

медіатори [19, 45, 57, 59]. Після утворення контакту аксона з МВ запускається 

механізм формування засинаптичної перетинки [30, 57, 58]. На формування 

НМС впливають L-актин, філамін, вінкулін, тамін взаємодіючи з 

ацетилхоліновими рецепторами [53, 59, 61, 67, 170]. 

До моменту народження НМЗ не завершують свого розвитку [53, 74, 80]. 

У постнатальному онтогенезі відбувається подовження засинаптичної 

перетинки, збільшення кількості і довжини складок засинаптичної перетинки 

(СЗП) [54, 61]. Збільшення засинаптичної ділянки сприяє росту та спраутингу 

нервових терміналей [8]. Загалом синаптогенез включає в себе складні 

сигнальні механізми, включаючи взаємодію мотонейрона-МВ-гліальної клітини 

[153, 160, 190, 193]. Мотонейрони виділяють нейротрофіни, які модулюють 

кількість нейролемоцитів та сприяють їхньому росту і міграції; нейронний 

аргінін який індукує засинаптичну диференціацію, включаючи кластеризацію 

ацетилхолінових рецепторів на МВ [177, 207]. Сімейство секретованих 

глікопротеїнів (Wnts) через комплекс Frizzled-Lrp5/ Lrp6 ініціює канонічні і 

неканонічні шляхи регулювання пре- і засинаптичної диференціації НМЗ [106].  

У ссавців структура НМЗ найбільше змінюється впродовж перших тижнів 

постнатального онтогенезу [42, 212]. Спочатку МВ отримують полінейронну 

іннервацію, при цьому НМЗ мають еліпсоподібну форму і характеризуються 

засинаптичної перетинкою з малою кількістю засинаптичних складок та 

незначною кількістю ацетилхолінових рецепторів [135]. Розгалужена кінцева 

терміналь аксона формується впродовж 2-го тижня постнатального онтогенезу, 

а ріст НМЗ триває паралельно зі збільшенням довжини і діаметра МВ, проте не 

їх кількості [135]. Постнатальний ріст і диференціація  НМЗ виражаються у 

зміні синаптоархітектоніки: збільшується кількість СЗП та їх висота, 

збільшується кількість активних зон (АЗ), зростає численність синаптичних 

пухирців [95, 103, 135, 199]. У МВ в ділянці НМС знаходяться ядра і 

спеціалізований комплекс Гольджі, що беруть участь в обробці і формуванні 

синаптичних компонентів [106, 135]. Зокрема, аргінін зв’язується з 
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дистрогліканом, які взаємодіють із цитоскелетним комплексом НМС через 

дистрофін, утрофін і дистробревін, забезпечуючи постнатальну диференціацію і 

дозрівання НМС [135]. Слід відмітити, що нейролемоцити також дозрівають 

постнатально. Постнатальні зміни в НМС мають глибокий вплив на його 

функціональну активність. Так, збільшення чисельності синаптичних пухирців і 

АЗ у НМС призводять до підвищення його провідності і збудливості та 

стійкості до втоми [1, 135, 160].  

Більшість МВ у ранні терміни постнатального онтогенезу мають 

полінейронну іннервацію, яка згодом змінюється на мононейронну. Упродовж 

періоду елімінації синапсів змінюється розмір і структура (збільшується 

кількість ацетилхолінових рецепторів, синаптичних пухирців та СЗП) того 

НМС, що буде здійснювати іннервацію даного МВ. Тільки ті МВ, які генерують 

потенціал дії у відповідь на нервове подразнення, здатні пройти елімінацію 

синапсу. Тонічні МВ, котрі стискаються повільно і не генерують потенціалів дії 

мають полінейронну іннервацію упродовж всього життя [135]. Тимчасове 

полінейронне відновлення та усунення синапсів також виникають після 

денервації МВ у дорослих [99, 103, 106]. 

Розвиток і диференціація НМС у білих щурів, в основному, закінчується 

до 30-ї доби постнатального розвитку [8, 29, 30]. 

Зрілі НМС мають такі складові компоненти: численні синаптичні 

пухирці; активні зони (AЗ); синаптичну щілину; СЗП; нейролемоцити [19, 31]. 

Ряд авторів зазначає що синаптоархітектоніка НМЗ скелетних м’язів залежить 

від фенотипу МВ [45, 61, 64] 

НМЗ швидких окисно-гліколітичних МВ мать найбільшу площу [54]. 

НМС, що входять до складу цих закінчень, характеризуються великою 

кількістю СЗП, значною концентрацією СП біля AЗ [46, 55, 61]. Патерн 

розгалужень аксонних терміналей у НМЗ повільних окисних МВ значно 

простіший [56], тоді як швидкі гліколітичні МВ займають проміжне положення 

між червоними та білими MB [70]. 

Ряд науковців встановили відмінності в організації АЗ НМС м’язів 
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похідних вісцеральних дуг і вентральних міотомів [22, 46, 84, 58, 178]. Інші 

автори [17, 29, 55, 57], досліджуючи різні м’язи, прийшли до висновку про 

існування різниці в структурі НМС залежно від типу МВ, композиції м’яза та 

його походження. Актуальним залишається вивчення морфології НМЗ MB 

м’язів похідних зябрових дуг, які пов’язані з артикуляцією мови, актом 

смоктання, жування і ковтання, формуванням стінки ротової порожнини [19, 

74, 88].  

За даними T.A. Mays et al. [170] i Johnson et al. [134], всі характерні 

структури синаптичного контакту (АЗ, мікротрубочки, синаптичні пухирці, 

мітохондрії та нейрофіламенти) розташовані в ділянках варикозного 

розширення аксону. 

Структурна цілісність скелетних м’язів значною мірою визначається 

наявністю рухової іннервації [51, 67], яка забезпечує не тільки скорочення MB, 

але й контролює процеси їхньої диференціації і регенерації [17, 19, 29, 30, 45]. 

Скелетні м’язи разом з нервами, що їх іннервують, впродовж постнатального 

періоду онтогенезу проходять декілька етапів перебудови і досягають 

дефінітивних структур тільки після завершення статевого дозрівання [82, 83, 

208]. Така перебудова МВ-НМЗ упродовж постнатального періоду онтогенезу 

призводить до значного підвищення надійності функціонування скелетних 

м’язів, і, як наслідок, до багатократного збільшення роботи м’язів.  

Усманова С.М. [82, 83], досліджуючи НМС скелетних м’язів голови 

щура в постнатальному періоді онтогенезу, встановила, що ділянка НМС на 

другому тижні життя не містить позасинаптичної ацетилхолінестерази, а до 

кінця третього тижня постнатального онтогенезу відбувається зміна 

полінейроннної іннервації на мононейронну, на що вказує зниження показника 

іннервованості МВ. НМС  щурів 1-міс віку характеризуються високою 

активністю ацетилхолінестерази і формуванням двох основних типів 

холінестеразних позитивних зон: простої, гомогенної і складної з наявністю 

ферментонегативних зон. До 3-го місяця постнатального онтогенезу 

відбувається подальше ускладнення синаптоархітектоніки НМС. У м'язах 
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щурів 3- і 6-міс віку можна бачити ознаки природної вікової дегенерації, що 

полягають у зміні організації трабекул складних ферментоактивних зон, їх 

стоншеність,  збільшення ферментонегативних зон та зниження активності 

ацетилхолінтрансферази. У м'язах можна спостерігати природні вікові 

регенераторні процеси. Вони проявлялися в ускладненні гомогенних 

ферментоактивних зон за рахунок бічних відгалужень аксона.  

Досліджуючи іннервацію медіального крилоподібного м'яза щура в 

постнатальному онтогенезі, відзначено, що з віком простежується збільшення 

складних ферментоактивних зон НМС, при цьому найбільша частка складних 

конструкцій синапса визначається у віці 3-6 місяців, що пов'язано з 

ускладненням гомогенних ферментоактивних зон НМС у зв'язку з початком 

активного функціонування м'яза після переходу щурів на самостійне 

харчування. Переважання площі НМС з простою конструкцією 

ферментоактивних зон у віці 15 діб порівняно з 21-ю і 30-ю добою пояснюється 

більш вираженою активністю ацетилхолінестерази. Параметри, що 

характеризують систему «рухове закінчення – м'язове волокно» в цілому, такі 

як діаметр МВ і сукупна площа ферментоактивних зон НМС, що припадає на 

одне МВ, також свідчать про процес активного становлення НМЗ у період з 1 

по 3 місяці постнатального онтогенезу, а коливання показника іннервованності 

МВ на першому місяці життя  відображає процес переходу м'яза від 

полінейронного до мононейронного типу іннервації. 

На думку окремих авторів [44, 103, 180], в постнатальному періоді 

онтогенезу НМЗ зазнають постійної перебудови, яка проявляється в рості, де- і 

регенерації пре- і засинаптичних складових компонентів НМС [133, 135, 166, 

221]. Головним проявом інволютивних змін НМС є дегенерація засинаптичної 

перетинки з наступною денервацією MB [72, 143, 144, 171, 213]. 

Вікова втрата м’язової маси та зменшення їхнього функціонального 

навантаження сильно впливає на якість життя людей літнього віку. Не останню 

роль у старінні м’язів відіграють і зміни зі сторони НМЗ. За останні кілька 

десятиліть значна частка наукових досліджень присвячена віковій перебудові 
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НМЗ та його компонентів. Доведено, що з віком, на передсинаптичній частині 

рухових аксонів, що утворюють НМЗ спостерігаються ділянки аномального 

стоншення, здуття та проростання, тоді як перебудова засинаптичної ділянки 

полягає у зменшенні довжини та кількості СЗП. Хоча точні основні механізми 

все ще відсутні, останні дослідження показали прямі докази того, що окисний 

стрес відіграє вирішальну роль у дегенерації НМЗ та прогресуванні міопенії. 

Гомозиготна делеція важливого антиоксидантного ферменту СОД призводить 

до прискорення вікової атрофії м’язів із значним переродженням НМЗ. 

Доведено, що розвиток окисного стресу призводить до мітохондріальної 

дисфункції і до розвитку міопенії та відіграє ключову роль у вікових змінах 

нервово-м’язової іннервації. При цьому відмічається зменшення спраутингу та 

площі галуження термінальних відділів аксонів мотонейронів, що в кінцевому 

результаті  призводить до функціональної денервації, втрати МВ та розвитку 

слабкості в них [135, 207, 212]. 

У старих тварин (22-міс миш) різко зростала кількість фрагментованих 

МНВ (до 80%, тоді як у молодих тварин 6-міс віку їх було тільки 10%), за 

ходом яких спостерігались варикозні розширення [135]. Такі зміни НМЗ 

супроводжувались їхньою перебудовою а саме: зменшення спраутингу аксонів, 

предтермінальний їхній набряк, фрагментація ділянок ацетилхолінових 

рецепторів на невеличкі острівки. Окремі НМЗ зазнавали раптових глибоких 

деструктивних змін, що завершувались повним їхнім руйнуванням через 

фрагментацію. Поряд із деструктивно зміненими НМЗ з'явилися окремі 

острівки ацетилхолінових рецепторів на денервованому МВ. Такі новоутворені 

рецептори з'являються, коли відбуваються процеси реіннервації МВ. Останні 

містили центрально розташовані ядра, характерні для молодих МВ. Це 

дослідження наводить вагомі докази того, що основні морфологічні 

особливості старіння в НМЗ проявляються денерваційно-реіннерваційними 

процесами, що відбуваються на МВ, і призводять до його некрозу/дегенерації 

та регенерації [199, 212, 135].  
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1.3. Сучасні погляди на морфогенез діабетичних міопатій 

За останнє десятиріччя відзначається збільшення росту ендокринних 

захворювань, у структурі яких перше місце у світі належить ЦД. У різних 

країнах світу кількість хворих на це захворювання коливається в межах 4-7 % 

загальної популяції і має тенденцію до росту. Кількість хворих на ЦД в Україні 

щорічно зростає на 5-7 %, серед  дітей віком до 6 років – на 6 %, до 17 років – 

на 5-7 %,  а у дорослих людей після 65 років цей показник сягає 10-15 % [18, 28, 

108, 111]. Однак реальна кількість хворих є в 2-2,5 раза вища унаслідок 

недіагностованих випадків хвороби [81]. ЦД є головною медико-соціальною 

проблемою охорони здоров’я всіх країн світу внаслідок постійного росту 

захворювання, розвитком важких ускладнень та високою летальністю [119, 161, 

179, 187].  

Як відомо, скелетні м'язи є однією з основних тканин, що визначає 

вуглеводний обмін в організмі [[76, 210]. При ЦД поглинання глюкози 

скелетними м’язами зменшується, внаслідок недостатності глікогену, що 

призводить до порушення метаболічних змін у них самих та в організмі [210]. 

Слід зазначити, що вуглеводний обмін у дорослому і дитячому організмах має 

свої особливості [52]. Одним із ускладнень ЦД є діабетична міопатія, яка 

зустрічається у 88% хворих [129] та часто поєднується з іншими ускладненнями 

ЦД, такими, як макро- і мікроангіопатії, серцево-судинні захворювання, 

нефропатія, ретинопатія, нейропатія [60, 124, 139, 141, 158, 182]. Діабетична 

міопатія включає такі клінічні прояви: міозит, ішемію, крововилив, інфаркт, 

некроз, фіброз та жирову дистрофію [128]. Як правило, вона виникає при 

довготривалому погано контрольованому ЦД [137, 205]. Відчутна на дотик, 

болюча м’язова маса трапляється в 34-44 % пацієнтів, а лихоманка 

зустрічається у 10 % хворих [128, 129]. Частим ускладненням діабетичної 

міопатії є інфаркт м’язів, що виникає у 70% пацієнтів із ЦД 1-го типу або у 

хворих з погано контрольованим ЦД 2-го типу [180]. Клінічно інфаркт м’яза 

проявляється раптовим гострим початком з різкого болю і набряку м’яза 

(найчастіше у 83% страждає чотириголовий м’яз стегна) [128, 180]. Виникнення 
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інфаркту м’яза передбачає поганий прогноз захворювання через розвиток 

макросудинних ускладнень включаючи інфаркт міокарда та інсульт [109, 162, 

218].  

Як відомо, скелетні м’язи і печінка є основними органами, що регулюють 

вуглеводний обмін в організмі [210]. Скелетні м'язи беруть участь у процесах 

засвоєння глюкози через активацію інсулін-чутливого транспортера глюкози 

(GLUT-4) на саркоплазмі МВ, що призводить до зниження її рівня в крові [76]. 

При ЦД засвоєння глюкози зменшується внаслідок відсутності інсуліну при ЦД 

1-го типу або інсулінорезистентності при ЦД 2-го типу [210]. При ЦД у 

скелетних м'язах порушуються процеси енергозабезпечення внаслідок 

метаболічних змін швидко перемикатися між ліпідами та вуглеводами [76]. При 

ЦД кількість ненасичених ліпідів у МВ зменшувалося через активацію процесів 

перекисного окислення ліпідів. ЦД спричинив зменшення вмісту нуклеїнових 

кислот, особливо РНК, та фосфоліпідів, зв’язаних воднем на саркоплазмі МВ 

скелетних м’язів [76]. 

ЦД спричиняє метаболічні зміни в скелетних м’язах. Насамперед 

гіперглікемія призводить до глікозилювання білків [11, 100, 150, 151]. 

Глікозильовані білки міофібрил призводять до зменшення рухливості актину і 

міозину [184]. За допомогою імуногістохімічного методу встановлено, що 

кінцевими продуктами глікозилювання найбільше пошкоджуються МВ II типу 

[194], що призводить до їхньої атрофії [150] і втрати скоротливої функції при 

різних моделях експериментального ЦД 1 типу. Автори дотримуються думки, 

що глікозилювання міозину in vitro протидіє протеолізу [184]. Багато хронічних 

ускладнень ЦД пов'язані зі змінами у структурі білка. Інсулін стимулює 

поглинання ряду амінокислот у МВ, при ЦД зменшується кількість і 

доступність необхідних амінокислот для синтезу білків, що є одним із 

патогенетичних чинників діабетичної міопатії [151]. Окремі дослідження 

вказують про збільшення розпаду та зменшення синтезу білка при ЦД, через  

дефіцит інсуліну внаслідок інсулінорезистентності [126, 188]. За даними Imam 

KA et al., МВ II типу зазнають більш вираженої атрофії внаслідок окисного 
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стресу, викликаного гіперглікемією. При цьому швидкість розпаду білка з 

паралельним зниженням його синтезу в МВ II типу є набагато більшою 

порівняно з МВ I типу [132]. 

Гіперглікемія призводить до активації процесів перекисного окислення 

ліпідів і до нагромадження інтрацелюлярних тригліцеридів у саркоплазмі МВ 

[150, 151]. У багатьох дослідженнях було показано підвищення рівня вільних 

жирних кислот, тригліцеридів і ліпідів при ЦД 2 типу [40, 63]. При цьому МВ І 

типу мають підвищений вміст ліпідів при ЦД [121], оскільки  одержують АТФ 

із інтраміоцеллюлярних ліпідів для вироблення енергії для ізометричного 

скорочення [93, 132]. Однак у деяких дослідженнях було показано, що ЦД не 

впливає на вміст тригліцеридів або ліпідів [98]. У підлітків і молодих людей 

при ЦД 1-го типу за допомогою ядерномагнітнорезонансної спектрометрії [114] 

та біохімічно [175] було показано і доведено, що скелетні м’язи містять більше 

інтраміоцеллюлярних ліпідів порівняно зі здоровими людьми. Підвищений 

вміст інтраміоцеллюлярних ліпідів призводить до накопичення в МВ 

асоційованих з ними проміжних продуктів метаболізму, що в кінцевому 

результаті призводить до інсулінорезистентності [149, 176].  

Окремі експериментальні дослідження, враховуючи дані біохімічних та 

гістохімічних досліджень у щурів з стрептозотоцин-індукованим ЦД, вказують 

на більші втрати окисного потенціалу на волокнах типу II, ніж на волокнах 

типу I, при цьому морфологічні зміни у мітохондріях простежуються як у 

волокнах ІІ типу, так і в I [132, 150]. Слід також зазначити, що ЦД знижує 

активність антиоксидантного захисту унаслідок неферментативного 

глікозилювання антиоксидантних ферментів, що призводить до зниження в 

крові каталази та церулоплазміну [25].  

У пацієнтів, що хворіють на ЦД тривалий час, відмічається атрофія м’язів 

та їхня слабкість [114, 117, 128]. Krause [151] відмічав зменшення розміру МВ у 

пацієнтів з вперше діагностованим ЦД. Окремі дослідники [186] виявляли 

атрофію МВ, порушення структури мітохондрій і міофібрил у хворих з ЦД 1 

типу тривалістю до 28 тижнів. При цьому морфологічні ознаки нейропатії 
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виявити не вдалося із чого автори приходять до висновку, що насамперед при 

ЦД зміни в скелетних м’язах виникають швидше, ніж нейропатичні 

ускладненням.  

При ЦД в організмі відбуваються нейроендокринні зміни, що призводять 

до порушення  метаболізму в скелетних м’язах. Зокрема, зміни рівнів гормонів, 

включаючи глюкокортикоїдів, інсуліноподібний фактор росту (IGF-1) ібітор 

активатора плазміногену (PAI-1) сприяють атрофії і пошкодженню МВ [105, 

142]. Гіперкортизолемія, що розвивається при ЦД, з одного боку, сприяє 

розвитку діабетичної мікроангіопатії [23, 27, 165], з іншого – викликає 

глюконеогенез, який погіршує перебіг захворювання та спричиняє глибокі 

метаболічні зміни в м’язах [23, 77, 104]. При ЦД 1-го типу у підлітків [174] і 

дорослих відмічалось зниження експресії інсуліноподібного фактор росту в МВ 

та його циркуляції в крові, що призводило до  атрофії м’язів та сповільнвало 

їхній ріст [97, 123]. 

Недостатність лептину і адипонектину при ЦД 1 типу викликають 

атрофію скелетних м'язів і сповільнення їхнього росту [118, 150]. 

Не останню роль в патогенезі діабетичної міопатії відіграє інтерлейкін-6. 

Доведено, що при ЦД його рівень значно зростає та призводить до інгібування 

фактора росту опосередкованої передачі внутрішньоклітинних сигналів, що 

спричиняє втрату міофібрилами білка та призводить до атрофії МВ [122, 125]. 

В окремих експериментальних дослідженнях доведено, що в розвитку і 

прогресуванні діабетичної міопатії значну роль відіграють діабетична 

мікроангіопатія та периферійна нейропатія [4, 26, 46, 163, 183, 214]. 

При експериментальному ЦД в периферійному нервовому апараті язика 

щурів вже на 2-му тижні виявлено дистрофічно-деструктивні зміни. До 8-го 

тижня експериментального ЦД відбувається поєднана морфологічна 

перебудова язика, що включає зміни з боку МВ, мієлінових нервових волокон 

(МНВ) з порушенням структури НМЗ, в тому числі НМС і судин 

мікроциркуляторного русла язика. Дослідники в динаміці змін язика при 

стрептозотоциніндукованому ЦД виділили три фази: реактивно-дистрофічних 
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змін із максимальною вираженістю через два тижні від початку моделювання 

експериментального ЦД; деструктивно-дистрофічних процесів, яка починається 

після четвертого тижня експерименту, і дегенеративно-деструктивну фазу, що 

розвивається після 6-го тижня досліду. Динаміка змін у НМЗ залежить від 

тривалості ЦД і проходить у дві стадії: перша триває до 4 тижнів та 

характеризується розвитком реактивних змін в НМС, а друга протікає на 6–8-у 

тижнях ЦД у вигляді дистрофічних процесів. Дослідниками доведено, що  

найбільшу чутливість до гіперглікемії виявляють МВ проміжного типу. Зміни в 

МВ і НМЗ відбуваються на тлі порушення мікроциркуляції:  збільшується 

кількість функціонуючих артеріоло-венозних анастомозів; зменшується 

кількість внутрішньостовбурових капілярів та їх сумарна ємкість, що 

призводить до зменшення площі «зон васкуляризації» одним 

внутрішньом’язовим гемокапіляром [163]. 

Атаманчук О.В. [3, 4, 46] описала механізми розвитку діабетичного 

глоситу із використанням гістологічного, електронномікроскопічного і 

морфометричного аналізу. У процесі розвитку діабетичного глоситу 

спостерігається зменшення висоти різних видів сосочків язика, збільшується 

кількість кератинових мас, що відіграє роль у затриманні мікрофлори на 

поверхні слизової оболонки і як наслідок спричиняє розвиток запального 

процесу слизової оболонки язика, що підтверджується збільшенням кількості 

макрофагів і плазмоцитів та зниженням проліферативних процесів у глибоких 

шарах епітелію, підвищенням зроговіння поверхневого шару з розвитком гіпер- 

та паракератозу [183]. Упродовж перебігу експериментального ЦД середній 

діаметр різних типів МВ достовірно зменшується від 3,2 % до 35,9 %. При 

цьому кількість швидких гліколітичних МВ зменшується на 53,1 % проміжних 

МВ на 29,7 %, тоді як кількість повільних окисних МВ зменшується тільки на 

18,9 %. Зміни в МВ супроводжуються розвитком виражених деструктивних 

змін у периферійному нервовому апараті язика [3, 4, 6].  

Роднинський О. Г. та співавт. [64] довели, що при ЦД відмічається 

зниження збудливості НМЗ литкового м’яза, на що вказує підвищення порогу 
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збудження його при прямому і непрямому подразненні та збільшення 

латентного періоду та тривалості потенціалу дії.  

Буниною М.А. проведено дослідження біоелектричної активності 

жувального і скроневого м’язів хворих із ЦД [12]. У пацієнтів із ЦД при 

помилках протезування відмічається зниження біоелектричної активності на 

70% у жувальному та на 50% у скроневому м’язах, широкому коливанні 

амплітуди біоелектричної активності, появою міні-патернів і низької 

амплітудної тонічної активності під час паузи. Відмічено, що під час жування у 

хворих з ЦД порушується синхронність ритмічного збудження однойменних 

м’язів на правій і лівій сторонах під час жування, при цьому біоелектрична 

активність швидше з’являється у м’язах з больовим синдромом, що вказує на 

більш раннє змикання зубних рядів з боку м’язової дисфункції.   

У ряді досліджень [84] показано структурні зміни МНВ при ЦД та 

доведено, що глибина їхнього ураження залежить від терміну захворювання, 

рівня гіперглікемії та показників глікованого гемоглобіну. Доведено, що  

гіперглікемія призводить до появи варикозних розширень за ходом МНВ, 

зменшується площа НМЗ та довжина кінцевих гілочок рухового аксона [46]. 

Окремі наукові роботи вказують на те, що ступінь пошкодження НМС 

залежить від типу МВ [84, 131]. Найбільш виражених змін зазнають НМЗ і 

НМС повільних окисних МВ. У НМЗ спостерігаються процеси дегенерації, 

кінцеві нейролемоцити в їхній підошві являють собою гомогенну аргірофільну 

масу, а МВ перебувають у стадії розпаду. При тривалій гіперглікемії в НМЗ 

повільних окисних МВ спостерігаються зменшення спраутингу та деструкція 

тонких терміналей [82, 152]. 

Дослідженнями К. Ogata et al. [178] показано, що у хворих на ЦД при 

фізичному навантаженні спостерігається утворення нових НМЗ, незважаючи на 

наявну гіперглікемію, що, з одного боку, вказує на те, що гіпертрофія МВ і їх 

пошкодження ініціюють спраутинг аксонів, а з іншого –  свідчить про високу 

пластичність НМЗ і МВ у скелетних м’язах.  

Досить цікавими є роботи Град А.О. щодо перебудови жувального м’яза 
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статевозрілих щурів при стрептозотоциновому ЦД [16, 26, 214, 215]. Нею 

доведено, що при тривалому стрептозотоцин-індукованому ЦД виникають 

деструктивно-атрофічні зміни в МВ, НМЗ на тлі розвитку діабетичної 

мікроангіопатії. У НМС виявляються дистрофічно-деструктивні зміни, що 

проявляються на  ЕМГ потенціалами фібриляцій та позитивних гострих хвиль 

різної амплітуди і тривалості, що вказує на перебудову нервового апарату і 

втягнення аксонів у денерваційний процес. Науковцями доведено, що при 

стрептозотоциніндукованому ЦД в жувальному м’язі діагностується діабетична 

міопатія, що виникає внаслідок таких факторів: метаболічно-деструктивних 

змін у МВ, розвитку циркуляторної і гемічної гіпоксій через виникнення 

діабетичної мікроангіопатії, деструктивно-атрофічних змін у НМЗ. 

Підсумовуючи наукові дані щодо морфогенезу жувальних м’язів та їх 

змін при ЦД, можна прийти до наступних висновків: 

1) ранній пре- і постнатальний морфогенез скелетних м’язів, зокрема 

жувального м’яза, добре описаний у наукових джерелах. Натомість комплексні 

дослідження вікових змін жувального і скроневого м’язів нестатевозрілих і 

статевозрілих щурів, перебудови їх МВ, ГМЦР і НМЗ та їхня порівняльна 

характеристика залишились поза увагою дослідників; 

2) у літературних джерелах поодинокі роботи висвітлюють перебудову 

скелетних м’язів при ЦД, зокрема жувального, у статевозрілих тварин, 

більшість робіт присвячено дослідженням патогенетичних механізмів змін 

скелетних м’язів при ЦД. У науковій літературі відсутні дані про особливості 

комплексної структурної перебудови МВ, НМЗ і ГМЦР жувального і 

скроневого м’язів при СЦД у постнатальному періоді онтогенезу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження  

Експериментальне наукове дослідження на тваринах проведено в 

«Навчально-науковій лабораторії морфологічного аналізу», «Центрі 

біоелементології», «Науково-практичний центр нейрофізіологічного 

дослідження» Івано-Франківського національного медичного університету та в 

сертифікованій  лабораторії «Діамеб».  

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

(масою 75-90 г) та  6-міс (160-180 г) віку, що поділялися на 2 групи (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Розподіл тварин по групах і термінах експерименту 

Групи тварин 
Термін спостереження, доби Кількість 

тварин 
14 28 42 56 70 

1 Інтактна 
2-міс. 10 10 

6-міс. 10 10 

2 

2а підгрупа 

(СЦД) 

2-міс. 7 7 7 7 7 35 

6-міс. 7 7 7 7 7 35 

2б підгрупа 

(контроль) 

2-міс. 5 5 5 5 5 25 

6-міс. 3 3 3 3 3 15 

 Загинули  протягом перших 2 тижнів 4 

 Виключили  глюкоза  < 11 ммоль/л 1 

Всього  130 

 

До першої групи (інтактної, в нормі, за умов фізіологічної норми)  

ввійшло по 10 щурів 2-міс і 6-міс віку, яким не здійснювали жодних 

маніпуляцій. Друга (експериментальна, дослідна) група тварин поділялась на 

дві підгрупи: 2а підгрупа з модельованим стрептозотоцин-індукованим ЦД 

(СЦД) і 2б підгрупа – контрольна. СЦД моделювали по запатентованій 

методиці [47] шляхом однократного внутрішньоочеревинного введення 

стрептозотоцину («Sigma», США) попередньо розведеного в 0,1 М цитратному 

буфері (рН 4,5). Щурам 2-міс віку вводили  стрептозотоцин із розрахунку           
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7 мг/100 г маси тіла, 6-міс– 6 мг/100 г маси тіла [47]. Контрольній групі тварин 

вводили еквівалентну дозу цитратного буферу. Забір матеріалу проводили 

зранку натще на 14-у, 28-у, 42-у, 56-у, 70-у доби дослідження. Щоденно вранці 

натще контролювали рівень глюкози у краплі крові хвостової вени, 

використовуючи тест смужки глюкометра «Accu-Chek Active» («Roche 

Diagnostics GmbH»). Забір матеріалу проводили шляхом декапітації під 

ефірним наркозом і одразу забирали кров для біохімічного аналізу. Перед 

декапітацією тварин зважували. Для чистоти експерименту і виключення 

впливу добового ритму та біологічної активності матеріал для дослідження 

забирали вранці (8:00-9:00) натще. 

Тварини перебували на стандартному харчовому раціоні віварію (білки 

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

воді. Усі маніпуляції, які проводилися із тваринами впродовж експерименту, не 

суперечили етичним нормам відповідно до положення Європейської конвенції 

про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших 

наукових цілей (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЄЕС (1986), 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 15 грудня 

2009 року та наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 

03.08.2012 р. і відповідали вимогам комісії з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету (протокол № 118/20 від 15.12.2020 р.). 

 

2.2. Гістологічні, гістохімічні методи дослідження 

Для гістологічного дослідження шматочки жувального і скроневого 

м’язів  фіксували у розчині 10% нейтрального формаліну впродовж 14-ти днів 

із зміною його через відповідні проміжки часу. Після проводки  виготовляли 

парафінові блоки за загальноприйнятою методикою [7]. На санному мікротомі 

отримували серійні зрізи, які забарвлювали гематоксиліном та еозином; за 

Хартом і дофарбовували за Ван-Ґізоном для виявлення еластичних компонентів 

у стінці мікрогемосудин; трихром за Массоном для диференціації сполучної 

тканини і м’язів [7]. Для виявлення вмісту глікогену в МВ їх забарвлювали за 
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Шабадашем та оцінювали кількість глікогену в одному МВ за якісною 

характеристикою (відсутня (-), незначна (+), помірна (++) та виражена (+++)) на 

мікрофотографіях гістологічних зрізів.  

Для виявлення НМЗ жувальний м’яз фіксували упродовж 25-30 діб у 12% 

нейтральному формаліні. Матеріал промивали і у кріостаті виготовляли зрізи 

товщиною 30-40 мкм, які обробляли за методом Більшовського-Грос [50, 85]. 

Для кращого ідентифікації НМЗ скелетних м’язів використали запатентовану 

нами модифікацію забарвлення кобальт-сульфідним розчином [62]. 

Огляд, опис та фотографування гістологічних препаратів проводили під 

світловим мікроскопом Leiсa DM 750 та фотодокументували за допомогою 

цифрової ССD – камери (Industrial digital camera UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-

SQ-NA) із розширенням 1200х1600 і збережених у форматі tif.  

 

2.3. Електронномікроскопічний метод дослідження 

При заборі матеріалу для електронномікроскопічного дослідження 

дотримано загальноприйнятих правил швидкості висікання та атравматичності. 

Шматочки жувального і скроневого м’язів, розміром 1х1х1 мм, фіксували 

в 2% розчині чотириокису осмію на 0,1 М фосфатному буфері з рН 7,4 

упродовж 2 годин. У подальшому матеріал промивали у 0,1 М фосфатному 

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

концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно просочували в 

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 [7]. Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі 

ПЭМ-125 К («Selmi», Україна), при прискорюючій напрузі 75 кВ, з наступним 

фотографуванням при збільшеннях від 4000 до 30000 разів. 
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2.4. Біохімічні методи дослідження  

Визначення рівня глюкози в крові 

Визначення рівня глюкози глюкозооксидантним методом проводили в 

«центрі біоелементології» Івано-Франківського національного медичного 

університету використовуючи стандартний набір реактивів (фірма «Глюкоза-

ФКД», Україна). Принцип методу ґрунтується на окисненні глюкози киснем 

повітря до глюкуронової кислоти і перекису водню (за наявності 

глюкозоксидази). У результаті взаємодії перекису водню з фенолом та 4-

амінофеназолом утворюється хіномін, який визначається фотометрично. Для 

дослідження використовували плазму крові, яку отримували з цільної 

капілярної крові шляхом центрифугування при 2000 об/хв упродовж 10 хв. 

Визначення концентрації глікозильованого гемоглобіну (НbА1с) в цільній 

крові. 

Визначення рівня НbА1с проводили в сертифікованій медичній 

лабораторії «Діамеб» (м. Івано-Франківськ). Відсотковий вміст 

глікозильованого гемоглобіну НbА1с у цільній крові вимірювали за допомогою 

діагностичного набору «ACCENT-200 HbA1c DIRECT», виробник PZ Cormay 

S.A. (Польща).  

 

2.5. Електроміографічний метод дослідження 

Локальну голкову електроміографію проводили в «Науково-практичному 

центрі нейрофізіологічного дослідження» Івано-Франківського національного 

медичного університету на комп’ютерному електронейроміографічному 

комплексі “Нейро-ЕМГ-Микро”, що має високу чутливість (10-500 мкВ/см), 

низький рівень шумів і стійкість до спотворень. Реєстрували потенціали дії 

рухової одиниці (ПРО), що є алгебрагічною сумою потенціалів дії окремих МВ, 

які входять в дану рухову одиницю (РО) за допомогою стандартних голчастих 

електродів. 

Дослідження голковими електродами включає 5 етапів: 
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1) Вивчення спонтанної активності досліджуваних м’язів. 

2) Реєстрація ПРО і побудова  гістограми їх розподілу за тривалістю з 

наступним якісним аналізом. 

3) Визначення середньої тривалості ПРО і порівняння отриманих 

результатів з нормативними показниками та визначення ЕМГ-стадії 

патологічного процесу. 

4) Визначення середньої амплітуди ПРО. 

5) Підрахунок відсотку поліфазних ПРО і підрахунок ПРО із збільшеним 

числом турнів. 

Дослідження проводять за допомогою концентричного голкового 

електрода, введеного на відстані 0,5-1 см від активної моторної точки м’яза. 

Заземлюючий електрод розташовується над лопаткою на стороні дослідження. 

При виборі ПРО для аналізу необхідно дотримуватися певних правил їх 

відбору. В нашому дослідженні після введення електрода у повністю 

розслаблений м’яз і кожен раз при його переміщенні стежать за можливою 

появою спонтанної активності. Реєстрацію ПРО проводять при мінімальному 

довільному напруженні м’язу, що дає змогу ідентифікувати окремі потенціали 

дії РО. Відбирають 8 (за правилом куба) різних ПРО, дотримуючись певної 

послідовності переміщення електрода в м’язі. Отримавши 4-5 ПРО з однієї 

точки, голку виводять з м’яза, але не виходячи з товщини шкіри. Далі її знову 

вводять в товщу м’язу, але зміщуючи в задану сторону. Таким чином, 

досліджують різні ділянки м’яза і реєструють ПРО. 

ПРО зазвичай має вигляд (рис. 2.1). На зареєстрованих ЕМГ-кривих 

визначають наступні часові та амплітудні показники ПРО: амплітуду (середню і 

максимальну); активність введення, середню нормалізовану тривалість (середня 

тривалість ПРО, виражена у відсотках відносно нормативної середньої 

тривалості цих потенціалів в нормі); кількість поліфазних ПРО (ступінь 

поліфазії); середню величину амплітуди (ступінь відхилення променя від 

базальної лінії (мкВ); ступінь відхилення амплітудних і часових показників від 

норми (%); спонтанну активність. 
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Рис. 2.1. Приклад ЕМГ-кривої зареєстрованої у жувальному м’язі щура в 

нормі, що відображає окремий вид потенціалу дії рухової одиниці: 1 – початок 

потенціалу дії, 2 – кінець потенціалу дії. 

 

Всі дані представляються у вигляді відповідних гістограм (рис. 2.2). 

 

а 

        

б 

Рис. 2.2. Гістограми розподілу окремих потенціалів дії рухових одиниць 

за кількісними (а) та амплітудними (б) показниками. 

10 мс       500 мкВ 

ПРО 
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Кількісний аналіз спонтанної активності при ЕМГ оцінці стану 

жувального і скроневого м’язів є особливо важливим оскільки дозволяє оцінити 

функціональний стан НМЗ  в динаміці розвитку і перебігу СЦД.  

 

2.6. Морфометричні дослідження зі статистичною обробкою даних  

Для морфометричних досліджень використовувалися фотографії 

гістологічних зрізів, забарвлених гематоксилін-еозином, трихром за Массоном, 

за Хартом-Ван-Ґізоном, імпрегнацію  за методом Більшовського-Грос (поле 

зору світлового мікроскопа Leica DM 750 фотографували за допомогою 

цифрової ССD – камери із розширенням 1200х1600) і збережених у форматі tif. 

Для вимірювання певних показників використовували програмне забезпечення 

NIH USA «Image J» та ручний режим з урахуванням збільшень.  

На поперечних гістологічних зрізах МВ визначили: площу МВ та їхніх 

ядер, площу НМЗ та спраутинг аксонів. Вимірювали площу профільного поля 

артеріол, капілярів, венул, їх стінки і просвіту. В артеріолах і капілярах 

визначали індекс Вогенворта (ІВ) за формулою [89, 191]:  

W= So/ Sпр х 100                                                                               (2.1), 

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

На оцифрованих електронних мікрофотографіях на площі 27 мкм2 

вимірювали такі параметри: площу нейром’язового синапсу (НМС), кількість 

синаптичних пухирців на весь зріз НМС, кількість складок засинаптичної 

перетинки (СЗП), відстань між СЗП, довжину окремих СЗП.  

На оцифрованих електронних мікрофотографіях проводили виміри 

об’ємної щільності міофібрил, мітохондрій, саркоплазматичної сітки. Для 

вимірювання використовували універсальну вимірювальну міліметрову сітку з 

довжиною тест-ліній 1 мм і вичисляли об’ємну щільність досліджуваних 

структур за формулою [2]: 

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. 
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Для статистичного аналізу проводили перевірку нормальності розподілу 

кількісних ознак із використанням критерію Колмогорова-Смірнова з 

поправкою Ліллієфорса і критерію Шапіро-Уілкса, а також за допомогою 

гістограми з лінією очікування нормальної функції розподілу. Для порівняння 

двох вибірок використовували непараметричний U-тест Манна-Уітні, для 

виявлення взаємозв’язків між показниками використовували коефіцієнт 

рангової кореляції Спірмена. Вибіркові параметри, наведені далі в таблицях і 

тексті, мають такі позначення M – вибіркове середнє, m – стандартна помилка 

(похибка) середнього, n – об'єм вибірки, р – досягнутий рівень статистичної 

значущості, r – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, (вищенаведені 

позначення подані за Стентоном-Гланцом [13]).  

Комп'ютерне опрацювання всіх інших параметрів та даних проводилося 

за допомогою пакету статистичного аналізу STATISTICA (StatSoft, Inc. (2010), 

STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.). 

Використовували непараметричні методи дослідження. Статистичні зміни 

вважали достовірними тоді, коли отриманий рівень достовірності для тестової 

статистики був меншим від прийнятого рівня, тобто р<0,05. 

Результати розділу висвітлені в одній публікації [62]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СКРОНЕВОГО І ЖУВАЛЬНОГО М’ЯЗІВ У НОРМІ 

 

3.1. Особливості гісто-ультраструктурної організації скроневого і 

жувального м’язів нестатевозрілих щурів 

Для дослідження нами обрано скроневий і поверхневий жувальні м’язи 

інтактних щурів, оскільки вони функціонально є синергістами і забезпечують 

приведення і піднімання (протрузію) нижньої щелепи. Скроневий м’яз 

починається широкою основою від внутрішньої поверхні виличної дуги, 

скроневого гребеня тім’яної кістки і потиличного крила скроневої кісти та 

прикріплюється до вінцевого відростка, присередньої і бічної поверхонь гілки 

нижньої щелепи у ділянці вирізки нижньої щелепи. Поверхневий жувальний 

м’яз становитьться з передньої і задньої частин. Перша починається від бічної 

поверхні верхньої щелепи позаду верхньощелепно-різцевого шва і 

прикріплюється до нижнього краю та внутрішньої поверхні кутового відростка 

нижньої щелепи. Задня поверхнева частина бере свій початок широким 

апоневрозом від виличної дуги і прикріплюється до жувальної горбистості на 

латеральній поверхні гілки нижньої щелепи. 

На гістологічних препаратах архітектоніка скроневого і жувального 

м’язів, як і інших скелетних м’язів, є типовою. МВ покриті ендомізієм та 

утворюють м’язові пучки, покриті перимізієм, у якому проходять кровоносні 

судини і нерви (рис. 3.1). Площа поперечного перерізу МВ скроневого м’яза 2-

міс. щурів становить (523,18±18,23) мкм2 і є вірогідно більшою за таку 

жувального м’яза (426,18±44,61) мкм2, (р=0,0001), натомість площа ядер МВ 

вірогідно не відрізняється і становить відповідно (12,36±3,35) мкм2 та 

(14,67±3,04) мкм2 (р=0,8963).  
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Рис. 3.1. Артеріола (а) та венула (б) в перимізії скроневого м’яза 2-міс 

інтактного щура. Забарвлення трихром за Масоном . Мікрофотографії. Зб.: а, б) 

об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – МВ, 2 – артеріола, 3 – капіляр, 4 – венула, 5 – ядра 

фібробластів, 6 – перимізій. 

 

Кровоносні судини в досліджуваних м’язах галузяться за магістральним 

типом. Внутрішньоорганні артерії йдуть паралельно до МВ, від них 

відгалужуються артеріолам, які розташовуються, зазвичай, під прямим кутом, 

інколи косо до поздовжньої осі МВ. Просвіт артеріол обмежений 3-5 

ендотеліоцитами, що лежать на базальній мембрані (див. рис. 3.1). У середній 

оболонці артеріол візуалізуються міоцити, що розташовуються в один шар і 

часто не утворюють суцільного клітинного пласту. Ядра їх мають видовжену 

форму і розташовуються в центрі клітини. Від артеріол відходять 

метаартеріоли, від яких беруть початок капіляри. Останні проходять 

паралельно вздовж МВ і утворюють між собою численні анастомози. Від 

злиття гемокапілярів формуються закапілярні судини, які, зливаючись між 

собою, утворюють венули, що розташовуються в ендо- і перимізії.  



52 

За даними морфометричних досліджень площі поперечного перерізу 

судин ГМЦР, їх просвіту і стінки у скроневому і жувальному м’язах вірогідно 

не відрізняються між собою (табл. 1). У скроневому і жувальному м’язах ІВ 

вірогідно не відрізняється між собою і становить у артеріолах відповідно 

(358,44±58,09) % та (385,12±50,29) %, у капілярах – (114,69±29,24) % та 

(113,09±30,42) % (у всіх випадках р>0,05). Кількість капілярів на 0,1мм2 

жувального м’яза становить 113,8±3,14, тоді як у скроневому м’язі їх кількість 

є достовірно меншою і становить 99,2±2,39 (р=0,000012). Різну щільність 

капілярної сітки на однаковій площі досліджуваних м’язів можна пояснити 

тим, що площа МВ скроневого м’яза є вірогідно більшою, ніж МВ жувального 

м’яза, при цьому на одне МВ у жувальному м’язі припадає 1,5±0,06 капілярів, 

тоді як у скроневому – 2,2±0,07 капіляра.  

 

Таблиця 3.1 

Досліджуваний 

матеріал 

Площа судини 

(мкм2) 

Площа просвіту 

судини (мкм2) 

Площа стінки 

судини (мкм2) 

Артеріоли 

Скроневий м’яз 280,67±49,50 61,57±40,93* 219,10±42,76 

Жувальний м’яз 251,50±33,75 52,40±9,44 199,10±26,59 

Капіляри 

Скроневий м’яз 15,42±3,01 7,28±1,51 8,16±2,02 

Жувальний м’яз 15,42±3,03 7,32±1,65 8,09±2,16 

Венули 

Скроневий м’яз 236,67±37,11 104,82±11,26 131,85±29,08 

Жувальний м’яз 234,56±32,56 105,78±12,03 128,78±18,09 

Примітка: вірогідна різниця між скроневим і жувальним м’язами в межах однієї 

групи судин *p<0,05.  
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На поперечних та повздовжніх зрізах досліджуваних м’язів, забарвлених 

за Шабадашем, відмічається рівномірне і виражене наповнення МВ гранулами 

глікогену (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Розподіл гранул глікогену в поперечних (а) та повздовжніх (б) 

зрізах жувального м’яза. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: а, 

б) об. 40, ок. 10.  

 

На ультраструктурному рівні досліджувані м’язи мають типову будову. 

МВ містять поздовжньої форми ядра з дифузно розташованими гранулами 

евхроматину (рис. 3.3 а), біля якого розташовані округлої форми мітохондрії з 

матриксом підвищеної електронної щільності та поодинокі пухирці комплексу 

Гольджі. Ззовні до сарколеми МВ прилягає базальна мембрана та елементи 

ендомізію, зокрема активні фібробласти, які заходять своїми відростками між 

сусідні МВ (див. рис. 3.3 а). Більшу частину саркоплазми займають міофібрили, 

що складаються із типових саркомерів, межею між якими є Z-лінія та чітко 

простежуються анізотропні й ізотропні диски, H-зона, усередині якої міститься 

М-лінія. Між міофібрилами і під сарколемою у саркоплазмі виявляються  
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Рис. 3.3. Ультраструктура міосимпласта (а) та міосателіоцита (б) 

скроневого м’яза 2-міс інтактного щура. Електронні мікрофотографії.                          

Зб.: а) 8000, б) 4800. 

Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – мітохондрії, 3 – міофібрили, 4 – 

саркоплазматична сітка, 5 – ядро міосателіоцита, 6 – ядро фібробласта, 7 – ядро 

ендотеліоцита, 8 – ядро перицита. 

  

численні гранули глікогену. Особливістю будови МВ нестатевозрілих тварин є 

невеликої округлої форми мітохондрії з помірною електронроннооптичною 

щільністю матриксом і нечітко диференційованими кристами, що утворюють 

скупчення під сарколемою та біля ядра. Об’ємна щільність їх вірогідно не 

відрізняється у скроневому і жувальному м’язах та становить відповідно 

(11,76±0,94) % (11,26±0,82) % (у всіх випадках р<0,05). Те ж саме стосується і 

інших органел, так, об’ємна щільність міофібрил у скроневому м’язі становить 

(50,32±1,26) % а в жувальному (49,26±1,45) %, саркоплазматичної сітки – 

(3,09±0,12) % та (3,11±0,21) % відповідно (у всіх випадках р<0,05).  

Ще однією особливістю будови досліджуваних м’язів нестатевозрілих 

тварин є численні міосателіоцити, що розташовуються між сарколемою 
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міосимпласта та базальною мембраною (рис. 3.3 б). Вони містять ядра з 

дифузно розташованими гранулами евхроматину та зібраними в грудки 

гетерохроматином і мають добре виражений перинуклеарний простір. У 

цитоплазмі цих клітин наявні: молоді мітохондрії, численні структурні 

елементи саркоплазматичної сітки, гранули глікогену, вільні рибосоми та 

полісомальні розетки, проте відсутні міофібрили.  

Будова складових ланок ГМЦР на ультраструктурному рівні не 

відрізняється від такої у дорослих щурів. В ендотеліоцитах всіх 

мікрогемосудин біля ядра візуалізуються диктіосоми комплексу Гольджі, 

мітохондрії, вільні рибосоми та полісомальні розетки, поодинокі тільця 

Вейбеля-Паладе, а в цитоплазмі периферійної зони, особливо капілярів, 

простежуються численні мікропіноцитозні пухирці, що вказує на активні 

процеси трансендотеліального обміну. В артеріолах ззовні від ендотеліоцитів 

розташовані базальна та внутрішня еластична мембрани (рис. 3.4 а). При цьому 

остання є місцями дуже вузькою, а в цих ділянках простежуються міо-

ендотеліальні контакти. У міоцитах артеріол більшу частину цитоплазми 

займають актинові та міозинові міофіламенти, які мають, переважно 

повздовжню орієнтацію, між ними розташовані видовженої форми мітохондрії. 

Зовнішня оболонка артеріол побудована зі сполучнотканинних елементів та 

містить фібробласти. Метаартеріоли локалізуються, зазвичай, в ендомізії. Їх 

просвіт вистелений ендотеліоцитами, ззовні від яких розташовуються 

поодинокі перицити та їх цитоплазматичні виростки. 

За будовою гемокапіляри досліджуваних м’язів є соматичного типу та 

мають на поперечних зрізах округлу форму (рис. 3.4 б). Ядра в ендотеліоцитах 

мають округлу або овальну форми з поодинокими неглибокими інвагінаціями 

ядерної оболонки. Каріоплазма представлена в основному дифузно розсіяними 

гранулами евхроматину. В ендотеліоцитах чітко розрізняються ядерна, 

периферійна і біляконтактна зони (див. рис. 3.4 б). В останній простежуються 

прості і складні міжендотеліальні контакти різної конфігурації – від простих 

прямолінійних з’єднань до складних інтердигітацій.  
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Рис. 3.4. Субмікроскопічна будова артеріоли скроневого (а) та капіляра 

(б) жувального м’яза 2-міс щура в нормі. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 

6400, б) 9600. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – мікропіноцитозні пухирці, 3 – 

мітохондрії, 4 – міофіламенти міоцита артеріоли, 5 – прості міжендотеліальні 

контакти з десмосомами, 6 – міо-ендотеліальний контакт. 

 

Ззовні до неперервного ендотеліального пласту прилягає помірної електронної 

щільності тришарова базальна мембрана, ззовні від якої розташовуються 

перицити.  

Від злиття гемокапілярів формуються закапілярні судини, які, 

зливаючись, утворюють венули. Ендотеліоцити венозної ланки ГМЦР 

досліджуваних м’язів мають більш товсту периферійну зону, а люменальна 

поверхня плазмолеми утворює складний мікрорельєф внаслідок  мікроскладок і 

мікровиростів. Ззовні від ендотеліальної оболонки розташовуються: базальна 

мембрана, поодинокі міоцити та адвентиційні клітини.   

 



57 

У 2-міс щурів внутрішньом’язові нервові провідники утворюють пучки зі 

середнім діаметром (60,76±5,69) мкм у скроневому та (55,46±4,79) мкм у 

жувальному м’язах. Переважна більшість нервових волокон окутані тонкою 

МО, а середній діаметр їх становить (5,31±0,56) мкм у жувальному і (5,56±0,56) 

мкм у скроневому м’язах. Нервові волокна жувального і скроневого м’язів, 

вийшовши із ендомізію, зазвичай дихо- або трихотомічно поділяються на 

кінцеві гілочки довжиною (13,45±1,02) мкм і (13,56±0,98) мкм та діаметром 

(0,87±0,06) мкм і (0,93±0,05) мкм відповідно. Дуже рідко на кінцях вони мають 

плоскі потовщення. При цьому патерн галужень термінальних відділів аксонів 

становить 3,2±0,79 у скроневому та 2,64±0,67 у жувальному м’язі. У ділянці 

розгалуження на кінцеві гілочки аксони втрачають мієлінову оболонку і 

терміналі аксонів оточені поодинокими ядрами кінцевих нейролемоцитів і МВ 

(рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Гістоархітектоніка НМЗ скроневого м’яза 2-міс інтактного щура. 

Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, 

ок. 10. 

Позначення: 1 – МНВ, 2 – термінальні галуження аксона 3 – ядра 

кінцевих нейролемоцитів, 4 – ядра МВ. 
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Терміналі аксонів лежать у неглибоких канавках м’язового полюса НМЗ й 

оточені поодинокими ядрами нейролемоцитів і МВ. Площа НМЗ становить 

(332,14±43,16) мкм2 у скроневому та (259,52±13,87) мкм2  у жувальному м’язах. 

Слід відзначити, що у 2-міс тварин на одному і тому ж МВ ми спостерігали 

НМЗ, утворені терміналями, які беруть початок від різних аксонів (див. рис. 

3.5), що може вказуває на полінейронну їх іннервацію. Відмінною особливістю 

будови НМЗ є те, що у скроневому м’язі площа НМЗ і патерн галужень 

термінальних гілочок аксонів є вірогідно більшими за відповідні показники 

жувального м’яза (у всіх випадках р<0,05) та очевидно, залежить від розмірів 

МВ, оскільки нами виявлена прямопропорційна кореляція між площами МВ і 

НМЗ, які становлять: у скроневому м’язі rs=0,90 (р=0,0002), у жувальному – 

rs=0,87 (р=0,0012).  

Електронно-мікроскопічно складові частини НМЗ у молодих щурів 

значно відрізняються від таких у дорослих тварин. Мієлінові нервові волокна 

(МНВ) мають типову будову (рис. 3.6 а). Аксоплазма терміналей містить: 

поодинокі мітохондрії з чітко диференційованими кристами, невелику кількість 

мікротрубочок, нейрофіламентів і синаптичних пухирців (рис. 3.6 б). 

Нейролемоцити, які покривають терміналі, мають незрілий вигляд: містять 

неоформлене ядро, матрикс якого заповнюється зернами хроматину. 

Цитоплазматичні органели кількісно і якісно відрізняються від аналогічних 

утворень у 6-міс щурів: незначна кількість цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки, вільних і прикріплених рибосом, мітохондрій, окремі 

компоненти комплексу Гольджі. Засинаптична перетинка утворює тільки 

неглибокі складки. Саркоплазма цієї ділянки містить ядра, мітохондії  і 

міофібрили МВ. У ділянці окремих НМЗ можна помітити скупчення 2-3 

нейролемоцитів, які покривають терміналь аксона. У таких терміналях поряд з 

нормальними і зміненими мітохондріями накопичується значна кількість 

синаптичних пухирців, що свідчить про існування недорозвинутого 

рецепторного апарату (АЗ) передсинаптичної перетинки і наявність блоку 

виділення медіатора в синаптичну щілину. У таких ситуаціях передача 
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нервового збудження на МВ може здійснюватися за рахунок ацетилхоліну, 

який продукується скупченнями в термінальній зоні нейролемоцитів (див. рис. 

3.6). 

 

Рис. 3.6. Ультраструктура МНВ (а) та НМЗ жувального (а) та скроневого 

(б) м’язів 2-міс інтактного щура. Зб.: а) 9600, б) 12000. 

Позначення: 1 – аксоплазма з синаптичними пухирцями, 2 – СЗП, 3 – 

синаптична щілина, 4 – відростки кінцевого нейролемоцита, 5 – АЗ, 6 – ядро 

нейролемоцита, 7 – МО, 8 – нейрофібрили, 9 – мітохондрії. 

 

Дані морфометричного аналізу НМС скроневого м’яза 2-міс щурів у 

нормі вказують, що їхня площа становить (6,63±0,82) мкм2, площа СЗП рівна 

(0,11±0,04) мкм2, а їх кількість – 18,1±2,02 при відстані між ними 

(0,06±0,04) мкм, кількість синаптичних пухирців становить 205±21,85. У 

жувальному м’язі цієї вікової групи тварин площа НМС та кількість СЗП 

перетинки є вірогідно меншими порівняно зі скроневим м’язом і становлять 

відповідно (5,13±0,70) мкм2  та (16,4±1,35) мкм (у всіх випадках р<0,05), тоді як 

розміри інших складових компонентів НМС у двох досліджуваних м’язах 

вірогідно не відрізняються. Так площа СЗП становить (0,09±0,02) мкм2 при 
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відстані між ними (0,07±0,04) мкм, кількість синаптичних пухирців є 

205,5±24,15 (у всіх випадках р>0,05). 

У ділянці НМС гемокапіляри належать до соматичного типу та мають 

таку ж будову, як гемокапіляри, що кровопостачають МВ досліджуваних 

м’язів. На електронномікроскопічному рівні у ділянці НМС місцями 

простежується контакти гемокапілярів та плазмолеми відростків кінцевих 

нейролемоцитів. При цьому між кінцевими розгалуженнями аксона та 

капіляром як на гістологічному так і субмікроскопічному рівнях завжди 

виявляється тонкий шар сполучної тканини та кінцеві нейролемоцити, які 

входять до складу НМЗ та беруть участь в утворенні гісто-гематичного бар’єра.  

 

3.2. Особливості морфологічної будови скроневого і жувального м’язів 

статевозрілих щурів 

У 6-міс інтактних щурів, як і в 2-міс, гістоархітектоніка скроневого і 

жувального м’язів суттєво не відрізняються між собою (рис. 3.7). В ендо- і 

перимізії розташовуються артерії, артеріоли, капіляри, венули і вени, а також 

периферійні нерви та їх галуження (див. рис. 3.7 а). У 6-міс щурів, порівняно з 

2-міс, площа поперечного перерізу МВ вірогідно зростає у скроневому м’язі в 

2,6 раза до (1373,97±198,29) мкм2 (р=0,0001), у жувальному – в 1,9 раза до 

(813,53±109,08) мкм2 (р=0,0001), тоді як площа ядер вірогідно не змінюється і 

становить відповідно (15,69±5,42) мкм2 та (15,69±5,42) мкм2 (у всіх випадках 

р>0,05). При цьому площа поперечного перерізу МВ у скроневому м’язі 6-міс 

щурів, як і 2-міс, залишається вірогідно більшою за МВ жувального м’яза. 

На повздовжніх та поперечних зрізах досліджуваних м’язів відмічається 

помірне наповнення МВ гранулами глікогену. При цьому в сусідніх МВ 

наповненість включеннями глікогену є різною (рис. 3.8), на відміну від 2-міс 

щурів, де розподіл глікогену в МВ є вираженим і рівномірним. 
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Рис. 3.7. Нерви та їх галуження (а) в жувальному м’язі та артеріола (б) в 

перимізії скроневого м’яза 6-міс щура в нормі. Забарвлення трихром за 

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

Позначення: 1 – МВ, 2 – артеріола, 3 – капіляр, 4 – МНВ, 5 – перимізій. 

 

Рис. 3.8. Розподіл гранул глікогену повздовжніх зрізах скроневого м’яза 

6-міс інтактного щура. Забарвлення за Шабадашем. Мікрофотографія. Зб.: об. 

40, ок. 10.  
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Кровоносні судини ГМЦР у досліджуваних м’язах мають таку ж 

топографію і галуження, як у 2-міс щурів. У жувальному м’язі 6-міс щурів, 

порівняно з 2-міс, площа артеріол збільшується до (311,94±22,35) мкм2 

(р=0,0014), площа їх просвіту – до (64,25±4,63) мкм2 (р=0,0076), площа їх стінки 

– до (247,69±19,83) мкм2 (р=0,0001) (рис. 3.9). У скроневому м’язі з віком 

вірогідно зростає тільки площа просвіту артеріоли до (70,63±8,11) мкм2 

(р=0,0350), тоді як площа судини і її стінки суттєво не змінюються і становлять 

відповідно (321,49±36,64) мкм2 та (250,86±36,66) мкм2 (у всіх випадках р>0,05). 

Не зважаючи на різні вікові зміни морфометричних параметрів артеріол, їхні 

кількісні показники у досліджуваних м’язах одних і тих самих груп тварин 

суттєво не відрізняються між собою. Те саме стосується і ІВ, який у 

скроневому м’язі статевозрілих щурів становить (359,95±68,19) %, у 

жувальному м’язі – (386,51±31,38) %.  

Зміни кількісних параметрів капілярів зі збільшенням віку тварин у 

скроневому і жувальному м’язах відбуваються однаково, порівняно з 2-міс. 

щурами, вірогідно збільшується тільки площа їх стінки до (10,65±1,01) мкм2 

(р=0,0029) та до 10,21±1,02 мкм2 (р=0,0211), тоді як площа судин та їхнього 

просвіту достовірно не змінюються і становлять відповідно (18,67±1,98) мкм2 

та (17,66±1,86) мкм2, (8,02±1,29) мкм2 та (7,45±1,14) мкм2 (у всіх випадках 

р>0,05, рис. 3.10). Те ж стосується і ІВ, який у скроневому м’язі становить 

(135,19±21,55) %, у жувальному м’язі – (138,79±19,92) %. Кількість капілярів 

на 0,1 мм2 жувального м’яза становить 82,3±7,16, тоді як у скроневому м’язі їх 

кількість є достовірно меншою і становить 50,5±4,25 (р=0,0572). При цьому 

щільність капілярів на 0,1 мм2 досліджуваних м’язів є вірогідно меншою, 

порівняно з 2-міс тваринами (у всіх випадках р<0,05), що пов’язано із 

збільшенням площі МВ, при цьому на одне МВ у жувальному м’язі припадає 

1,7±0,03 капілярів, тоді як у скроневому – 2,2±0,05 капіляра, що суттєво не 

відрізняється від такого у 2-міс щурів (у всіх випадках р<0,05). 

У 6-міс тварин, порівняно з 2-міс, у досліджуваних м’язах відмічається 

збільшення площі венул, їх просвіту і стінки, які відповідно становлять: у 
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скроневому м’язі – (343,34±37,81) мкм2, (164,07±13,19) мкм2, (179,27±36,28) 

мкм2, у жувальному м’язі – (352,73±38,79) мкм2, (167,09±20,18) мкм2, 

(185,63±39,18) мкм2 (у всіх випадках р<0,05) (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.9. Діаграма зміни кількісних параметрів артеріол у тварин різного 

віку. Позначення: СМ – скроневий м’яз, ЖМ – жувальний м’яз. 

 

 

Рис. 3.10. Діаграма зміни кількісних параметрів капілярів у тварин 

різного віку. Позначення: СМ – скроневий м’яз, ЖМ – жувальний м’яз. 
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Рис. 3.11. Діаграма зміни кількісних параметрів венул у тварин різного 

віку. Позначення: СМ – скроневий м’яз, ЖМ – жувальний м’яз. 

 

Порівняно з 2-міс щурами у 6-міс тварин на ультраструктурному рівні 

відмічається збільшення розмірів мітохондрій, що призводить до зростання їх 

об’ємної щільності у МВ скроневого м’яза до (16,85±1,05) %, жувального – до 

(16,02±0,78) %. На поздовжніх зрізах вони набувають витягнутої форми з 

підвищеної електронної щільності матриксом з численними кристами (рис. 

3.12 а). Розташовуються між міофібрилами, біля ядра та підсарколемально. На 

поперечних зрізах мітохондрії мають овальну форму, помірної електронної 

щільності матрикс і чітко диференційовані кристи (рис. 3.13 б). Ядра МВ на 

повздовжніх зрізах мають овальну форму з поодинокими неглибокими 

інвагінаціями каріолеми. Нуклеоплазма містить в основному дифузно розсіяні 

гранули евхроматину, тоді як гетерохроматин розташований маргінально (рис. 

3.12 б). У центрі ядра візуалізується електроннощільне ядерце. Біля ядра 

розташовуються мітохондрії, міофібрили, первинні лізосоми, гранули глікогену 

та диктіосоми комплексу Гольджі. Об’ємна щільність міофібрил і елементів 

саркоплазматичної сітки, порівняно з 2-міс щурами, збільшується відповідно до 

(57,25±1,17) % і (4,05±0,32) % у скроневому м’язі та до (57,02±1,31) % і 
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(4,18±0,21) % у жувальному м’язі (у всіх випадках р<0,05). Слід зазначити, що 

об’ємна щільність мітохондрій, міофібрил і саркоплазматичної сітки в 

досліджуваних м’язах у межах однієї вікової групи тварин вірогідно не 

відрізняється (у всіх випадках р>0,05). 

 

Рис. 3.12. Ультраструктура МВ жувального м’яза 6-міс тварин. 

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

Позначення: 1 – мітохондрії, 2 – сакроплазматична сітка, 3 – ядро з 

ядерцем, 4 – гранули глікогену, 5 – лізосоми. 

 

На ультраструктурному рівні суттєвої різниці в будові судин ГМЦР нами не 

виявлено. Гемокапіляри мають соматичний тип будови. В окремих капілярах 

чітко диференціюються світлі і темні ендотеліоцити, тоді як у 2-міс тварин нам 

таких виявити не вдалося навіть на серійних зрізах. При цьому темні 

ендотеліоцити характеризуються помірною електронною щільністю 

цитоплазмою з невеликою кількістю мікропіноцитозних пухирців та 

численними мікротрубочками, тоді як світлі – мають низької електронної 

щільності цитоплазму заповнену мікропіноцитозними пухирцями (рис. 3.13 а). 

В інших гемокапілярах периферійні зони ендотеліоцитів є стоншеними і 
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містять мікропіноцитозні пухирці, а в ядерній зоні розташоване ядро, 

диктіосоми комплексу Гольджі, гранулярна ендоплазматична сітка, мітохондрії 

(див. рис. 3.13 б). Нуклеоплазма становитьться із дифузно розсіяного 

евхроматину, а каріолема утворює незначні інвагінації. Базальна мембрана має 

типову тришарову будову. Назовні від неї розташовуються перицити. 

Закапілярні судини і венули характеризуються значною товщиною 

ендотелію (рис. 3.14). Люменальна поверхня останнього має більш складний 

мікрорельєф створений мікровипинами і мікроскладками. Ядра містять 

дифузно розташовані гранули евхроматину і електроннощільне ядерце. 

Базальна мембрана зберігає загальний план будови, назовні від якої 

розташовуються перицити і міоцити. Ззовні від м’язового шару 

розташовуються поодинокі адвентиційні клітини, ультраструктурна організація 

цитоплазми яких майже не відрізняється від перицитів, проте у ній міститься 

численні елементи гранулярної ендоплазматичної сітки і вільні рибосоми.  

У щурів цієї вікової групи внутрішньом’язові нервові провідники 

збираються у пучки діаметром (112,36±9,63) мкм у скроневому та 

(90,76±6,58) мкм у жувальному м’язах, що добре видно на імпрегнованих 

азотнокислим сріблом гістологічних препаратах. У кожному із таких пучків 

нараховується 10-16 нервових волокон, середній діаметр яких становить 

(7,32±0,52) мкм у жувальному та (7,86±0,58) мкм у скроневому м’язах і є в 1,4 

раза товстіші за МНВ 2-міс щурів (у всіх випадках р<0,05). Окремі волокна в 

ділянках вузлів віддають побічні відростки. В більшості випадків всі вони 

поперечно або косо пересікають МВ і в подальшому кущоподібно 

розгалужуються на свої термінальні гілки (рис. 3.15).  

Слід зазначити, що у 6-міс щурів нервові волокна жувального і 

скроневого м’язів поділяються на кінцеві гілочки довжиною (25,63±3,56) мкм і 

(25,89±3,74) мкм та діаметром (2,23±0,56) мкм та (2,46±0,35) мкм відповідно, 

при цьому довжина терміналей та їх діаметр є в 1,9-2,6 раза більшими за 

відповідні показники 2-міс тварин (у всіх випадках р<0,05). Патерн галужень 

термінальних відділів аксонів у 6-міс щурів становить 5,4±0,69 у скроневому та 
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Рис. 3.13. Світлі і темні ендотеліоцити в капілярі скроневого м’яза (а) та 

соматичний капіляр жувального м’яза інтактних щурів. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а, б) 9600. 

Позначення: 1 – темний ендотеліоцит, 2 – світлий ендотеліоцит, 3 – ядро 

ендотеліоцита, 4 – гранулярна ендоплазматична сітка, 5 – комплекс Гольджі. 

 

Рис. 3.14. Венула в скроневому м’язі інтактного щура. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: а, б) 6400. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – мікропіноцитозні пухирці, 3 – 

еритроцит, 4 – міоцит. 
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Рис. 3.15. Синаптоархітектоніка скроневого м’яза 6-міс інтактного щура. 

Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

Позначення: 1 – МНВ, 2 – термінальні галуження аксона 3 – ядра 

кінцевих нейролемоцитів. 

 

4,9±0,54 у жувальному м’язі, тоді як у 2-міс є в 1,7-1,9 раза меншим (у всіх 

випадках р<0,05). У місці розгалуження на кінцеві гілочки нервові волокна або 

їх колатералі втрачають МО і терміналі аксонів покриваються тільки 

поодинокими нейролемоцитами. Кінцеві гілочки нервових волокон лежать на 

невеликих плоских підвищеннях МВ у неглибоких канавках сарколеми, яка в 

цих місцях має вигляд частоколу. Поверх них розміщуються нейролемоцити, а 

під ними – ядра міоцитів. Площа НМЗ у 6-міс тварин становить (542,89±45,23) 

мкм2 у скроневому та (386,24±15,56) мкм2 у жувальному м’язах і є в 1,6-1,5 раза 

більшою від відповідних величин у нестетевозрілих тварин (у всіх випадках 

р<0,05). Слід відзначити, що у 2-міс тварин на одному і тому ж МВ ми 

спостерігали НМЗ, утворені терміналями, які беруть початок від різних аксонів 

(див. рис. 3.5), що може вказувати на полінейронну їх іннервацію, тоді як у 6-

міс вона є тільки мононейронною. Відмінною особливістю будови НМЗ є те, 

що у скроневому м’язі площа НМЗ і патерн галужень термінальних гілочок 
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аксонів є вірогідно більшими за відповідні показники жувального м’яза. При 

цьому ця закономірність простежується у  щурів різних вікових груп, і 

,очевидно, залежить від розмірів МВ, оскільки нами виявлена 

прямопропорційна кореляція між площами МВ і НМЗ у 2-міс і 6-міс щурів, які 

становлять: у скроневому м’язі rs=0,90 (р=0,0002) та rs=0,75 (р=0,0001), у 

жувальному м’язі rs=0,87 (р=0,0012) та rs=0,84 (р=0,0011). 

У 6-міс щурів при електронномікроскопічному дослідженні НМС значно 

відрізняються від 2-міс тварин. Насамперед звертає на себе увагу більша 

численність АЗ, які утворені локальними потовщеннями поверхні аксолеми 

термінального відгалуження аксона з численними синаптичними пухирцями і 

гребенями СЗП (рис. 3.16). На аксонній терміналі нараховується 15-18 АЗ з 

підвищеною концентрацією синаптичних пухирців. Аксоплазма термінальних 

закінчень містить значну кількість синаптичних пухирців і мітохондрій, 

мікрофіламенти та мікротрубочки. Засинаптична перетинка представлена 

сарколемою, яка має менш густі субсинаптичні складки, ніж у жувальному 

м’язі. Саркоплазма м’язового полюса заповнюється певною кількістю 

мітохондрій та ядер МВ. У скроневому і жувальному м’язах СЗП значно довші 

й утворюють вторинні розгалуження, на відміну від таких у 2-міс. тварин, які 

значно коротші і практично не утворюють вторинних розгалужень. 

Субсинаптична зона змістить невелику кількість гранул глікогену і 

мітохондрій. У скроневому м’язі 6-міс щурів площа НМС становить 

(10,62±2,56) мкм2 і є більшою за таку в жувальному м’язі (7,56±0,42) мкм2, 

(р=0,0045), тоді як інші досліджувані структурні компоненти НМС вірогідно не 

відрізняються між собою і становлять відповідно: площа СЗП (0,16±0,05) мкм2 

та (0,16±0,04) мкм2, відстань між ними (0,15±0,03) мкм та (0,14±0,04) мкм, їх 

кількість 21,1±1,91 та 19,1±1,79, кількість синаптичних пухирців 293±9,49 та 

292±9,19. 
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Рис. 3.16. Ультраструктура скроневого м’яза НМС 2-міс (а) та 6-міс (б, в) 

інтактних щурів. Зб.: а)12000, б) 6400), в)12000. 

Позначення: 1 – аксоплазма з синаптичними пухирцями, 2 – СЗП, 3 – 

синаптична щілина, 4 – відростки кінцевого нейролемоцита, 5 – АЗ, 6 – 

вторинні розгалуження СЗП. 

 

3.3. Характеристика електроміографічних показників жувального і 

скроневого м’язів щурів різних вікових груп у нормі 

У нормі при голковій ЕМГ 2-міс тварин у скроневому м’язі активність 

введення має дещо підвищену тривалість і становить в середньому тільки 

(0,41±0,001) с, що відображає незрілість рухових одиниць. Феномен спонтанної 

активності відсутній. 

При реєстрації ПРО за “правилом куба” виявляються потенціали 

правильної форми, із збереженою послідовністю окремих фаз. Перша фаза у 

90% випадків позитивна, а друга – негативна. Виняток становлять потенціали, в 

яких відхилення починаються з негативного, але не домінантного піка з 

пологою вершиною. Такі потенціали фіксуються у 10% випадків. 
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Сумарна амплітуда всіх ПРО становить в середньому тільки 

(201,6±14,52) мкВ (рис. 3.17 а). Гістограма розподілу ПРО за тривалістю має 

вигляд нормального розподілу, а мінімальна і максимальна тривалість окремих 

ПРО становить ± 15,1 % (критичне значення ±30,0 %) від нормативного 

показника середньої величини тривалості ПРО (рис. 3.17 б).  

Середня тривалість ПРО в скроневому м’язі нестатевозрілих щурів у 

нормі дещо менша і в середньому становить (9,4 ± 0,62) мс. 

Співвідношення середньої тривалості ПРО і нормативного показника 

середньої величини тривалості потенціалу дії РО (визначається як середнє 

арифметичне значення потенціалів дії мінімум 20 РО) становить у середньому 

(12,1±0,11) %. 

 Середня амплітуда ПРО становить (85,9±8,81) мкВ. При цьому у всіх 

молодих тварин спостерігались окремі потенціали дії РО з амплітудою понад 

400,0 мкВ. 

Кількість поліфазних ПРО становить (3,4±0,32) % від усіх зареєстрованих 

у скроневому м’язі ПРО (нормативні показники не більше 5,0 %) (рис. 3.17 в). 

У нормі при голковій ЕМГ у жувальному м’язі молодих тварин 

активність введення статистично не відрізняється від її тривалості у скроневому 

м’язі і становить у середньому тільки (0,40±0,001) с. Спонтанна активність 

відсутня. 

Форма ПРО правильна при збереженні послідовності окремих фаз. У 75% 

випадків перша фаза завжди негативна, а друга – позитивна. У 25% випадків 

виявляються негативні потенціали, які починаються з негативного, не 

домінантного піка з пологою вершиною. 

Сумарна амплітуда всіх ПРО нижча, ніж у скроневому м’язі і становить у 

середньому тільки (140,2±11,44) мкВ (р=0,0358) (рис. 3.18 а). Гістограма 

розподілу ПРО за тривалістю має вигляд нормального розподілу, однак 

мінімальна і максимальна тривалість окремих ПРО наближається до критичної і 

становить ±28,1 % (критичне значення ±30,0 %) від нормативного показника 

середньої величини тривалості ПРО (рис. 3.18 б).  
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Рис. 3.17. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники скроневого м’яза     

2-міс щура в нормі. 
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Рис. 3.18. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники жувального м’яза 2-

міс щура в нормі. 
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Середня тривалість ПРО жувального м’яза молодих щурів у нормі дещо 

менша і в середньому становить тільки (8,5±0,62) мс. 

Співвідношення середньої тривалості ПРО і нормативного показника 

середньої величини тривалості потенціалу дії РО становить у середньому 

(8,5±0,23) %. 

Середня амплітуда ПРО становить (78,3±4,25) мкВ. При цьому у всіх 2-

міс тварин спостерігались окремі ПРО з амплітудою понад 400,0 мкВ. 

Кількість поліфазних ПРО становить (3,8±0,42) % (нормативні показники 

не більше 5,0 %) від усіх зареєстрованих у жувальному м’язі ПРО (рис. 3.18 в).  

У нормі при голковій ЕМГ 6-міс тварин у скроневому м’язі активність 

введення становить (0,30±0,001) с. При цьому феномен спонтанної активності 

відсутній. У 82% випадків ПРО мають правильну форму, в якій перша фаза 

завжди має домінантний негативний пік, а друга – позитивна з пологою 

вершиною. В інших 18% випадків фази мають зворотний напрямок. Сумарна 

амплітуда всіх ПРО становить (296,4±10,26) мкВ (рис. 3.19 а). 

Гістограма розподілу ПРО за тривалістю має вигляд нормального 

розподілу, а мінімальна і максимальна тривалість окремих ПРО не виходить за 

межі ±17,2 % (критичне значення ±30,0 %) від нормативного показника 

середньої величини тривалості ПРО (рис. 3.19 б). Середня тривалість ПРО в 

скроневому м’язі щурів у нормі становить (11,4±0,12) мс. Середня тривалість 

ПРО становить у середньому (8,9±0,11) % від нормативного показника 

середньої величини тривалості потенціалу дії РО. 

Середня амплітуда ПРО становить (202,1±5,93) мкВ і тільки у 2 тварин 

спостерігались по одному ПРО з амплітудою 570,0 мкВ. При цьому кількість 

поліфазних ПРО становить тільки (1,6±0,4) % від усіх зареєстрованих у 

скроневому м’язі ПРО (рис. 3.19 в). 

У нормі при голковій ЕМГ у жувальному м’язі статевозрілих тварин 

активність введення становить у середньому (0,34±0,002) с. Феномен 

спонтанної активності відсутній. У 70% випадків ПРО мають правильну форму, 

в якій перша фаза завжди має домінантний негативний пік, а друга – позитивна 
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з пологою вершиною. В інших 30% випадків фази мають зворотний напрямок. 

Сумарна амплітуда всіх ПРО становить (271,5±9,91) мкВ і є вірогідно меншою, 

ніж у скроневому м’язі (рис. 3.20 а). 

Гістограма розподілу ПРО за тривалістю має вигляд нормального 

розподілу, а максимальна та мінімальна тривалість окремих ПРО не виходить 

за межі ±20,3% (критичне значення ±30,0%) від нормативного показника 

середньої величини тривалості ПРО (рис. 3.20 б). Середня тривалість ПРО у 

скроневому м’язі щурів у нормі становить (11,7 ± 0,13) мс. 

Середня тривалість ПРО становить у середньому (12,2±0,14) % від 

нормативного показника середньої величини тривалості потенціалу дії РО. 

Середня амплітуда потенціалу дії РО становить (197,3±4,51) мкВ, при цьому в 3 

тварин спостерігались 1-2 потенціали дії РО з амплітудою більше 500,0 мкВ 

(рис. 3.20 в). Кількість поліфазних ПРО становить (2,0±0,5) % від усіх 

зареєстрованих у скроневому м’язі ПРО. 

Узагальнюючи результати цього розділу, можна прийти до наступних 

висновків: 

1) площа МВ скроневого і жувального м’яза в 2-міс тварин становить 

(523,18±18,23) мкм2 і (426,18±44,61)  і є в 2,6-1,9 раза менша від 

відповідних величин у дорослих тварин (1373,97±198,29) мкм2 та 

(813,53±109,08) мкм2 (у всіх випадках р<0,05), 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 

численні міосателіоцити, що розташовуються між сарколемою 

міосимпласта та базальною мембраною; 

2) з віком відмічаються певні закономірності в перебудові мікрогемосудин 

досліджуваних м’язів: у 6-міс тварин кількість капілярів на 0,1 мм2 

досліджуваних м’язів є вірогідно меншою, порівняно з 2-міс тваринами і 

становить у жувальному м’язі відповідно 82,3±7,16 та 113,8±3,14  
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Рис. 3.19. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники скроневого м’яза 

статевозрілого щура в нормі. 
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Рис. 3.20. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники жувального м’яза 

статевозрілого щура в нормі. 
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(р=0,0034), у скроневому м’язі – 50,5±4,25 та 99,2±2,39 (р=0,0572). При 

цьому кількість капілярів на 0,1мм2 жувального м’яза у всіх вікових 

групах тварин є вірогідно більшою, ніж у скроневому м’язі (у всіх 

випадках р<0,05). Різну щільність капілярної сітки на однаковій площі 

досліджуваних м’язів можна пояснити тим, що площа МВ скроневого 

м’яза є вірогідно більшою, ніж МВ жувального м’яза, при цьому на одне 

МВ у жувальному м’язі припадає 1,5±0,06 капілярів, тоді як у скроневому 

– 2,2±0,07 капіляра у 2-міс щурів, у 6-міс – відповідно 1,7±0,03 та 

2,2±0,05 капіляра, що суттєво не відрізняється у різних вікових групах 

щурів (у всіх випадках р<0,05). За даними морфометричних досліджень 

площі поперечного перерізу судин ГМЦР, їх просвіту і стінки у 

скроневому і жувальному м’язах тварин різних вікових груп вірогідно не 

відрізняються між собою (у всіх випадках р>0,05);  

3) площа НМЗ у 2-міс тварин становить (332,14±43,16) мкм2 у скроневому та 

(259,52±13,87) мкм2  у жувальному м’язах і є в 1,6-1,5 раза менша від 

відповідних величин у дорослих тварин (542,89±45,23) мкм2 та 

(386,24±15,56) мкм2 (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 ЕМГ. У скроневому м’язі 

площа НМЗ і патерн галужень термінальних гілочок аксонів є вірогідно 

більшим за відповідні показники жувального м’яза, при цьому ця 

закономірність простежується у щурів різних вікових груп; 

4) з віком вірогідно збільшуються площа НМС, кількість і площі СЗП та 

відстань між ними, кількість синаптичних пухирців. Така перебудова НМС 

призводить до зростання чисельності АЗ у НМС. Площа НМС є вірогідно 

більшою у скроневому м’язі, ніж у жувальному, при цьому 

синаптоархітектоніка НМС у досліджуваних м’язах щурів різних вікових 

груп суттєво не відрізняється між собою.  

Основні положення цього розділу викладені в науковій праці [4]: 
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РОЗДІЛ 4 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН  

СКРОНЕВОГО І ЖУВАЛЬНОГО М’ЯЗІВ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ І 

ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

4.1. Морфофункціональні зміни скроневого і жувального м’язів 

нестатевозрілих щурів при експериментальному цукровому діабеті 

На 14-у добу розвитку СЦД ми виявили вірогідне зменшення площі МВ 

скроневого та жувального м’язів до (365,43±46,95) мкм2 (контроль – 

(513,42±20,23) мкм2, р=0,0001) та (260,53±53) мкм2 (контроль – (435,78±42,55) 

мкм2, р=0,0001), тоді як площа їх ядер вірогідно не змінювалась і становила 

(12,49±2,35) мкм2 (контроль – (13,69±3,04) мкм2, р=0,2447) та (13,01±2,35) мкм2 

(контроль – (11,95±3,26) мкм2, р=0,4276). Такі зміни, на нашу думку, пов’язані 

зі зменшенням у МВ включень глікогену, що підтверджується нерівномірним 

розподілом його в МВ: в одних він виявляється тільки на периферії, в інших – 

відсутній (рис. 4.1 a). Інколи на препаратах вогнищево виявляється набряк 

ендо-, перимізію. На гістологічних препаратах простежується спазм окремих 

артерій та артеріол, внаслідок чого просвіт окремих з них набуває 

щілиноподібної форми (рис. 4.1 б). Внутрішня еластична мембрана має вигляд 

темної спіралі і візуалізується не по всьому периметру судини. При цьому, за 

даними статистичних досліджень, відмічається достовірне зменшення просвіту 

артеріол внаслідок зменшення площі їхнього просвіту (табл. 1), тоді як  площа 

стінки вірогідно не змінюється, що призводить до зростання ІВ до 

(424,65±43,54) % (контроль – 358,44±58,09 %, (р=0,0001) у скроневому та до 

(549,97±31,69) % (контроль – (379,96±43,18) %, (р=0,0001) у жувальному м’язах 

та вказує на зменшення їхньої пропускної здатності. З боку обмінних і ємнісних 

судин достовірних морфометричних змін нам виявити не вдалось (див. табл. 1), 

проте на гістологічних препаратах спостерігається повнокров’я  венул  (див. 

рис 4.1 б), яке пов’язане зі сладжем еритроцитів та підтверджується в 

подальшому даними електронномікроскопічних досліджень.  
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 Рис. 4.1. Зменшення вмісту глікогену в МВ (а) та спазм артеріол (б) у 

скроневому м’язі на 14-у добу розвитку експериментального цукрового діабету. 

Забарвлення: а) за Шабадашем, б) трихром за Масоном. Мікрофотографії. Зб.: 

а, б) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – глікоген в МВ, 2 – спазмовані артеріоли, 3 – звичайна 

артеріола. 

Таблиця 4.1 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 14-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету(M±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 221,99±29,11* 46,92±11,81* 176,75±19,01 

контроль 280,68±49,50 61,57±10,14 219,10±42,76 

капіляри 
СЦД 17,77±2,79 7,53±1,01 10,23±2,71 

контроль 15,42±3,30 7,32±1,65 8,09±2,16 

венули 
СЦД 231,95±29,15 106,78±10,56 125,17±20,51 

контроль 230,14±35,29 102,75±10,65 127,40±27,56 

жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 214,49±16,03* 33,00±2,34* 181,49±16,78 

контроль 251,50±33,75 52,40±9,43 199,10±26,59 

капіляри 
СЦД 16,03±3,09 8,06±2,41 7,97±3,09 

контроль 14,65±2,95 7,25±2,36 7,40±2,15 

венули 
СЦД 235,49±27,63 110,05±9,65 125,44±18,31 

контроль 233,56±25,47 105,23±9,14 128,33±13,24 

Примітка:  *р<0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

ІВ у капілярах скроневого та жувального м’язах вірогідно не 

відрізняється від контрольних показників і становить відповідно 
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(135,85±8,56) % (контроль – (110,52±9,12) %, р=0,8852) та (98,88±3,37) % 

(контроль – (102,06±6,89) %, р=0,8852). 

У цей термін експерименту кількість капілярів на 0,1 мм2 достовірно не 

відрізняється від контрольних показників і становить 96,3±4,01 (контроль – 

99,2±2,49, р=0,6273) у скроневому та 112,5±2,88 (контроль – 115,1±2,96, 

р=0,7832) у жувальному м’язах, але простежується тенденція до їхнього 

зменшення .  

На ультраструктурному рівні на 14-у добу розвитку СЦД у МВ 

досліджуваних м’язів найбільш виражених змін зазнають мітохондрії. Матрикс 

останніх просвітлюється, кристи дезорганізуються, подекуди руйнуються     

(рис. 4.2 а). В окремих МВ спостерігаються сегментарні контрактури. 

Каріоплазма ядер містить велику кількість маргінально розташованого 

щільного гетерохроматину та одне-два електроннощільні ядерця. В окремих 

МВ біля ядра можна побачити скупчення первинних лізосом (рис. 4.2 б). 

Більшість МВ зберігають інтактну будову. Об’ємна щільність мітохондрій у 

скроневому і жувальному м’язах вірогідно зростає до (14,79±1,42) % (контроль 

– (11,02±0,56) %, р=0,0023) та (14,63±1,12) % (контроль – (11,98±0,47) %, 

р=0,0021). Натомість об’ємна щільність міофібрил та саркоплазматичної сітки в 

МВ вірогідно не змінюється і становить відповідно (50,69±3,16) % контроль – 

(50,36±2,57) %, р=0,7589) та (3,19±0,23) % контроль – (3,21±0,39) %, р=0,8921) 

у скроневому м’язі, (50,89±4,15) % контроль – (49,86±3,25) %, р=0,6821) та 

(3,01±0,52) % контроль – (3,24±0,27) %, р=0,8521) у жувальному м’язі.  

У ГМЦР на ультраструктурному рівні спостерігається щілиноподібний 

просвіт більшості артеріол внаслідок їхнього спазму (рис. 4.3). Ядровмісна зона 

ендотеліоцитів випинає в просвіт мікросудини перекриваючи його. Ядерна 

оболонка в ядрах ендотеліоцитів і міоцитів утворює неглибокі інвагінації, при 

цьому відмічається дифузний розподіл евхроматину в каріоплазмі. Внутрішня 

елестична мембрана місцями утворює глибокі складки, які чергуються із 

прямими зонами. У міоцитах простежуються дистрофічні зміни, зокрема 

дезорганізація та часткове руйнування крист мітохондрій. 
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Рис. 4.2. Дезорганізація мітохондріальних крист у МВ скроневого  (а) та 

скупчення первинних лізосом у МВ жувального м’яза (б) на 14-у добу розвитку 

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

Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – ядерце, 3 – деструктивно змінені 

мітохондрії, 4 – звичайної будови мітохондрії, 5 – міофібрили, 6 –лізосома. 

 

Рис. 4.3. Спазм артеріоли скроневого м’яза на 14-у добу розвитку СЦД. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – ядро міоцита, 3 – внутрішня 

еластична мембрана, 4 – мітохондрія. 
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Відмічається потовщення периферійної зони цитоплазми гемокапілярів, у якій 

розміщуються численні мікропіноцитозні пухирці, що вказує на посилення 

трансендотеліального транспорту. В обмінних судинах інколи можна 

спостерігати адгезію еритроцита до люменальної поверхні ендотеліоцита.  

Окремі закапілярні судини і венули містять еритроцитарні сладжі. 

Люменальна поверхня цитоплазми ендотеліоцитів утворює мікровипини, які 

закінчуються мікроклазматозом. 

На 28 добу розвитку СЦД площа МВ у скроневому та жувальному м’язах 

залишається меншою за контрольні показники і становить відповідно 

(466,80±37,14) мкм2 (контроль – (603,96±61,36) мкм2, р=0,0001) та 

(287,93±51,53) мкм2 (контроль – (468,82±46,01) мкм2, р=0,0001), але 

збільшується порівняно з попереднім терміном дослідження (у всіх випадках 

р<0,05). Натомість площа ядер МВ у скроневому та жувальному м’язах 

вірогідно збільшується, порівняно з контролем і попереднім терміном 

експерименту, відповідно до (21,29±6,86) мкм2 (контроль – (13,74±3,05) мкм2) 

та (21,55±5,67) мкм2 (контроль – (13,20±2,57) мкм2) (у всіх випадках р<0,05). 

Наповненість МВ включеннями глікогену зменшується до помірного і 

незначного, порівняно з попереднім терміном експерименту, та виявляється 

тільки на периферії МВ (рис. 4.4 а-б). Подекуди, як і в попередній термін 

спостереження, відмічається набряк перимізію.  

Більшість судин ГМЦР заповнені еритроцитарними сладжами, артеріоли 

спазмовані, що підтверджується даними морфометричних досліджень. Так, 

площа артеріол вірогідно зменшується, порівняно з контрольними 

показниками, внаслідок зменшення площі їхнього просвіту і стінки (табл. 4.2). 

Слід зазначити, що площа просвіту артеріол вірогідно зменшується порівняно з 

показниками попереднього терміну дослідження, при цьому площі стінки 

вірогідно не змінюється, що вказує на виражений спазм артеріол і зменшення їх 

пропускної здатності. ІВ у цих мікросудинах зростає, порівняно з контролем і 

14-ю добою СЦД до (521,82±54,41) % у скроневому м’язі та до 

(622,27±52,27) % у жувальному м’язі (у всіх випадках р<0,05). У капілярах  
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Рис. 4.4. Нерівномірне помірне і незначне наповнення гранулами 

глікогену МВ скроневого (а) та жувального (б) м’язів. Мікрофотографії. 

Забарвлення за Шабадашем. Зб.: об. 40, ок. 10, 

Позначення: 1 – гранули глікогену, 2 – набряк перимізію. 

Таблиця 4.2 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 28-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 188,66±45,21*# 31,92±10,58*# 156,75±38,99* 

контроль 285,69±29,12 62,35±8,42 223,34±19,87 

капіляри 
СЦД 18,57±1,96 6,13±0,81 12,43±1,92*# 

контроль 16,30±1,03 7,45±0,43 8,85±0,81 

венули 
СЦД 252,05±25,63 116,49±9,63 135,56±18,63 

контроль 250,67±29,47 112,37±10,45 138,3±20,41 

жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 196,99±38,01*# 27,75±6,32*# 169,25±32,69* 

контроль 275,26±31,24 56,37±5,21 218,89±23,69 

капіляри 
СЦД 18,17±1,32# 6,43±0,72# 11,74±1,65*# 

контроль 17,30±1,52 7,52±0,36 9,78±0,49 

венули 
СЦД 256,31±24,89 121,56±9,87 134,75±22,36 

контроль 253,14±21,36 115,78±10,07 137,36±20,09 
Примітки:  

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

2)  # р<0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту. 
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відмічається збільшення площі стінки порівняно з контролем і попереднім 

терміном дослідження (див. табл. 4.3), що призводить до зростання ІВ до 

(206,44±45,87) % (контроль – (118,79±9,19) %, р=0,0001) у скроневому та до  

(182,58±38,25) % (контроль – (130,05±10,34) %, р=0,0001) у жувальному м’язах. 

Кількість капілярів на 0,1 мм2 площі скроневого і жувального м’язів 

вірогідно зменшується до 76,3±6,99 (контроль – 94,3±2,49, р=0,0002) та 

80,1±4,33 (контроль – 100,1±5,69, р=0,0002), і вони є меншими за показники 

попереднього терміну дослідження (у всіх випадках р<0,05).  

На ультраструктурному рівні в більшості МВ відмічається набряк ядер 

МВ, який призводить до просвітлення каріоплазми, при цьому гетерохроматин 

має маргінальне розташування (рис. 4.5), а каріолема утворює незначні 

інвагінації. Більшість мітохондрій містять дезорганізовані і зруйновані кристи. 

У саркоплазмі візуалізується незначна кількість гранул глікогену та ліпідні 

включення (див рис. 4.5 а). Слід зазначити, що останні в контрольній групі 

щурів не спостерігаються, а їхня поява вказує на метаболічні зміни та старіння 

МВ. В одних МВ спостерігається вогнищеве розволокнення міофібрил, в інших 

– розширення цистерн саркоплазматичної сітки, в третіх – ультраструктурна 

будова є такою ж, як в інтактної групи щурів. Слід зазначити що в ендомізії 

зустрічаються численні міосателіоцити та активні фібробласти (див. рис. 4.5 б). 

За даними морфометричного аналізу, в МВ жувального і скроневого 

м’язів об’ємна щільність мітохондрій, порівняно з попереднім терміном 

експерименту продовжує збільшуватись і становить відповідно (28,81±1,31) % 

(контроль – (13,12±0,88) %, р=0,0001) та (27,56±1,95) % (контроль – 

(12,95±1,02) %, р=0,0001) (у всіх випадках р<0,05). Натомість об’ємна 

щільність міофібрил та саркоплазматичної сітки в МВ вірогідно не змінюється і 

становить відповідно (51,39±2,65) % контроль – (52,04±2,31) %, р=0,8758) та 

(3,14±0,75) % контроль – (3,55±0,28) %, р=0,8021) у скроневому м’язі, 

(51,05±3,14) % контроль – (52,98±3,06) %, р=0,6768) та (3,72±0,21) % контроль 

– (3,85±0,27) %, р=0,6921) у жувальному м’язі. 
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Рис. 4.5. Дистрофічні зміни в МВ та міосателіоцитах жувального (а) та 

скроневого (б) м’язів нестатевозрілих щурів на 28-у добу розвитку СЦД. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 4800. 

Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – ліпідна крапля, 3 – мітохондрія, 4 – 

міофібрили, 5 – ядро міосателіоцита, 6 – ядро фібробласта, 7 – мікроклазматоз.  

 

У ГМЦР, як і в попередній термін дослідження, спостерігається спазм 

артеріол (рис. 4.6 а), еритроцитарні сладжі в капілярах, закапілярних судинах і 

венулах. В окремих ендотеліоцитах відмічається каріопікноз, інвагінації 

ядерної оболонки, дезорганізація і руйнування крист мітохондрій. У капілярах 

відмічаємо появу світлих і темних ендотеліоцитів. У перших периферійна зона 

є потовщеною і містить мітохондрії, тільця Вейбеля-Паладе, елементи 

гранулярної ендоплазматичної сітки та численні мікропіноцитозні пухирці, що 

вказує на підвищені процеси трансендотеліального транспорту (рис. 4.7 б). В 

інших периферійна зона є стоншеною, містить цитоплазму підвищеної 

електронної щільності з вакуолями та поодинокими мікропіноцитозними 

пухирцями (див. рис. 4.5 а). При цьому слід зазначити, що у різних типах 

ендотеліоцитів люменальна поверхня плазмолеми утворює мікро- та 



87 

макровипини в просвіт судини, які в подальшому закінчуються  

мікроклазматозом (див. рис. 4.5 а, рис. 4.6 б). У закапілярних судинах і венулах 

відмічаються явища мікроклазматозу, адгезії еритроцитів і тромбоцитів. 

 

Рис. 4.6. Спазм артеріоли (а) та потовщення периферійної зони світлого 

ендотеліоцита капіляра (б) у жувальному м’язі на 28-у добу розвитку СЦД. 

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

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – просвіт судини, 3 – внутрішня 

еластична мембрана, 4 – міоцит, 5 – мікропіноцитозні пухирці, 6 – тільце 

Вейбеля-Паладе, 7 – випини люменальної поверхні плазмолеми. 

 

На 42-у добу розвитку СЦД площа МВ у скроневому та жувальному 

м’язах залишається  меншою  за  контрольні  показники  і  становить  

відповідно (549,82±802) мкм2 (контроль – (699,61±35,23) мкм2, р=0,0001) та 

(319,23±64,29) мкм2 (контроль – (467,96±56,04) мкм2, р=0,0001), проте 

збільшується порівняно з попереднім терміном дослідження (у всіх випадках 

р<0,05). Натомість площа ядер МВ у скроневому та жувальному м’язах не 

змінюється порівняно з попереднім терміном експерименту (у всіх випадках 

р>0,05), проте залишається більшою за контрольні показники і становить 
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відповідно (25,71±5,29) мкм2 (контроль – (12,57±3,18) мкм2) та (23,87±6,27) 

мкм2 (контроль – (14,59±2,92) мкм2) (у всіх випадках р<0,05). У досліджуваних 

м’язах у цей термін перебігу СЦД місцями відмічається секвестрація МВ (рис. 

4.7 а), в ендо- і перимізії спостерігається гіто-лімфоцитарна інфільтрація та 

набряк. На препаратах, забарвлених за Шабадашем, звертає на себе увагу 

незначна і нерівномірна  наповненість МВ включеннями глікогену, порівняно з 

попереднім терміном експерименту (рис. 4.7 б). При цьому гранули глікогену, 

на поперечних зрізах, локалізуються  на периферії МВ на одному із їх полюсів. 

 

Рис. 4.7. Секвестрація МВ (а) та незначна і нерівномірна  наповненість 

МВ включеннями глікогену (б) в жувальному м’язі на 42-у добу перебігу СЦД. 

Забарвлення: а) трихром за Масоном, б) за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: 

а, б) об. 40, ок. 10. 

 

Подекуди, на повздовжніх зрізах відмічається вогнищевий лізис та 

розволокнення окремих МВ. 

Більшість судин ГМЦР заповнені еритроцитарними сладжами (рис. 4.8), 

при цьому площа артеріол залишається меншою за контрольні показники, проте 

збільшується порівняно з попереднім терміном експерименту (табл. 4.3). Площа 
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просвіту артеріол є вірогідно меншою за контрольні показники, а товщина 

стінки зростає, порівняно з попереднім терміном дослідження (див. табл. 4.3). 

Такі зміни призводять до вірогідного збільшення ІВ, порівняно з контролем і 

попереднім терміном експерименту, у скроневому м’язі до (966,77±86,61) % 

(контроль – (357,28±78,45) %, р=0,0001), у жувальному – до (940,09±250,51) % 

(контроль – (400,60±48,55) %, р=0,0001). У капілярах, також, простежуються 

вищевказані кількісні зміни, а саме: зменшення площі їхнього просвіту на тлі 

зростання площі їхньої стінки (див. табл. 4.3), що призводить до збільшення ІВ 

у скроневому м’язі до (377,49±25,16) % (контроль – (115,26±24,70) %, 

р=0,0001), у жувальному – до (312,28±2,92) % (контроль – (114,11±1,36) %, 

р=0,0001). За даними морфометрії, відмічається вірогідне збільшення площі 

венул внаслідок збільшення площі їхнього просвіту (див. табл. 4.3). Така 

кількісна перебудова судин ГМЦР зменшення пропускної здатності артеріол і 

капілярів та розширення венул призводить до відкриття артеріоло-венулярних 

анастомозів (рис. 4.8) та до зменшення кількості капілярів на 0,1 мм2 площі 

скроневого і жувального м’язів відповідно до 63,6±8,39 (контроль – 78,1±6,51, 

р=0,0017) та 79,2±5,16 (контроль – 94,5±4,41, р=0,0002), і є меншими за 

показники попереднього терміну дослідження (у всіх випадках р<0,05).  

На ультраструктурному рівні в МВ досліджуваних м’язів спостерігаємо досить 

мозаїчну картину патологічних змін. В одних набряк ядер МВ, який 

призводить до просвітлення каріоплазми, в інших – каріопікноз і каріолізис. У 

МВ відмічаються виражені деструктивні зміни мітохондрій, аж до їх 

руйнування (рис. 4.9 а). У саркоплазмі виявляється незначна кількість гранул 

глікогену, ліпідні включення та вакуолі. В окремих МВ спостерігається 

вогнищеве розволокнення міофібрил та їх лізис(рис. 4.9 б), міжміофібрилярний 

та підсарколемальний набряки, руйнування елементів саркоплазматичної сітки. 

Поряд із деструктивно зміненими МВ виявляються МВ із збереженою 

ультраструктурною організацією, проте в більшості з них кристи мітохондрій є 

дезорганізованими, що вказує на їхнє гіпоксичне пошкодження.  
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Рис. 4.8. Еритроцитарні сладжі (1) в мікрогемосудинах  та артеріоло-

венулярні анастомози (2) в скроневому м’язі на 42-у добу перебігу СЦД. 

Забарвлення трихром за Масоном. Зб.: об. 40, ок. 10. 

Таблиця 4.3 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 42-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 290,10±75,97*# 27,66±7,86*# 262,44±70,33# 

контроль 320,88±20,25 72,11±14,04 248,77±20,58 

капіляри 
СЦД 16,15±5,44 3,85±1,43*# 12,30±5,41* 

контроль 17,30±3,27 8,15±1,80 9,15±2,02 

венули 
СЦД 315,08±31,77# 171,11±14,27*# 143,97±24,52 

контроль 287,08±31,20 130,11±13,76 156,97±26,15 

жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 280,49±69,06*# 27,66±7,86*# 252,84±64,35# 

контроль 304,21±10,42 61,11±4,27 243,10±12,54 

капіляри 
СЦД 17,05±3,74 4,13±1,56*# 12,92±2,56*# 

контроль 17,15±3,52 8,01±1,56 9,14±1,65 

венули 
СЦД 318,29±27,12# 176,47±13,28*# 141,82±12,32 

контроль 276,33±21,41 131,56±9,87 144,77±22,36 
Примітки:  

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

2)  # р<0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту. 
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За даними морфометричного аналізу в МВ скроневого і жувального 

м’язів об’ємна щільність мітохондрій, порівняно з попереднім терміном 

дослідження, продовжує збільшуватись і становить відповідно (33,49±2,33) % 

(контроль – (14,56±0,92) %, р=0,0001) та (32,15±0,57) % (контроль – 

(13,96±0,87) %, р=0,0001) (у всіх випадках р<0,05). Натомість об’ємна 

щільність міофібрил та саркоплазматичної сітки в МВ зменшується і становить 

відповідно (44,34±2,72) % контроль – (53,13±2,43) %, р=0,0018) та  

(3,05±0,68) % контроль – (3,95±0,32) %, р=0,0221) у скроневому м’язі, 

(44,31±3,57) % контроль – (53,75±3,05) %, р=0,0004) та (3,03±0,22) % контроль 

– (4,02±0,56) %, р=0,0312) у жувальному м’язі. 

Деструктивні зміни в стінках всіх ланок ГМЦР наростають. Виявляються 

еритроцитарні сладжі в капілярах, закапілярних судинах і венулах. В артеріолах 

спостерігаємо звуження просвіту адгезію еритроцитів та їхню агрегацію (рис. 

4.10 а). Простежується вогнищеве потовщення внутрішньої еластичної 

мембрани. В ендотеліоцитах і міоцитах виявляються дрібні вакуолі деструктція 

крист мітохондрій.  

У більшості капілярів у цей термін експерименту відмічаємо тільки темні 

деструктивно змінені ендотеліоцити. У їхній цитоплазмі практично не 

виявляється мікропіноцитозних пухирців, натомість є дрібні і крупні вакуолі 

(рис. 4.10 б). В ядрах простежується каріопікноз і каріорексис, розширення та 

руйнування складових компонентів комплексу Гольджі та гранулярної 

ендоплазматичної сітки. Базальна мембрана є нерівномірно потовщеною, 

подекуди виявляється у вигляді окремих пластин. У перицитах простежуються 

аналогічні зміни. 

На 56-у добу перебігу СЦД на гістологічних препаратах простежуються 

набряк ендо- і перимізію, розволокнення та вогнищевий лізис окремих МВ та їх 

гістолімфоцитарна інфільтрація, що може вказувати на розвиток асептичного 

міозиту (рис. 4.11). Поряд із деструктивно зміненими волокнами відмічаємо 

МВ зі збереженою структурною організацією, а також, появу скупчень 

міосателіоцитів, які диференціюються в міосимпласт (рис. 4.12 а).  
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Рис. 4.9. Каріопікноз та деструктивні зміни мітохондрій у МВ скроневого 

м’яза (а) та розволокнення і лізис міофібрил у МВ жувального м’яза (б) на 42-у 

добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 9600. 

Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – ліпідна крапля, 3 – мітохондрії, 4 – 

міофібрили.  

 

Рис. 4.10. Адгезія еритроцитів в просвіті артеріоли (а) жувального м’яза, 

каріопікноз і каріорексис в едотеліоциті та потовщення базальної мембрани 

капіляра скроневого м’яза на 42-у добу розвитку СЦД. Електронні 

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

Позначення: 1 – каріорексис, 2 – просвіт судини, 3 – внутрішня еластична 

мембрана, 4 – міоцит, 5 – вакуоля, 6 – базальна мембрана. 
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Рис. 4.11. Набряк ендо- і перимізію (а), гістолімфоцитарна інфільтрація, 

розволокнення МВ (б) у скроневому м’язі на 56-у добу перебігу СЦД. 

Забарвлення: а) трихром за Масоном, б) гематоксилін і еозин. Мікрофотографії. 

Зб.: а, б) об. 40, ок. 10. 

Позначення: 1 – артеріола, 2 – венула, 3 – гістолімфоцитарна 

інфільтрація, 4 – розволокнення і вогнищевий лізис МВ. 

 

Порівняно з попереднім терміном експерименту, спостерігається помірна 

нерівномірна наповненість МВ гранулами глікогену (рис. 4.12 б), що вказує на 

часткову компенсацію метаболічних змін у досліджуваному м’язі.  

За даними морфометричного аналізу, спостерігається достовірне 

збільшення площі МВ до (611,74±75,71) мкм2 у скроневому та до 

(374,57±43,93) мкм2 у жувальному м’язах, порівняно з попереднім терміном 

експерименту (у всіх випадках р<0,05), проте вони залишаються меншими за 

контрольні показники ( у всіх випадках р<0,0001). Натомість площа ядер, 

порівняно з показниками попереднього терміну дослідження, зменшується до 

(15,79±2,67) мкм2 (контроль – (14,52±4,27) мкм2, р=0,4093) у скроневому та до 

(15,55±4,18) мкм2 (контроль – (15,01±2,27) мкм2, р=0,8206) у жувальному 
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м’язах (у всіх випадках р<0,05), при цьому достовірно не відрізняється від 

контрольних показників.  

  

Рис. 4.12. Вогнищеві скупчення міосателіоцитів (а), поява гранул 

глікогену в МВ (б) скроневого м’яза на 56-у добу перебігу СЦД. Забарвлення:    

а) гематоксилін і еозин, б) за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40,  

ок. 10. 

Позначення: 1 – ядра міосателіоцитів, 2 – гранули глікогену. 

 

У ГМЦР відмічаються численні еритроцитарні сладжі у вигляді монетних 

стовпчиків, які заповнюють просвіти більшості капілярів і венул (рис. 4.13). За 

даними морфометричного аналізу, збільшується площа стінки артеріол і 

капілярів (табл. 4.4), що при звуженні площі їхнього просвіту призводить до 

зростання їх ІВ відповідно до (918,80±162,73) % (контроль – (342,55±73,54) %, 

р=0,0001) та (236,28±67,93) % (контроль – (105,76±28,94) %, р=0,0001) у 

скроневому м’язі і до (888,80±161,97) % (контроль – (354,20±72,70) %, 

р=0,0001) та (286,30±39,81) % (контроль – (100,37±16,81) %, р=0,0001) у 

жувальному м’язі, що вказує на зниження їхньої пропускної здатності. При 

цьому площа просвіту венул вірогідно збільшується на 18,71-23,6 % відповідно 



95 

(див. табл. 4.4). Така перебудова мікрогемосудин вказує на відкриття артеріоло-

венулярних анастомозів (див. рис. 4.13), що має компенсаторно-захисне 

значення, оскільки забезпечує скидання крові у венозне русло. Такі зміни в 

ангіоархітектоніці скроневого і жувального м’язів призводять до зменшення 

кількості гемокапілярів на 0,1 мм2, порівняно з контролем, до 56,8±8,38 

(контроль –72,1±3,21, р=0,0002) і до 78,8±6,12 (контроль –89,7±5,12, р=0,0015) 

відповідно. Порівняно з попереднім терміном експерименту кількість капілярів 

у досліджуваних м’язах вірогідно не змінюється (у всіх випадках р>0,05), що 

вказує на відносну стабільність кровотоку у досліджуваних м’язах. 

На ультраструктурному рівні ми виявляли гетерогенність 

ультраструктури МВ. В одних випадках спостерігали каріорексис, лізис 

окремих міофібрил (рис. 4.14 а), розширення структурних компонентів 

саркоплазматичної сітки, руйнування крист мітохондрій з подальшим 

утворенням вакуолей, наявність мієліноподібних включень в мітохондріях (рис. 

4.14 б). При цьому біля ядра міосимпласта відмічали: руйнування структурних 

компонентів комплексу Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки, появу 

первинних і вторинних лізосом. Поряд з деструктивно-зміненими МВ 

виявляються МВ зі збереженою ультраструктурною організацією.  

В ендомізії візуалізувались міосателіоцити на різних стадіях диференціювання 

в міосимласт. В одних міосателіоцитах спостерігали появу молодих 

мітохондрій і міофібрил (рис. 4.14 в). Біля них були наявні МВ з дефінітивною 

ультраструктурою, які підсарколемально мали численні молоді мітохондрії, 

упорядковану ультраструктурну організацію міофібрил, між якими були 

розташовані мітохондрії, численні гранули глікогену, поодинокі ліпідні 

гранули. В окремих міосателіоцитах простежувались деструктивні зміни 

мітохондрій, утворення саркоплазматичних пустот та появу актинових і 

міозинових міофіламентів (рис. 4.14 г).  
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Рис. 4.13. Еритроцитарні сладжі (1) та артеріоло-венулярні анастомози (2) 

в ГМЦР скроневого м’яза на 56-у добу СЦД. Забарвлення: трихром за 

Масоном. Мікрофотографія. Зб.: а, б) об. 40,  ок. 10. 

Таблиця 4.4 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 56-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 325,90±24,38 32,75±5,91* 293,15±22,53*# 

контроль 326,32±30,06 75,71±14,44 250,62±25,85 

капіляри 
СЦД 16,15±5,44 4,85±1,55* 11,30±4,27* 

контроль 15,65±3,21 7,69±1,57 7,96±2,24 

венули 
СЦД 317,45±28,16 177,20±14,08* 140,25±34,63 

контроль 308,25±40,60 149,27±24,82 158,97±28,93 

жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 326,46±24,54 33,76±5,88* 292,69±22,77*# 

контроль 326,60±32,38 73,81±14,97 252,79±26,16 

капіляри 
СЦД 16,07±3,44 4,16±1,34* 11,91±2,56* 

контроль 16,30±3,27 8,15±1,83 8,15±2,12 

венули 
СЦД 316,31±25,31 174,42±20,35* 141,89±20,33 

контроль 305,56±21,72 141,13±15,23 164,43±27,36 
Примітки:  

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

2)  # р<0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту. 
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Рис. 4.14. Деструктивно-дистрофічні зміни в МВ (а-б) та компенсаторно-

регенераторні процеси в міосателіоцитах (в-г) на 56-у добу перебігу СЦД. 

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

Позначення: 1 – ядро міосимпласта, 2 – ядро міосателіоцита, 3 – 

деструктивно змінені мітохондрії, 4 – мієліноподібні включення в 

мітохондріях, 5 – молоді мітохондрії, 6 – ліпідні включення.  
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За даними морфометричного аналізу, в МВ скроневого і жувального 

м’язів об’ємна щільність мітохондрій, порівняно з попереднім терміном 

дослідження, вірогідно зменшується і становить відповідно (29,47±1,13) % 

(контроль – (15,52±1,29) %, р=0,0001) та (28,13±0,39) % (контроль – 

(15,41±1,43) %, р=0,0001) (у всіх випадках р<0,05). Натомість об’ємна 

щільність міофібрил та саркоплазматичної сітки, порівняно з показниками 42-ї 

доби, зростає до (47,35±2,34) % контроль – (55,29±2,53) %, р=0,0026) та 

(3,11±0,45) % контроль – (4,02±0,41) %, р=0,0256) у скроневому м’язі, 

(47,52±4,38) % контроль – (55,87±4,13) %, р=0,0016) та (3,21±0,45) % контроль 

– (4,04±0,49) %, р=0,0027) у жувальному м’язі (у всіх випадках р<0,05). 

Збільшення об’ємної щільності міофібрил та саркоплазматичної сітки разом з 

гісто-ультраструктурною перебудовою МВ вказують на активні процеси 

клітинної регенерації.   

У судинах ГМЦР найбільш виражених змін зазнавали ендотеліоцити. 

Цитоплазма останніх була електроннощільною з великою кількістю  

мікропіноцитозних  пухирців. Іхня люменальна поверхня плазмолеми 

утворювала довгі і короткі пальцеподібні випини у просвіт мікросудин з 

подальшим розвитком мікроклазматозу. У міоцитах артеріол виявлялись дрібні 

і крупні вауолі (рис. 4.15 а). Внутрішня еластична мембрана місцями 

утворювала потовщення та розростання внаслідок гіалінозу. В окремих 

капілярах базальна мембрана втрачала тришарову структуру, значно 

потовщувалась за рахунок проліферації у вигляді окремих пластин (див. рис. 

4.15 б), що є одним із маркерів діабетичної мікроангіопатії. В ендомізії, як і в 

попередній термін дослідження, зустрічаються численні міосателіоцити і 

активні фібробласти. 
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Рис. 4.15. Дистрофічно-деструктивні зміни в стінці артеріоли (а) та 

проліферація базальної мембрани (б) в скроневому м’язі на 56-у добу перебігу 

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

Позначення: 1 – ендотеліоцит, 2 – внутрішня еластична мембрана, 3 – 

ядро міоцита, 4 – проліферація базальної мембрани у вигляді окремих пластин.  

 

На 70-у добу перебігу СЦД на гістологічних препаратах тільки 

периваскулярно виявляється набряк перимізію, а включення глікогену є від 

незначних до виражених у різних МВ (рис. 4.16 а). У нестатевозрілих тварин 

спостерігається секвестрація м’яза та подекуди асептичні запальні клітинні 

інфільтрати (рис. 4.16 б). За ходом ендомізію спостерігаються цілі скупчення 

міосателіоцитів, що вказує на посилені регенераторні процеси в досліджуваних 

м’язах. За даними морфометричного аналізу, площа МВ, порівняно з 

попереднім терміном експерименту вірогідно збільшується в скроневому м’язі 

до (725,33±91,08) мкм2 (р=0,0026), у жувальному м’язі до (431,02±49,33) мкм2 

(р=0,0037), проте залишається меншою за контрольні показники (у всіх 

випадках р<0,05). При цьому площа ядер МВ вірогідно не відрізняється від 

контрольних показників і становить у скроневому м’язі (14,02±3,21) мкм2 
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(контроль – (13,81±3,67) мкм2, р= 0,5885), жувальному м’язі (14,93±3,41) мкм2 

(контроль – (15,39±2,88) мкм2, р= 0,8206). 

 

Рис. 4.16. Гістоструктурні зміни жувального м’яза нестатевозрілих щурів 

на 70-у добу перебігу СЦД. Забарвлення: а) за Шабадашем, б) трихром за 

Массоном. Зб.: а, б) об. 40,  ок. 10. 

Позначення: 1 – включення глікогену в МВ, 2 – МВ без глікогену, 3 – 

секвестрація МВ. 

 

У ГМЦР, як і в попередньому терміні дослідження, відмічаються 

еритроцитарні сладжі у вигляді монетних стовпчиків, що заповнюють просвіти 

більшості капілярів і венул (рис. 4.17 а), проте виявляються судини із 

збереженою гістоструктурою і пустим просвітом (рис. 4.17 б).  

На 70-у добу в мікрогемосудинах ГМЦР площа стінки залишається 

більшою за контрольні показники (табл. 4.5), що при звуженні площі їхнього 

просвіту призводить до зростання ІВ в артеріолах і капілярах відповідно до 

(755,76±178,34) % (контроль – (299,81±24,73) %, р=0,0001) та (220,18±44,86) %  
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Рис. 4.17. Гістоструктура мікрогемосудин ГМЦР скроневого (а) і 

жувального (б) м’язів на 70-у добу перебігу СЦД. Забарвлення: а) трихром за 

Массоном, б) за за Хартом-Ван-Ґізоном. Зб.: а, б) об. 40,  ок. 10. 

Таблиця 4.5 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 70-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 318,17±20,63 37,18±7,09* 280,99±24,91*# 

контроль 301,06±16,55 75,30±9,20 225,76±14,04 

капіляри 
СЦД 17,45±4,56 5,45±1,58* 12,00±1,46* 

контроль 18,69±1,89 8,24±1,15 10,45±1,16 

венули 
СЦД 324,45±28,92 173,25±23,46# 151,20±14,63* 

контроль 345,34±35,05 165,07±11,26 180,27±35,54 

жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 305,20±15,78 40,73±7,12* 264,47±16,89* 

контроль 290,06±16,56 74,31±10,02 215,75±13,01 

капіляри 
СЦД 16,55±2,64 4,75±0,79* 11,80±2,26* 

контроль 16,32±1,94 6,98±1,24 9,34±0,99 

венули 
СЦД 305,44±27,45 169,70±23,33* 135,75±32,07* 

контроль 304,25±333,03 141,27±20,13 162,97±26,01 
Примітки:  

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

2)  # р<0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту. 

а б 
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(контроль – (126,82±22,48) %, р=0,0001) у скроневому м’язі і до 

(669,43±42,32) % (контроль – 290,34±44,84 %, р=0,0001) та (248,42±51,23) % 

(контроль – (133,81±22,89) %, р=0,0001). Площа просвіту венул і їх стінки є 

вірогідно більшою порівняно з контролем (див. табл. 4.5). Натомість кількість 

капілярів на 0,1 мм2 вірогідно не відрізняється від контрольних показників і 

становить 55,2±7,71 (контроль –56,7±5,29, р=0,7337) у скроневому м’язі та 

79,3±6,53 (контроль –81,8±6,21, р=0,5684) у жувальному м’язі. Порівняно з 

попереднім терміном експерименту кількість капілярів у досліджуваних м’язах 

вірогідно не змінюється (у всіх випадках р>0,05), що, зважаючи на незмінну їх 

кількість порівняно з контролем, вказує на відновлення та стабілізацію зон 

кровопостачання МВ. 

На ультраструктурному рівні в жувальному м’язі виявляються явища 

вакуольної дистрофії і апоптозу МВ (рис. 4.18 а). В інших МВ відмічаються 

внутрішньоклітинні регенераторні процеси: утворення молодих мітохондрій з 

щільним матриксом і нечітко диференційованими кристами; поява численних 

гранул глікогену у саркоплазмі між міофібрилами, незначне розширення 

структурних компонентів саркоплазматичної сітки (рис. 4.18 б). У скроневому 

м’язі спостерігаються каріопікноз, апоптоз, підсарколемальний набряк (рис. 

4.18 в), поряд виявляються міосателіоцити, що диференціюються в міосимпласт 

(рис. 4.18 г). В ендоневрії виявляються  цілі групи міосателіоцитів, у яких 

відмічається поява молодих міофібрил і мітохондрій, що вказує на виражені 

регенераторні процеси у цій групі тварин.  

У нестатевозрілих тварин у цей термін спостереження в просвіті окремих 

капілярів спостерігались еритроцитарні сладжі і мікроклазматоз (рис. 4.19 а). У 

більшості капілярів просвіт обмежений темними ендотеліоцитами з 

численними мікропіноцитозними пухирцями, які за своїми 

ультраструктурними характеристиками можна віднести до молодих 

ендотеліоцитів (рис. 4.19 б). Поряд з новоутвореними капілярами відмічали і зі 

зруйнованою стінкою (див. рис. 4.19 б). У міоцитах артеріол і венул виявляли 

ознаки вакуольної дистрофії.  
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Рис. 4.18. Апоптоз (а) і внутрішньоклітинні регенераторні процеси (б) у МВ 

скроневого м’яза та підсарколмальний набряк (в) і клітинні регенераційні 

процеси (г) у МВ жувального м’яза на 70-у добу перебігу СЦД. Електронні 

мікрофотографії.  Зб.: а) 4800, б) 9600, в) 8000, г) 16000.  

Позначення: 1 – апоптичне тільце, 2 – міосателіоцит, 3 – 

підсарколемальний набряк, 4 – молоді мітохондрії , 5 – саркоплазматична сітка. 
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Рис. 4.19. Мікроклазматоз (а), руйнування капіляра та молоді 

ендотеліоцити в новоутвореному капілярі (б) скроневого м’яза на 70 добу 

перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4800, б)12000.  

Позначення: 1 – мікроклазматоз, 2 – руйнування стінки капіляра, 3 –

базальна мембрана, 4 –мікропіноцитозні пухирці. 

 

4.2. Морфофункціональна характеристика нервового апарату скроневого 

і жувального м’язів при експериментальному цукровому діабеті 

На 14-у добу розвитку СЦД на препаратах, імпрегнованих за 

Більшовським-Грос, за ходом МНВ утворюються потовщення (рис. 4.20). 

Площа НМЗ вірогідно не відрізняється від контрольних показників і становить 

(340,90±63,88) мкм2 (контроль – (337,11±35,71) мкм2, р=0,2885) у скроневому та 

(266,98±27,51) мкм2 (контроль – (277,11±35,08) мкм2, р=0,3467 у жувальному 

м’язах. Патерн галужень кінцевих відділів аксонів також вірогідно не 

змінюється і становить у скроневому м’язі 3,09±0,83 (контроль – 3,18±0,75, 

р=0,8438), у жувальному – 2,54±0,68 (контроль – 2,72±0,65, р=0,5327).  

На ультраструктурному рівні показано, що виникнення варикозних 

розширень МНВ пов’язано з набряком і розшаруванням МО (рис. 4.21). При 
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цьому в ядрах нейролемоцитів відбувається конденсація хроматину, часткова 

вакуолізація цитоплазми. В аксоплазмі зростає щільність матриксу мітохондрій. 

 

 

Рис. 4.20. Варикозні потовщення за ходом нервових волокон. 

Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, 

ок. 10. 

 

 

Рис. 4.21. Розшарування ламел (1) та вогнищеве потовщення МО (2) у 

скроневому м’язі на 14-у добу розвитку СЦД. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: 6400. 
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У НМС просвітлюється матрикс мітохондрій та збільшується численність 

нейрофіламентів. Аналіз морфометричних даних показав, що порівняно з 

даними контрольної групи площа НМС, площа та кількість СЗП та кількість 

синаптичних пухирців вірогідно не змінюються, проте збільшується відстань 

між сусідніми складками СЗП (табл. 4.6), що може вказувати на руйнування 

окремих складок. 

На 14-у добу СЦД у скроневому і жувальному м’язах на ЕМГ 

відмічається збільшення тривалості активності введення відповідно до 

(0,53±0,001) с (контроль – (0,40±0,001) с, р=0,0012) та (0,55±0,001) с (контроль 

– (0,39±0,001) с, р=0,0012).  

ПРО при збереженій послідовності окремих фаз мають неправильну 

форму, а їх амплітуда не перевищує 300 мкВ (рис. 4.22 а). При цьому сумарна 

амплітуда ПРО у скроневому і жувальному м’язах становлять відповідно 

(196,52±15,36) мкВ (181,43±13,29) мкВ і вірогідно не відрізняються від 

контрольних показників (р<0,05). 

Гістограма розподілу за тривалістю ПРО має вигляд унімодального 

розподілу, при якому мінімальна складова переважає над кількість ПРО з 

максимальною тривалістю, але вони не виходить за межі ± 15,4 % у скроневому 

± 19,3 % у жувальному м’язі (і  (критичне значення ±30,0 %) від нормативного 

показника середньої величини тривалості ПРО. Середня тривалість ПРО в цей 

термін експерименту вірогідно не збільшується і становить у скроневому м’язі 

(9,1±0,56) мс (контроль – (9,5±0,76) мс, р= 0,9236), у жувальному – 

(8,1±0,59) мс (контроль – (8,8±0,54) мс, р= 0,8692). При цьому цей показник 

порівнянно з тваринами КГ зменшується на 14,5 % (p<0,05) і становить в 

середньому (7,6 ± 0,24) с. 

У цей термін відбувається незначний зсув гістограми розподілу ПРО за їх 

тривалістю. Це відбувається за рахунок збільшення менших за розміром ПРО. 

При цьому зменшується також кількість великих ПРО. Поряд з цим 

збільшується кількість поліфазних ПРО до (4,6±0,33) % (контроль - 

(2,9±0,31)%, р=0,0437) у скроневому та до (4,8±0,21) % (контроль – 
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(3,7±0,44)%, р=0,0346) у жувальному м’язах, що вписується в нормативні 

показники.  

Таблиця 4.6 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 14-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 

5,51±1,01 6,25±0,81 5,03±0,49 5,13±0,70 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,10±0,02 0,11±0,01 0,09±0,02 0,09±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,15±0,06* 0,10±0,04 0,10±0,04 0,05±0,02* 

Кількість СЗП 17,6±1,35 17,6±1,51 16,1±0,99 16,5±1,27 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
218,5±13,95 213±18,29 205,8±24,52 205±17,79 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою 
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Рис. 4.22. Зміни ЕМГ-показники жувального м’язу 2-міс щура через 14 

діб від початку моделювання СЦД. 

m. masseter 
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Проведені нами дослідження показали, що реакція НМЗ на 28-у добу від 

початку моделювання СЦД полягає у структурній перебудові периферичного 

нервово-провідникового апарату досліджуваних м’язів (рис. 4.23). У 

скроневому і жувальному м’язах зменшується первинний спраутинг рухових 

аксонів відповідно до 2,64±0,67 (контроль – 3,54±0,52, р=0,0095) та 2,18±0,40 

(контроль – 2,91±0,83, р=0,0488), що є причиною зменшення площі 

розгалуження термінальних нервових волокон, які беруть участь в утворенні 

передсинаптичного полюса НМЗ до (249,87±36,09) мкм2 (контроль – 

(403,15±47,26) мкм2, р=0,0008) та до (213,08±33,96) мкм2 (контроль – 

(305,40±42,45) мкм2, р=0,0002) відповідно.  

 

Рис. 4.23. Варикозні потовщення за ходом нервових волокон. Імпрегнація 

за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

 

При субмікроскопічному дослідженні в аксоплазмі МНВ спостерігається 

агрегація філаментознотубулярних структур, нерідко простежується 

розширення периаксонального простору, що дозволяє говорити про порушення 

аксонного транспорту (рис. 4.24 а). Агрегація мікротрубочок і нейрофіламентів 

може проходити в умовах підвищеної кислотності аксоплазми, що є 

результатом спотвореної функції нейролемоцитів, при цьому в цитоплазмі 
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останніх з’являється значна кількість вакуолей. В МНВ простежуються 

осередкові вогнища набряку і розшарування ламел мієліну МО, що вказує на  

порушення обміну фосфоліпідів. 

На субмікроскопічному рівні виявляється набряк та вакуолізація 

цитоплазми фібробластів, що буруть участь в утворенні ендоневральної 

оболонки. У МНВ відмічаються деструктивно-дистрофічні зміни: ядра 

нейролемоцитів містять маргінований хроматин, і їхня яоболонка утворює 

значну кількість складок; на тлі зниження осміофільності цитоплазми 

з’являється значна кількість мітохондрії з матриксом слабкої електронної 

щільності та декомплексованими кристами.  

У цей термін СЦД у НМС виникає деструкція більшості СЗП, 

розширення синаптичої щілини. У терміналях аксону переважають пухирці 

малого діаметру. У субсинаптичній зоні локалізується значна кількість 

мітохондрій з дезорганізованими та частково зруйнованими кристами (рис. 

4.24 б).  

За даними морфометрії, виявляються наступні зміни у скроневому і 

жувальному м’язах: площа НМС зменшується на 37,3% та 31,8%, площа СЗП 

зменшується на 41,7% та 20%; кількість СЗП зменшується на 30,8% та 28,9%, 

що призводить до збільшення відстані між ними у 2,7 та 1,2 раза; кількість 

синаптичних пухирців також зменшується на 44,1% та 34,3% відповідно (табл. 

4.7).  

У 2-міс щурів у скроневому і жувальному м’язах на 28-у добу від початку 

моделювання СЦД активність введення вірогідно зростала відповідно до 

(0,81±0,011) с (контроль – (0,38±0,002) с, р=0,0024) та до (0,83±0,011) с 

(контроль – (0,36±0,012) с, р=0,0025) .  

Порівняно з попереднім терміном спостереження на 28-у добу від 

початку моделювання СЦД середня тривалість ПРО в досліджуваних м’язах 

зменшується до (7,5±0,55) мс (контроль – (9,9±0,54) мс, р=0,0123) у скроневому 

та до (6,6±0,31) мс (контроль – (9,2±0,34) мс, р=0,0123) у жувальному м’язах.  
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Рис. 4.24. Агрегація філаментознотубулярних структур в аксоплазмі (а) та 

руйнування СЗП у НМС (б) скроневого м’яза на 28-у добу перебігу СЦД. 

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

Позначення: 1 – нейрофіламенти в аксоплазмі, 2 – МО, 3 – мітохондрії, 4 

– СЗП, 5 – відросток нейролемлоцита. 

Таблиця 4.7 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 28-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа НМС, 

мкм2 
5,11±0,08*# 8,15±2,02 4,13±0,76*# 6,06±0,61 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 
0,07±0,02*# 0,12±0,02 0,08±0,01* 0,10±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 
0,32±0,06*# 0,12±0,03 0,28±0,08*# 0,08±0,03 

Кількість СЗП 13,0±2,58*# 18,8±2,66 12,3±3,23*# 17,3±0,82 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 

135,0±20,28*# 241,5±39,51 137,9±11,6*# 210,0±12,47 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою; 
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Одначасно  відбувається зниження сумарної амплітуди всіх ПРО у 

скроневому м’язі до (156,34±20,01) мкВ (контроль – (234,45±18,21) мкВ, 

р=0,0001), у жувальному – до (132,42±13,24) мкВ (контроль – (217,34±10,12) 

мкВ, р=0,0001) (рис. 4.25).  

На рис. 4.26 представлені приклади ПРО в жувальному м’язі молодих 

тварин ЕМГ на яких зареєстровані ПРО зі збільшеним числом турнів і 

зменшеного розміру. 

Кількість поліфазних ПРО у цей термін експерименту вірогідно зростає у 

скроневому м’язі до (7,7±0,42)% (контроль – (2,4±0,33)%, р=0,0126), у 

жувальному м’язі до (7,5±0,23)% (контроль – (3,1±0,54)%, р=0,0158). 

У 3 із 7 щурів у досліджуваних м’язах реєструвалися нечіткі і непостійні 

потенціали фібриляції з амплітудою від 12 до 45 мкВ і тривалістю до 3 мс, що 

свідчить про незначно виражену спонтанну активність (рис. 4.27). 

Продовження тривалості гіперглікемії до 42-ї доби призводить до 

дегенеративного розпаду окремих еферентних волокон і термінальних 

розгалужень рухового аксону, що викликає зменшення спраутингу останніх у 

скроневому і жувальному м’язах відповідно до 2,45±0,52 (контроль – 4,09±0,71, 

р=0,0003) і до 2,09±0,30 (контроль – 3,45±0,52, р=0,0002), що спричиняє 

денервацію МВ, яка є причиною зменшення площі НМЗ і тісно корелює з ЕМГ-

змінами. Так, порівняно з показниками контролю і попереднього терміну 

спостереження, площа НМЗ у скроневому м’язі зменшується до (211,86±46,18) 

мкм2 (контроль – (426,71±45,48) мкм2, р=0,0006), у жувальному – до 

(191,81±37,26) мкм2 (контроль – (339,08±73,63) мкм2, р=0,0003).  

При імпрегнації солями срібла виявляються тонкі терміналі. У ділянці 

НМЗ відмічається збільшення численності кінцевих нейролемоцитів та 

відмічається підвищення аргірофілії їхніх ядер. З боку претермінальних відділів 

МНВ виявляється атрофія аксонів та суттєва дезінтеграція МО (рис. 4.28).  
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Рис. 4.25. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники в скроневому м’язі   

2-міс щура через 28 днів від початку моделювання СЦД.. 
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Рис. 4.26. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники жувального м’яза    

2-міс щура через 4 тижні від початку моделювання СЦД. 

 

10 мс   500 мкВ 
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Спонтанная активность

пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4 L5 s1

QEMG [шаблон по умолчанию]

20 мс 250 мкВ

а 

 

Спонтанная активность

пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4 L5 s1

QEMG [шаблон по умолчанию]

20 мс 100 мкВ
2

б 

 

 

Рис. 4.27. Потенціали спонтанної активності в скроневому (а) та 

жувальному (б) м’язах через 28 днів від початку моделювання СЦД. 

 

При електронно-мікроскопічному дослідженні в МНВ різко знижується 

електронно-оптична щільність аксоплазми в атрофованих аксонах. При цьому 

виявляються тільки поодинокі нейрофіламенти, мікротрубочки відсутні (рис. 

4.29 а). Мітохондрії зменшуються в розмірах, їхній матрикс ущільнюється, 

зовнішня і внутрішня мембрани піддаються деструкції. Водночас відбувається 

потовщення і розшарування ламел МО. При цьому в сусідніх МНВ в аксоплазмі 

виявляються і нейрофіламенти і мікротрубочки. У більшості МНВ 
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спостерігається периаксональний набряк. У НМС виникає дезінтеграція та 

руйнування частини СЗП, розширення синаптичої щілини (рис. 4.29 б). У 

терміналях аксона переважають нечисленні пухирці малого діаметру. У 

субсинаптичній зоні локалізується значна кількість мітохондрії з 

дезорганізованими та частково зруйнованими кристами а також міофібрили.  

Середня площа НМС у скроневому і жувальному м’язах зменшується 

порівняно з контролем на 45 % та 39,2 %, а порівняно з даними попереднього 

експерименту – на 9 % та 6,6 % відповідно. При цьому, порівняно з контролем, 

у скроневому і жувальному м’язах вірогідно зменшуються: площа окремої СЗП 

на 45,4 % та 41,7 % та їх кількість на 38,2 % та 40,2 %, кількість синаптичних 

пухирців на 48,9 % та 43,4 % відповідно (табл. 4.6). Вірогідно зростає відстань 

між СЗП, порівняно з контрольними показниками, у 3,2 раза в скроневому та в 

6,4 раза в жувальному м’язах (див. табл. 4.8).  

Через 42 дні від початку моделювання СЦД активність введення 

збільшується в скроневому м’язі до (1,34±0,02) с (контроль – (0,36±0,001) с, 

р=0,0001), у жувальному – до (1,54±0,02) с (контроль – (0,34±0,002) с, 

р=0,0001). 

 У цей термін у всіх тварин реєструвалися потенціали фібриляцій і гострі 

хвилі (рис. 4.30) різної амплітуди і тривалості, що мали непостійний ритм, а 

поява значної кількості позитивних гострих хвиль вказує на розвиток 

аксонопатії. 

Порівняно з попереднім терміном експерименту через 42 дні від початку 

моделювання СЦД тривалість ПРО у скроневому і жувальному м’язах далі 

продовжує зменшуватись відповідно до (5,5±0,51) мс (контроль – (10,4±0,54) 

мс, р=0,0147) та до (5,7±0,32) мс (контроль – (9,6±0,41) мс, р=0,0136). 

Разом з цим зменшується також амплітуда ПРО, яка знаходиться в 

діапазоні від 105,4 мкВ до 144,5 мкВ, що в середньому становить у скроневому 

м’язі (138,49±20,71) мкВ (контроль – (251,73±19,46) мкВ, р=0,0013), у 

жувальному – (118,24±15,25) мкВ (контроль – (234,25±18,39) мкВ, р=0,0014).  
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Рис. 4.28. Дезінтеграція і стоншення МО зростання чисельності кінцевих 

нейролемоцитів в ділянці НМЗ скроневого м’яза на 42-у добу перебігу СЦД. 

Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

 

Рис. 4.29. Зменшення філаментознотубулярних структур в аксоплазмі (а) 

та руйнування СЗП у НМС (б) скроневого м’яза на 42-у добу перебігу СЦД. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 16000. 

Позначення: 1 –аксоплазма, 2 – МО, 3 – мітохондрії, 4 – СЗП, 5 – 

відросток нейролемлоцита, 6 – синаптична щілина. 
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Таблиця 4.8 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 42-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 
4,65±0,55*# 8,45±1,19 3,85±0,83*# 6,33±0,69 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,06±0,01* 0,11±0,04 0,07±0,02* 0,12±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,35±0,05* 0,11±0,04 0,45±0,09*# 0,07±0,05 

Кількість СЗП 11,5±2,07*# 18,6±2,46 10,7±1,95*# 17,9±1,66 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
125,4±9,86* 245,3±34,48 124,4±19,78* 220,0±21,73 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

 

Спонтанная активность

лев., Rectus femoris, Femoralis, L2-L4

QEMG [шаблон по умолчанию]

20 мс 250 мкВ

 

Рис. 4.30. Потенціали спонтанної активності в жувальному м’язі 2-міс 

щура через 42 дні від початку моделювання СЦД. 

 

 

На рис. 4.31 представлені приклади ПРО в скроневому м’язі 2-міс 

тварини. Як видно із представлених даних, реєструвалися ПРО зменшеного  
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Рис. 4.31. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники скроневого м’язу      

2-міс щура через 42 дні від початку моделювання СЦД. 

 

типу, низької амплітуди зі збільшеним числом турнів. При цьому кількість 

поліфазних одиниць, порівняно з контролем і попереднім терміном 
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експерименту, вірогідно зростає до (10,21±0,33) %  у скроневому і до 

(8,8±0,34) % у жувальному м’язах (у всіх випадках р<0,05). 

На рис. 4.32 представлені приклади ПРО в жувальному м’язі 2-міс. щура.  
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Рис. 4.32. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники жувального м’язу     

2-міс щура через 42 дні від початку моделювання СЦД. 

10 мс   500 мкВ 
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Як видно із представлених даних, реєструвалися ПРО зменшеного типу, низької 

амплітуди зі збільшеним числом турнів.  

На 56-у добу СЦД на гістологічних препаратах, імпрегнованих за 

Більшовським-Грос, зростає кількість і величина варикозних розширень 

претермінальних відділів МНВ (рис. 4.33 а), виявляються новоутворені 

коллатералі, що відходять  від МНВ (рис. 4.33 б). Такі зміни вказують на 

компенсаторно-регенераторні процеси в периферійному нервовому апараті 

досліджуваних нервів і підтверджуються даними морфометричного аналізу, а 

саме: спраутинг аксонів, порівняно з попереднім терміном експерименту 

вірогідно зростає у скроневому м’язі до 3,18±0,61 (р=0,0234), у жувальному – 

до 2,82±0,75 (р=0,0278), проте дані показники залишаються меншими за 

контроль (у всіх випадках р<0,05). При цьому площа НМЗ залишається 

вірогідно меншою порівняно з контрольними показниками і становить: у 

скроневому м’язі – (186,32±34,26) мкм2 (контроль – (511,35±66,24) мкм2, 

р=0,00005), у жувальному м’язі – (169,22±26,71) мкм2 (контроль – 

(343,23±44,40) мкм2, р=0,00005). 

При електронномікроскопічному дослідженні виявляли розшарування 

ламел МО МНВ, розширенння периаксонального простору (рис. 4.34 а). У 

терміналях аксонів, що утворюють НМС аксоплазма була низької електронної 

щільності. У ній ми виявляли мітохондрії із просвітленим матриксом, незначну 

кількість нейрофіламентів, мікротрубочок, синаптичних пухирців. У НМС СЗП 

дезорганізовані, місцями вкорочені і зруйновані (рис. 4.34 б).  

Середня площа НМС у скроневому і жувальному м’язах зменшується 

порівняно з контролем на 49,4 % та 45,6 %, і вірогідно не змінюється порівняно 

з даними попереднього терміну дослідження. При цьому, порівняно з 

контролем, у скроневому і жувальному м’язах вірогідно зменшуються: площа 

окремої СЗП на 27,3 % та 38,5 % та їх кількість на 48,7 % та 49,5 %, що 

призводить до збільшення відстані між ними у 4,5 і 3,7 раза відповідно. Слід 

відмітити, що порівняно з попереднім терміном дослідження площа окремої 

СЗП вірогідно зростає на 33,3 % у скроневому і на 14,2 % у жувальному м’язах.  
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Рис. 4.33. Скупчення ядер  кінцевих нейролемоцитів у НМЗ (а) та 

утворення коллатералей у МНВ (б) скроневого м’яза на 56-у добу перебігу 

СЦД. Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

 

Рис. 4.34. Розшарування ламел МО МНВ (а) та часткове руйнування і 

дезорганізація СЗП у НМС на 56-у добу перебігу СЦД. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а)9600, б) 16000. 

Позначення: 1 – МО, 2 – СЗП, 3 – мітохондрії, 4 – синаптичні пухирці.  

а б 
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Кількість синаптичних пухирців продовжує зменшуватись, порівняно з 

контролем і попереднім терміном експерименту, відповідно на 64,1 % та 24 % у 

скроневому та на 56% і 10,4% у жувальному м’язах (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 56-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 
4,53±1,11* 8,95±1,61 3,65±0,71* 6,73±0,42 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,08±0,01* 0,11±0,02 0,08±0,02* 0,13±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,59±0,18*# 0,13±0,03 0,52±0,08*# 0,14±0,03 

Кількість СЗП 9,8±1,32*# 19,1±1,45 9,5±1,43* 19,2±1,93 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
95,3±13,05*# 265,7±26,41 111,4±11,13* 253,5±40,69 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

На 56-у добу розвитку СЦД ЕМГ картина відведень від скроневого і 

жувального м’яза дещо покращується, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, що, очевидно, пов’язано із реіннерваційними процесами в 

м’язах. Так, активність введення у скроневому і жувальному м’язах, порівняно 

з попереднім терміном експерименту, вірогідно зменшується відповідно до 

(0,92±0,03) с та до (0,85±0,03) с, проте залишається вірогідно більшою за 

контрольні показники (у всіх випадках р<0,05). Зростає сумарна амплітуда і 

тривалість ПРО до (157,92±13,23) мкВ (контроль – (267,44±18,39) мкВ, 

р=0,0012) у скроневому  та до (145,39±13,21) мкВ (контроль – (250,34±19,01) 

мкВ, р=0,0111) у жувальному м’язах, при цьому кількість поліфазних ПРО 

зменшується відповідно до (8,8±0,34) % та (8,1±0,56) % (у всіх випадках 
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р<0,05). Середня тривалість ПРО у скроневому і жувальному м’язах, порівняно 

з попереднім терміном експерименту, вірогідно зростає відповідно до 

(6,9±0,21) мс та (6,53±0,32) мс, проте залишається меншою за контроль (у всіх 

випадках р< 0,05).  

У нестатевозрілих тварин на 70-у добу перебігу СЦД при імпрегнації за 

Більшовським-Грос виявляються примітивної форми тонкі терміналі, які 

додатково відходять від нервових стовбурів (рис. 4.35 а) і які необхідно 

віднести до новоутворених або вторинних розгалужень рухових аксонів, що 

вказує на розвиток компенсаторних процесів у НМЗ цієї експериментальної 

групи тварин. В окремих НМЗ постерігаються реііннерваційні процеси 

внаслідок коллатералей від сусідніх нервових волокон (рис. 4.35 б). При цьому 

нервові стовбури містять варикозні потовщення МО, а в ділянці їх 

термінальних гілок виявляється велика кількість ядер кінцевих нейролемоцитів. 

 

  

Рис. 4.35. Поява новоутворених, вторинних (1) розгалужень рухових 

аксонів у НМЗ скроневого (а) та жувального (б) м’язів на 70-у добу перебігу 

СЦД. Імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 100, ок. 

10. 
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Порівняно із попереднім терміном спостереження, площа НМЗ у 

скроневому і жувальному м’язах збільшується відповідно до          

(204,36±41,59) мкм2 (р=0,0364) та (189,51±34,29) мкм2 (р=0,0246), проте 

залишається меншою за контрольні показники (535,72±78,80) мкм2 (р=0,0002) 

та (385,89±19,18) мкм2 (р=0,0001). Порівняно із 56-ю добою СЦД спраутинг 

аксонів вірогідно не змінюється (у всіх випадках р>0,05), проте залишається 

меншим за контрольні показники і становить у скроневому м’язі 3,27±0,47 

(контроль – 5,18±0,60, р=0,0001), у жувальному м’язі 2,64±0,50 (контроль – 

4,72±0,47, р=0,0001).  

На ультраструктурному рівні у цей термін спостереження НМС 

досліджуваних м’язів зберігають свою будову, проте в них, як і на 56-у добу 

СЦД, виявляють деструктивні зміни. Синаптичні пухирці в аксоплазмі 

концентруються в основному вздовж передсинаптичної перетинки (рис. 4.36 а).  

Центральна же частина терміналей містить невелику кількість агрегованих 

нейрофіламентів. Характерним для деяких змін в НМС є поява на 

засинаптичній перетинці ділянок з малою кількістю або відсутністю СЗП (див. 

рис. 4.36 а). У субсинаптичній зоні можуть траплятися кристалоподібні 

включення. Мітохондрії МВ що межують із СЗП та аксоплазми проявляють 

різні адаптаційні властивості. Одні  з них мають електроннощільний матрикс і 

добре контуровані кристи, а інші зазнають дискомплектації крист, а їхній  

матрикс просвітлюється. В окремих нейролемоцитах прослідковуються явища 

каріопікнозу і каріорексису. При цьому слід зазначити, що в ряді випадків ми 

виявляли вторинні галуження СЗП (рис. 4.36 б), що вказує на компенсаторно-

регенераторні процеси у НМС. 

За даними морфометричного аналізу, вірогідних змін складових 

компонентів НМС між 56 і 70 добами СЦД нам виявити не вдалось (табл. 4.10).  

Порівняно з контрольними показниками у скроневому і жувальному 

м’язах площі НМС і СЗП зменшуються відповідно на 52,4 % і 35,7 % та 45,5 % 

та 40 % (див. табл. 4.10). Відстань між СЗП вірогідно зростає в 4,2 раза в 

скроневому і в 3,8 раза в жувальному м’язах, а кількість СЗП і синаптичних 
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пухирців зменшується відповідно на 55,2 % і 63,3 % та 52,6 % і 60,6 % (див. 

табл. 4.10).  

 

Рис. 4.36. Ультраструктурні зміни в нейром’язовому синапсі скроневого 

(а) та жувального (б) м’язів щурів на 70-у добу перебігу СЦД. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а, б) 16000.  

Позначення: 1 – синаптична щілина, 2 – аксоплазма з синаптичними 

пухирцями мітохондрія, 3 – СЗП, 4 – мітохондрія, 5 – відростки кінцевого 

нейролемоцита. 

 

Через 70 днів від початку моделювання експериментального СЦД у 

скроневому і жувальному м’язах активність введення, порівняно з попереднім 

терсіном експерименту, вірогідно зменшується відповідно до (0,65±0,005) с 

(контроль – (0,31±0,002) с, р=0,0156) та до (0,63±0,05) с (контроль – 

(0,32±0,002) с, р=0,0134), проте залишається більшою за контрольні показники. 

У 3 тварин у скроневому та у 4 щурів у жувальному м’язах реєструвалися 

потенціали фібриляцій різної амплітуди і тривалості, які мали досить чіткий і 

постійний ритм .  
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Встановлено, що сумарна амплітуда ПРО у скроневому і жувальному 

м’язах збільшувалась, порівняно з попереднім терміном досліду, проте 

залишалась меншою за контрольні показники і становила відповідно 

(185,34±20,04) мкВ (контроль – (276,5±15,24) мкВ, р=0,0149) та (179,33±14,33) 

мкВ (контроль – (264,7±10,74) мкВ, р=0,0153).  

Таблиця 4.10 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 70-у добу перебігу 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 
4,73±1,1* 9,93±2,41 3,95±0,71* 7,25±0,38 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,09±0,03* 0,14±0,04 0,09±0,02* 0,15±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,55±0,08* 0,13±0,16 0,49±0,08* 0,13±0,05 

Кількість СЗП 8,6±1,78* 19,2±2,48 9,2±1,48* 19,4±1,58 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
93,4±17,11* 256,4±46,89 106,9±8,93* 271,3±21,87 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

Середня тривалість ПРО у скроневому і жувальному м’язах 

збільшувалась, порівняно з попереднім терміном досліду вірогідно 

збільшувалась (у всіх випадках р<0,05), проте залишалась меншою за 

контрольні показники та становила відповідно (8,12±0,22) мс (контроль – 

(11,3±0,13) мс, р=0,0146) та (7,6±0,34) мс (контроль – (10,9±0,43) мс, р=0,0156). 

Кількість поліфазних ПРО, порівняно з попереднім терміном досліду суттєво не 

змінювалась (у всіх випадках р>0,05) і була більшою за контрольні показники 

та становила у скроневому м’язі (8,4±0,56)% (контроль – (1,8±0,31)%, 

р=0,0001), у жувальному – (7,3±0,42)% (контроль – (1,9±0,31)%, р=0,0001).  
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На рис. 4.37 представлені приклади ПРО у досліджуваних м’язах тварин з 

СЦД. Як видно із представлених даних реєструвалися ПРО зменшеного типу, 

але зі збільшеним числом турнів. 
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Рис. 4.37. ЕМГ-зміни у скроневому (а) та жувальному (б) м’язах 2-міс 

щура через 70 діб від початку моделювання СЦД. 
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4.3. Зміна показників вуглеводного обміну при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті у 2-міс щурів 

У 2-міс щурів із СЦД рівень глюкози та HbА1с упродовж розвитку і 

перебігу СЦД вірогідно зростає до 42-ї доби експерименту (рис. 4.38) та вказує 

на розвиток декомпесованого ЦД середнього ступеня важкості. На 14-у, 28-у та 

42-у доби СЦД рівень глюкози в крові становить відповідно (14,29±1,33) 

ммоль/л (контроль (3,85±0,76) ммоль/л, р=0,0159), (16,56±0,34) ммоль/л 

(контроль (3,86±0,49) ммоль/л, р=0,001) та (17,12±1,55) ммоль/л (контроль 

(3,44±0,56) ммоль/л, р=0,0001), а рівень HbА1с відповідно – (6,46±0,14) % 

(контроль (1,98±0,32) %, р=0,0023), (8,56±0,35) % (контроль (2,07±0,1) %, 

р=0,0008) та (9,13±0,84) % (контроль (2,17±0,32) %, р=0,0001).  

На 56-70-у доби перебігу СЦД рівні глюкози та HbА1с вірогідно 

зменшуються, порівняно з 42-ю добою експерименту, проте залишаються 

вищими за контрольні показники (у всіх випадках р<0,05) і становлять 

відповідно (15,42±1,33) ммоль/л (контроль (3,26±0,84) ммоль/л, р=0,0036) та 

(8,74±0,17) % (контроль (2,14±0,65) %, р=0,0023), (15,32±1,53) ммоль/л 

(контроль – (3,76±0,25) ммоль/л, р=0,0001) та (8,58±0,73) % (контроль – 

(2,29±0,35) %, р=0,0012) (у всіх випадках р<0,05).  

Отже, в динаміці морфофункціональних змін скроневого і жувального 

м’язів при СЦД у  2-міс щурів, можна виділити 2 стадії перебігу змін: 

реактивно-гіпотрофічну (14-42-а доби) і компенсаторну (56-70-а доби). 

У першій стадії (14-42-а доби) відмічається спазм артеріол, що 

підтверджується зменшенням їхньої площі внаслідок зменшення площі їхнього 

просвіту і призводить до зростання ІВ та зменшення кількості капілярів на     

0,1 мм2. На тлі гіперглікемії і порушення кровопостачання в МВ відмічається: 

зменшення їхньої площі внаслідок зменшенням кількості в них глікогену; 

зростання об’ємної щільність мітохондрій та саркоплазматичної сітки в МВ. 

Площа НМЗ і патерн галужень рухових аксонів у 2-міс тварин на 14-у добу 

перебігу СЦД вірогідно не відрізняється від контрольних показників, тоді як на 
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42-у добу вірогідно зменшується, що супроводжується зниженням 

біоелектичної активності досліджуваних м’язів згідно даних ЕМГ. 

 

 а 

 

 б 

 

Рис. 4.38. Динаміка змін глюкози (а) та глікованого гемоглобіну (б) в 

крові 2-міс щурів упродовж перебігу СЦД. 
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У віддалені терміни перебігу СЦД (56-70-а 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 жувальних м’язах 

виявляються виражені регенераторні процеси МВ що характеризуються появою 

цілих груп міосателіоцитів, які диференціюються в молоді 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 залишались меншими за контрольні 

показники, що вказує на значну частку пошкоджених НМЗ. 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових  працях  

[32, 33, 34, 37, 39, 145, 217]: 
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РОЗДІЛ 5 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН  

СКРОНЕВОГО І ЖУВАЛЬНОГО М’ЯЗІВ СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ЗА 

УМОВ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ  

 

5.1. Морфологічні зміни скроневого і жувального м’язів статевозрілих 

щурів у різні терміни перебігу експериментального цукрового діабету 

На 14-у добу розвитку СЦД простежується достовірне зменшення площі 

МВ скроневого м’яза до (967,25±261,06) мкм2 (контроль – (1358,34±207,91) 

мкм2, р=0,0001), жувального – до (534,58±62,37) мкм2 (контроль – 

(789,47±26,73) мкм2, р=0,0001) при цьому площа ядер вірогідно не змінюється і 

становить відповідно (16,93±3,24) мкм2 (контроль – (15,90±3,18) мкм2, 

р=0,2413) та (14,67±3,56) мкм2 (контроль – (15,49±3,19) мкм2, р=0,1732). Дані 

зміни пов’язані зі зменшенням у  МВ включень глікогену, що підтверджується 

даними гістологічних та ультраструктурних досліджень. Так, на препаратах, 

забарвлених за Шабадашем, відмічаємо нерівномірне і незначне наповнення 

МВ гранулами глікогену (рис. 5.1 а). В одних МВ він рівномірно розподілений 

у саркоплазмі, в інших локалізується на периферії, у третіх – відсутній (див. 

рис. 5.1 а).  

У ГМЦР у цей термін дослідження просвіт більшості артеріол звужений, 

а венул заповнений форменими елементами крові (рис. 5.1 б). Внутрішня 

еластична мембрана має вигляд темної різко звивистої спіралі, а ядра 

ендотеліоцитів у вигляді частоколу випинають у звужений просвіт артеріоли. 

Така гістологічна перебудова цих мікрогемосудин призводить до зменшення 

їхньої площі через зменшення площі їхнього просвіту (табл. 5.1). При цьому ІВ 

в артеріолах зростає до (479,38±37,25) % (контроль – (358,34±33,92) %, 

р=0,0121) у скроневому  та до (510,74±43,88) % (контроль – (369,83±28,78) %, 

(р=0,0134) у жувальному м’язах. З боку капілярів і венул вірогідних 

морфометричних змін їхньої стінки нам виявити не вдалось (див. табл. 5.1). У 

капілярах ІВ достовірно не відрізняється від контрольних показників і 
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становить (112,37±7,45) % (контроль – (118,65±5,58) %, р=0,8632) у скроневому  

та (116,16±1,53) % (контроль – (120,76±1,59) %, (р=0,7532) у жувальному 

м’язах. 

  

Рис. 5.1. Зменшення гранул глікогену  в МВ жувального м’яза (а) та 

спазм артеріол (б) в скроневому м’язі статевозрілих щурів на 14-у добу 

розвитку СЦД. Забарвлення: а) за Шабадашем, б) трихром за Массоном. 

 

Кількість капілярів на 0,1мм2 у даний термін розвитку СЦД вірогідно не 

відрізняється від контрольних показників і становить 50,17±5,24 (контроль – 

51,5±4,50, р=0,5637) у скроневому і 82,58±14,09 (контроль – 85,67±9,98, 

р=0,6442) у жувальному м’язах. 

На субмікроскопічному рівні в МВ найбільш виражених змін зазнають 

мітохондрії. В одних просвітлюється матрикс і дезорганізуються кристи, в 

інших частково або повністю руйнується внутрішня мітохондріальна перетинка 

з подальшим утворення вакуоль, у третіх – руйнується зовнішня 

мітохондріальна перетинка (рис. 5.2). У МВ зустрічаються також мітохондрії зі 

збереженою ультраструктурою. В саркоплазмі МВ відмічається зменшення 

гранул глікогену, в окремих МВ спостерігали розширення саркоплазматичної 

а б 
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сітки (див. рис. 5.2 а). У цей термін розвитку СЦД вірогідно зростають 

показники об’ємної щільності мітохондрій у скроневому м’язі до 

(17,02±0,39) % (контроль – (15,53±0,57) %, р=0,0126), у жувальному м’язі до 

(18,02±1,08) % (контроль – (15,79±0,84) %, р=0,0126). 

Об’ємна щільність міофібрил та саркоплазматичної сітки у скроневому та 

жувальному м’язах у даний термін досліду вірогідно не відрізняється від 

контрольних показників і становить відповідно (56,81±3,21) % (контроль – 

(56,43±3,01) %, р=0,9652) та (4,32±0,34) % (контроль – (4,05±0,25) %, р=0,7256), 

(55,96±3,19) % (контроль – (56,27±3,82) %, р=0,9832) та (4,24±0,43) % (контроль 

– (4,13±0,76) %, р=0,8931).  

У ГМЦР відмічали щілиноподібний просвіт більшості артеріол внаслідок 

їхнього спазму. В ендотеліоцитах капілярів простежується каріопікноз та 

збільшення численності мікропіноцитозних пухирців у цитоплазмі, що може 

вказувати на посилений трансендотеліальний обмін (див. рис. 5.2 б). У 

периферичній зоні окремих ендотеліоцитів капілярів відмічали середньої  

Таблиця 5.1 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 14-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа 

стінки 

Скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 292,53±21,32* 50,49±3,41* 242,04±19,51 

контроль 323,45±35,61 70,57±8,26 252,88±33,61 

капіляри 
СЦД 19,05±2,13 8,97±1,25 10,08±1,42 

контроль 18,87±1,32 8,63±1,94 10,24±1,38 

венули 
СЦД 365,84±31,92 169,87±13,14 195,97±16,83 

контроль 359,59±32,61 161,78±14,36 197,81±14,33 

Жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 302,56±26,51* 49,54±6,34** 253,02±28,06 

контроль 335,41±55,21 71,39±7,21 264,02±25,14 

капіляри 
СЦД 19,26±1,17 8,91±1,31 10,35±1,36 

контроль 18,61±1,41 8,43±1,14 10,18±1,45 

венули 
СЦД 354,20±32,70 160,17±13,27 194,03±30,57 

контроль 356,71±32,36 161,72±14,36 194,99±32,26 

Примітка:  *р<0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 
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Рис. 5.2. Розширення саркоплазматичної сітки та дистрофічно-

деструктивні зміни в МВ скроневого (а) та жувального (б) м’язів на 14-у добу 

розвитку СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 16000, б) 6400. 

Позначення: 1 – деструктивно змінені мітохондрії, 2 – звичайні 

мітохондрії, 3 – міофібрили, 4 – саркоплазматична сітка, 5 – ядро 

ендотеліоцита. 

 

величини вакуолі та незначні випини люменальної поверхні плазмолеми у 

просвіт капіляра. Слід зазначити, що в одних ендотеліоцитах електронно-

оптична щільність цитоплазми понижена, а в інших, навпаки, підвищена. 

На 28-у добу розвитку СЦД відмічається збільшення площі МВ, 

порівняно з попереднім терміном досліду, у скроневому м’язі до 

(1071,81±247,62) мкм2, у жувальному – до (635,61±59,05) мкм2 (у всіх випадках 

р<0,05), проте такі показники залишаються меншими за контроль, що 

становить відповідно (1406,66±120,94) мкм2 та (793,72±58,31) мкм2 у всіх 

випадках р<0,05). Площа ядер МВ збільшується до (18,49±3,52) мкм2 (контроль 

– (15,53±2,72) мкм2, р=0,0032) у скроневому та до (17,95±4,37) мкм2 (контроль 

– (14,75±5,32) мкм2, р=0,0046), проте не відрізняється від попереднього терміну 
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експерименту (у всіх випадках р>0,05). На гістологічних препаратах 

простежується потовщення ендомізію, подекуди явища секвестрації МВ (рис. 

5.3 а).  Зменшення площі МВ, на нашу думку, пов’язане зі зменшенням в МВ 

глікогену, що підтверджується світлооптичними дослідженнями. Так, на 

гістологічних препаратах, забарвлених за Шабадашем, відмічається незначна 

численність глікогену на периферії МВ (рис. 5.3 б), тоді як у контрольної групи 

тварин численність гранул глікогену в МВ є вираженою і  рівномірно 

розподіленою у саркоплазмі. 

 

  

  

Рис. 5.3. Гістологічні зміни скроневого м’яза на 28-у добу розвитку СЦД. 

Мікрофотографії. Забарвлення: гематоксиліном і еозином (а), за Шабадашем 

(б), за Хартом-Ван-Гізоном (в), трихром за Массоном (г). Зб.: а, б, в, г) 400. 

Позначення: 1 – глікоген, 2 – секвестрація МВ, 3 – спазмована артеріола, 

4 – еритроцитарні сладжі. 

 

Як і в попередній термін досліду, простежується спазм судин приносної 
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ланки (рис. 5.3 в), що супроводжується достовірним зменшенням площі 

артеріол внаслідок достовірного зменшення їхнього просвіту в досліджуваних 

м’язах (табл. 5.2) та призводить до збільшення ІВ у скроневому м’язі до 

(601,87±45,31)% (контроль – (383,23±34,35)%, р=0,0036), у жувальному – до 

(630,74±37,81)% (контроль – (367,32±24,87)%, р=0,0047) і вказує на зменшення 

пропускної здатності цих судин ГМЦР.  

Таблиця 5.2 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 28-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа просвіту Площа 

стінки 

Скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 282,14±45,17* 40,37±6,37*,# 241,77±45,63 

контроль 324,52±41,05 65,67±7,52 251,67±42,33 

капіляри 
СЦД 18,57±2,04 7,03±1,13 11,54±1,42* 

контроль 17,63±1,64 8,03±1,21 9,60±1,27 

венули 
СЦД 360,21±29,86 164,23±13,25 195,98±12,69 

контроль 363,81±33,46 168,64±14,52 195,17±25,61 

Жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 289,08±43,29* 39,56±7,18*,# 249,52±42,14 

контроль 317,34±38,02 69,38±7,63 254,85±31,42 

капіляри 
СЦД 18,86±1,34 7,03±1,21 11,83±1,84* 

контроль 17,54±2,36 7,86±1,36 9,68±1,56 

венули 
СЦД 371,32±31,57 162,73±22,63 208,59±28,41 

контроль 365,48±30,17 161,63±24,08 203,85±34,91 

Примітки:  

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

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

 

З боку обмінних і ємнісних судин відмічається збільшення площі стінки 

капілярів, при цьому площа їхнього просвіту вірогідно не змінюється, що 

призводить до зростання ІВ у скроневому м’язі до (164,15±14,36)% (контроль – 

(119,55±16,87)%, р=0,0123) у жувальному – до (168,28±17,81)% (контроль – 

(110,43±12,56)%, р=0,0256).  

На гістологічних препаратах просвіт більшості артеріол є 

щілиноподібним внаслідок їхнього спазму та заповнений форменими 
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елементами крові (рис. 5.3 в). Внутрішня еластична у  вигляді темної спіралі 

візуалізується не по всьому периметру судини. Просвіти капілярів і венул 

заповнені еритроцитарними сладжами (рис. 5.3 г).  

Кількість капілярів на 0,1мм2 скроневого і жувального м’язів має 

тенденцію до зменшення і на 28-у добу становить відповідно 46,33±6,58 

(контроль – 53,17±5,41, р=0,0194) та 69,5±8,75 (контроль – 83,83±7,99, 

р=0,0007), що вказує на розрідження капілярного русла внаслідок облітерації 

його еритроцитарними сладжами та збільшенні кількості плазматичних 

капілярів. 

На субмікроскопічному рівні в МВ у даний термін розвитку СЦД 

найбільш виражених змін зазнають мітохондрії, натомість міофібрили 

зберігають свою ультраструктуру. Біля ядер МВ досить часто можна помітити 

скупчення первинних і вторинних лізосом. Між міофібрилами відмічаються 

ліпідні включення, розширені канальці саркоплазматичної сітки. Досить часто 

під сарколемою трапляються збільшені в розмірах мітохондрії зі зруйнованими 

кристами, при цьому частина з них перетворюється у вакуолі (рис. 5.4 а), в 

інших – просвітлюється матрикс унаслідок дискомплексації крист (рис. 5.4 б). 

У МВ відмічається набряк саркоплазми переважно біля сарколеми, яка 

межує зі стінкою капіляра. Тут спостерігається більш пухке розміщення 

міофібрил та мітохондрій. У саркомерах простежується дезінтеграція окремих 

Z-ліній, міофібрили місцями розволокнені. Між міофіламентами міофібрил 

виявляються поодинокі гранули глікогену. В окремих МВ візуалізуються 

нормохромні ядра, а мембранні органели, структури саркоплазматичної сітки та 

міофібрили мають звичайну будову (див. рис. 5.4 б).  

Об’ємна щільність мітохондрій у скроневому і жувальному м’язах 

вірогідно зростає до (27,34±1,95) % (контроль – (15,24±1,07) %, р=0,0001) та 

(26,24±1,58) % (контроль – (16,06±4,20) %, р=0,0001) Натомість об’ємна 

щільність міофібрил та саркоплазматичної сітки в МВ вірогідно не змінюються 

і становлять відповідно (56,74±3,52) % контроль – (56,01±3,28) %, р=0,67512) та 

(4,15±0,34) % контроль – (4,03±0,37) %, р=0,8943) у скроневому м’язі, 
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(57,21±4,32) % контроль – (56,42±3,32) %, р=0,7682) та (4,05±0,54) % контроль 

– (4,20±0,42) %, р=0,9352) у жувальному м’язі.  

 

Рис. 5.4. Скупчення структурно змінених мітохондрій під сарколемою (а) 

та адгезія еритроцитів у стінці капіляра (б) скроневого м’яза на 28-у добу від 

початку моделювання СЦД.  Електронні мікрофотографіі. Зб.: а) 9600, б) 6400. 

Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – вакуоля, 3 – міофібрили, 4 – мітохондрії, 5 – 

лізосоми, 6 – адгезія еритроцита. 

 

У мікрогемосудинах відмічається адгезія еритроцитів, тромбоцитів, 

еритроцитарні сладжі. Більшість артеріол спазмовані внаслідок чого їх просвіт 

набуває щілиноподібної форми (рис. 5.5). Найбільш виражені зміни 

спостерігаються в ендотеліоцитах капілярів внаслідок їхньої вакуольної 

дистрофії, яка чітко простежується на субмікроскопічному рівні. У цих 

клітинах відмічається зменшення електронно-оптичної щільності цитоплазми 

при збільшеній чисельності піноцитозних пухирців великих розмірів (див. рис. 

5.4 б), що вказує на посилення трасендотеліального обміну. Уздовж 

люменальної поверхні плазмолеми ендотеліоцитів візуалізуються окремі 

скупчення піноцитозних пухирців. Часто відмічається адгезія еритроцитів у 
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просвіті капілярів (див. рис. 5.4). У перицитах і ендотеліоцитах відмічається 

дискомплексація крист мітохондрій, розширення цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки, поява поодиноких дрібних вакуоль і лізосом. Базальна 

мембрана гомогенізована, місцями потовщується. 

У закапілярних судинах і венулах люменальна поверхня ендотеліоцитів  

має складний мікрорельєф внаслідок мікровипинів, що в подальшому 

призводить до мікроклазматозу. 

 

 

Рис. 5.5. Спазм артеріоли в скроневому м’язі на 28-у добу розвитку СЦД. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: а) 4800. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – ядро міоцита, 3 –щілиноподібний 

просвіт артеріоли. 

 

На 42-у добу розвитку СЦД у скроневому і жувальному м’язах 

відмічається вірогідне збільшення площі МВ, порівняно з попереднім терміном 

досліду, відповідно до (1150,81±126,93) мкм2  (р=0,0034) та (734,39±68,03) мкм2  

(р=0,0341). Отримані показники вірогідно не відрізняються від контрольних 

(площа МВ: скроневого м’яза в контрольній групі (1229,50±136,84) мкм2, 

(р=0,5376), жувального – (757,45±52,76) мкм2, (р=0,1943). Площа ядер у 
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скроневому і жувальному м’язах зменшуються відповідно до (11,54±2,17) мкм2 

(контроль – (16,03±3,51) мкм2, р=0,0132) та до (11,03±3,05) мкм2 (контроль – 

15,21±3,14) мкм2, р=0,0124).  

На світлооптичному рівні в досліджуваних м’язах відмічається набряк в 

ендо- і перимізію, а також периваскулярний (рис. 5.6 а). Більшість МВ не 

містять глікогену, в інших він виявляється на периферії (рис. 5.6 б). Місцями 

спостерігали запальні клітинні інфільтрати (рис. 5.7 а), що може вказувати на 

розвиток міозиту. У м’язових пучках відмічали локальний набряк ендомізію та 

розшарування і частковий лізис окремих МВ. У ГМЦР еритроцитарні сладжі 

простежуються в усіх його ланках (рис. 5.7 б). При цьому венули переповнені 

форменними елементами крові.  

 

 

Рис. 5.6. Набряк ендо- і перимізію (а) та слабка наповненість глікогеном 

МВ жувального м’яза (б) на 42-у добу перебігу СЦД. Забарвлення: а) 

гематоксиліном і еозином, б) за Шабадашем. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 40, 

ок. 10. 

Позначення: 1 – артерія, 2 – МНВ, 3 – ендомізій, 4 – перимізій, 5 – МВ без 

глікогену, 6 – глікоген. 
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Рис. 5.7. Запальний клітинний інфільтрат (а) та заповненість 

еритроцитарними сладжами капілярів і венул (б) у скроневому м’язі на 42 добу 

перебігу СЦД. Забарвлення: а) гематоксиліном і еозином, б) трихром за 

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

Позначення: 1 – запальний клітинний інфільтрат, 2 – венула, 3 – капіляр. 

4 – артеріоло-венулярний анастомоз. 

 

За даними морфометричного аналізу в ГМЦР, порівняно з попереднім терміном 

досліду, площа просвіту артеріол та їхньої стінки вірогідно збільшуються, 

проте, порівняно з контрольними показниками, збільшується тільки площа 

стінки, а просвіту залишається меншою (табл. 5.3). ІВ, як і в попередній термін 

експерименту, залишається більшим за контрольні показники і становить у 

скроневому м’язі (514,94±40,27) % (контроль – (342,74±42,87) %, р=0,0001), у 

жувальному – (534,81±46,13) % (контроль – (357,66±28,64) %, р=0,0001). У 

капілярах також простежуються вищевказані кількісні зміни, а саме: зменшення 

площі їхнього просвіту на тлі зростання площі їхньої стінки (див. табл. 5.3), що 

призводить до збільшення ІВ у скроневому м’язі до (207,61±15,89) % (контроль 

– (127,78±11,85) %, р=0,0001), у жувальному – до (236,71±16,59) % (контроль – 
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(133,78±10,37) %, р=0,0001). За даними морфометрії, відмічається вірогідне 

збільшення площі венул внаслідок збільшенні площі їхнього просвіту (див. 

табл. 5.3). Така перебудова судин ГМЦР вказує на відкриття артеріоло-

венулярних анастомозів  (рис. 5.7 б), що забезпечує скидання крові з 

артеріального у венозне русло в обхід капілярній ланці. Така перебудова ГМЦР 

призводить до зменшення кількості капілярів на 0,1 мм2 площі скроневого і 

жувального м’язів відповідно до 39,42±5,93 (контроль – 50,58±5,88, р=0,0001) 

та 55,5±14,35 (контроль – 83,75±11,6, р=0,0001) і є вірогідно меншими за 

показники попереднього терміну експерименту (р<0,05). 

Таблиця 5.3 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 42-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа стінки 

Скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 314,05±23,54* 51,07±4,33* 262,98±18,73* 

контроль 312,75±29,43 70,64±8,16 242,11±25,41 

капіляри 
СЦД 18,58±2,43 6,04±1,17* 12,54±1,08* 

контроль 17,38±2,10 7,63±1,33 9,75±1,13 

венули 
СЦД 384,65±30,19 181,37±18,41* 203,28±15,52 

контроль 360,73±34,42 159,24±14,21 201,49±13,26 

Жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 318,42±26,17# 50,16±4,73* 268,26±22,19*,# 

контроль 316,84±45,21 69,23±8,74 247,61±37,01 

капіляри 
СЦД 19,63±3,68* 5,83±1,16 13,80±2,52* 

контроль 17,51±2,23 7,49±1,58 10,02±1,06 

венули 
СЦД 384,53±41,67 180,37±21,17*,# 204,16±20,49 

контроль 356,04±36,15 150,58±23,14 205,46±20,36 

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 МВ на субмікроскопічному рівні відмічається каріопікноз (рис. 5.8 а), 

каріорексис, каріолізис, розширення перинуклеарного простору. В ядрах 

переважає гетерохроматин, що має маргінальне розташування. Біля ядра 

виявляються зруйновані компоненти комплексу Гольджі та гранулярної 
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ендоплазматичної сітки, первинні і вторинні лізосоми. Поодинокі гранули 

глікогену виявляються в окремих МВ між міофібрилами. Останні розволокнені, 

місцями зазнають лізису та набряку (рис. 5.8 б). Більшість термінальних 

цистерн саркоплазматичної сітки зруйновані або рідко диференціюються на 

електронно-мікроскопічному рівні. Типових тріад саркоплазматичної сітки за 

ходом міофібрил нам виявити не вдалося. Як і в попередні терміни дослідження 

найбільш виражених змін зазнають мітохондрії. Вони збільшуються за 

розмірами, мають просвітлений матрикс і дезорганізовані або зруйновані 

кристи (див. рис. 5.8). Досить часто відмічаються підсарколемальний набряк.  

Під сарколемою спостерігаються скупченнязбільшених за розмірами 

деструктивно змінених мітохондрій. Окрім того, в мітохондріях виявляються 

мієліноподібні включення, що являють собою 3-5 шарів електронно-щільних 

концентричних тяжів. Поряд із деструктивно зміненими МВ виявляються МВ зі 

збереженою ультраструктурною організацією, а також міосателіоцити, що 

диференціюються в міосимпласти. 

За даними статистичного аналізу, порівняно з показниками попереднього 

терміну дослідження, об’ємна щільність мітохондрій зменшується (у всіх 

випадках р<0,05), проте залишається більшою за контрольні показники і 

становить у скроневому м’язі – (25,04±2,71) % (контроль – (15,64±1,72) %, 

р=0,0001), у жувальному –(24,05±2,11) % (контроль – (16,07±1,92) %, р=0,0001). 

Такі зміни мітохондрій пояснюються тим, що вони збільшуються за розмірами 

внаслідок набряку, руйнування внутрішньої оболонки та в кінцевому результаті 

вони перетворюються на вакуолі. Об’ємні щільності міофібрил та 

сакроплазматичної сітки вірогідно зменшуються порівняно з контролем та 

попереднім терміном експерименту відповідно до (46,23±3,14) % (контроль – 

(55,49±3,61) %, р=0,0124) та (2,31±0,44) % (контроль – (3,82±0,47) %, р=0,0136)  

у скроневому та до (45,13±2,03) % (контроль – (56,18±3,16) %, р=0,0351) та 

(2,52±0,34) % (контроль – (4,06±0,26) %, р=0,0127) у жувальному м’язах, що 

пов’язано з руйнуванням Т-канальців саркоплазматичної сітки та осередковим 

лізисом міофібрил. 
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Рис. 5.8. Каріопікноз (а), розволокнення та лізис міофібрил (б) на 42-у 

добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 6400, б) 8000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – мієліноподібні включення, 3 – міофібрили, 4 – 

мітохондрії, 5 – вакуоля. 

 

У різних ланках ГМЦР спостерігаються еритроцитарні сладжі              

(рис. 5.9 а), тромбоцитарні та змішані клітинні агрегати. В артеріолах і венулах 

ядровмісна зона ендотеліоцитів випинає у просвіт судин, а люменальна 
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поверхня плазмолеми утворює значні випини з подальшим мікро- та 

макроклазматозом, що призводить до локального оголення базальної мембрани. 

В артеріолах і капілярах переважна більшість ендотеліоцитів мають підвищеної 

електронної щільності цитоплазму із зруйнованими мембранними органелами 

(див. рис. 5.9 а). В ядрах таких клітин переважає маргінально розташований 

гетерохроматин, а ядерна оболонка утворює інвагінації. У капілярах 

трапляються світлі ендотеліоцити з потовщеною периферійною зоною (рис. 5.9 

б), в інших – спостерігаються вакуольна дистрофія, що переходить у баллону. 

Базальна мембрана гомогенізована, потовщена.  

У перицитах, як і в ендотеліоцитах, відмічається маргінальне 

розташування ядерного хроматину, руйнування мембранних органел, у 

цитоплазмі візуалізуються дрібні вакуолі. Зустрічаються плазматичні капіляри, 

просвіт яких повністю закритий. 

 

Рис. 5.9. Еритроцитарні сладжі в закапілярній судині (а) скроневого та 

адгезія еритроцита в капілярі (б) жувального м’язів на 42-у добу перебігу СЦД. 

Зб.: а) 4800, б) 8000. 

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі, 2 – ядро перицита, 3 – 

міжендотеліальні контакти. 
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На 56-у добу перебігу СЦД, порівняно з попереднім терміном 

експерименту та контролем, простежується зменшення площі МВ у скроневому 

м’язі до (845,93±68,75) мкм2 (контроль – (1324,37±160,11) мкм2, р=0,0001, 

р=0,0002), у жувальному м’язі до (447,94±67,82) мкм2 (контроль – 

(825,27±52,17) мкм2, р=0,0001, р=0,0002). Площа ядер вірогідно не змінюється, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, проте залишається меншою за 

контрольні показники і становить у скроневому м’язі (11,31±2,43) мкм2 

(контроль – (16,12±3,29) мкм2, р=0,0036), у жувальному – (11,23±2,71) мкм2 

(контроль – (15,62±4,65) мкм2, р=0,0024).  

На субмікроскопічному рівні відмічається набряк ендо- і перимізію 

внаслідок їхнього плазматичного просякання, а також розростання сполучної 

тканини навколо судин ГМЦР (рис. 5.10 а), що може вказувати на розвиток 

периваскулярного склерозу. В артеріолах спостерігається різної форми просвіт 

внаслідок їхнього звуження і розширення. Внутрішня еластична мембрана різко 

звивиста, нерівномірної товщини. Досить часто на препаратах досліджуваних 

м’язів можна спостерігати розволокнення та вогнищевий лізис окремих МВ, 

гістолімфоцитарну інфільтрацію, що може вказувати на розвиток асептичного 

міозиту (рис. 5.10 б). На препаратах, забарвлених за Шабадашем, включення 

глікогену є слабкими, виявляються в окремих МВ і розташовуються 

підсарколемально.  

Площа стінки артеріол і капілярів, за даними морфометричного аналізу, 

вірогідно зростає, порівняно попереднім терміном експерименту і контролем, а 

площа просвіту зменшується (табл. 5.4), що, за даними ультраструктурних 

досліджень, відбувається внаслідок вакуольної дистрофії ендотеліоцитів і 

міоцитів. Такі зміни призводять до подальшого збільшення ІВ у скроневому і 

жувальному м’язах в артеріолах відповідно до (601,69±88,63) % (контроль – 

(376,40±29,38) %, р=0,0001) та (658,26±52,84) % (контроль – (405,91±30,56) %, 

р=0,0001), у капілярах – до (222,08±10,16) % (контроль – (108,38±7,98) %, 

р=0,0001) та (226,69±18,63) % (контроль – (120,59±9,81) %, р=0,0001). 
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Рис. 5.10. Периваскулярний склероз (1) у скроневому м’язі (а); 

розволокнення і лізис МВ (2) та запальні клітинні інфільтрати у жувальному 

м’язі (б) на 56-у добу перебігу СЦД. Забарвлення: за трихром за Массоном (а), 

гематоксилін-еозин (Б). Мікрофотографії. Зб.: a, б) об. 40, ок. 10. 

 

Відмічається вірогідне збільшення площі венул внаслідок збільшення 

площі їхньої стінки і просвіту (див. табл. 5.4). Кількість капілярів на 0,1 мм2 

площі скроневого і жувального м’язів продовжує зменшуватись, порівняно з 

попереднім терміном експерименту (у всіх випадках р<0,05) та контролем і 

становить відповідно 30,41±6,04 (контроль – 51,5±4,93, р=0,0001) та 43,3±5,71 

(контроль – 84,58±10,44, р=0,0001). 

На ультраструктурному рівні відмічаємо гетерогенні змін МВ. Одні з них 

зазнають парціального некрозу з лізисом ядер, міофібрил та мітохондрій (рис. 

5.11 а). Унаслідок цього саркоплазма МВ має пониженої електронної щільності 

матрикс, міжфібрилярні проміжки сильно розширені та заповненні залишками 

саркомерів, деструктивно зміненими мітохондріями, лізосомами та 

аутофагосомами. В інших виявляються ознаки вакуольної дистрофії, яка 

характеризується: збільшеними в розмірах мітохондріями з  просвітленим 
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матриксом частково або повністю зруйнованими кристами; появою в 

саркоплазмі атипових форм мітохондрій; вогнищевим розволокненням 

міофіламентів внаслідок чого виникають дистрофічно змінені саркомери; 

розширенням цистерн саркоплазматичної сітки (рис. 5.11 б). В окремих МВ під 

сарколемою можна спостерігати утворення мітохондріальних “мішків”, у яких 

нагромаджуються деструктивно-змінені мітохондрії, що перебувають у стані 

вираженого набряку й аутолізу.  

Таблиця 5.4 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 56-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа стінки 

Скроневий м’яз 

артеріоли 

СЦД 340,74±41,27

*,# 

48,56±4,52* 292,18±27,43*,# 

контроль 339,34±38,56 71,23±7,82 268,11±31,52 

капіляри 
СЦД 20,42±2,07 6,34±1,15* 14,08±1,23* 

контроль 18,65±1,73 8,95±1,24 9,7±1,32 

венули 

СЦД 412,21±56,59

*,# 

181,23±21,23

* 

230,98±24,32* 

контроль 369,24±31,42 161,26±11,43 207,98±20,34 

Жувальний м’яз 

артеріоли 

СЦД 343,57±51,23*,

# 

45,31±10,32* 298,26±31,22*,# 

контроль 345,23±34,27 68,24±8,41 276,99±24,36 

капіляри 
СЦД 19,83±4,52* 6,07±1,48* 13,76±4,27* 

контроль 18,42±2,14 8,35±1,08 10,07±1,03 

венули 

СЦД 404,57±36,54*,

# 

179,41±23,57 * 225,16±20,18*,

# 

контроль 361,76±32,26 160,91±18,13 200,85±16,24 
Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

При цьому слід зазначити, що поряд з деструктивно зміненими МВ 

розміщуються МВ зі збереженою ультраструктурною організацією. У таких МВ 

простежуються: каріопікноз з переважанням електроннощільного  



149 

 

 

Рис. 5.11. Парціальний некроз (а) та вакуольна дистрофія (б) МВ 

скроневого м’яза на 56-у добу СЦД. Каріопікноз (в) та міосателіоцит (г) в 

жувальному м’язі щура із СЦД. Електронні мікрофотографії.  Зб.: а, г) 6400, б, 

в) 8000.  

Позначення: 1 – каріолізис, 2 – каріопікноз, 3 – мітохондрії, 4 – 

міофібрили, 5 – ядро міосателіоцита, 6 – еритроцит в просвіті капіляра. 



150 

гетерохроматину, що розташовується вздовж внутрішеьої поверхні ядерної 

оболонки, фрагментація і часткове руйнування крист мітохондрій, сегментарні 

контрактури міофібрил (рис. 5.11 в). 

У досліджуваних м’язах на місці зруйнованих МВ виявляються 

моісателіоцити (рис. 5.11 г), які в подальшому диференціюються у 

міосимпласт, що вказує на наявність клітинних регенераторних процесів. Проте 

в міосателіоцитах виявляються дистрофічно-деструктивні зміни, що нерідко 

завершуються балонною дистрофією, парціальним некрозом.  

За даними морфометричного аналізу, об’ємна щільність мітохондрій у 

скроневому і жувальному м’язах, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, зменшується на 40 % та 35,2 %, проте вірогідно не відрізняється 

від контрольних показників і становить відповідно (15,03±1,95) % (контроль – 

(16,32±1,12) %, р=0,9393) та (15,57±1,03) % (контроль – (15,84±1,07) %, 

р=0,9360). Об’ємні щільності міофібрил та саркоплазматичної сітки достовірно 

зменшуються порівняно з попереднім терміном експерименту та контролем у 

скроневому м’язі до (34,23±4,03) % (контроль – (57,34±3,49) %, р=0,0128) та 

(1,71±0,51) % (контроль – (4,03±0,51) %, р=0,0013), у жувальному – до 

(35,42±4,11) % (контроль – (57,13±0,42) %, р=0,01806) та (1,69±0,35) % 

(контроль – (4,18±0,43) %, р=0,0013).  

На тлі виражених гемореологічних порушень (еритроцитарні сладжі, 

мікротромби, адгезія тромбоцитів і еритроцитів до стінки ендотеліоцитів) у 

стінках судин ГМЦР дистрофічно-деструктивні зміни наростають. 

Ендотеліоцити артеріол і венул мають підвищену електронно-оптичну 

щільність цитоплазми (рис. 5.12 а, г). У цитоплазмі вздовж внутрішньої 

поверхні люмінальної і базальної плазмолем з’являються мікропіноцитозні 

пухирці, а місцями сспостерігаються і мультивезикулярні тільця. Ядровмісна 

зона їх випинає у просвіт мікросудин. В ендотеліоцитах і міоцитах  артеріол 

спостерігаються мієліноподібні включення та неоднорідна популяція 

мітохондрій, які часто перетворюються у вакуолі (див. рис. 5.12 а). 

Гіперглікемія призводить до проліферації і гіалінізації інтими в артеріолах. Як 
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наслідок, внутрішня еластична мембрана втрачає свою звивистість, 

відмічається її плазматичне просякання та проліферація у вигляді окремих 

пластин між відростками міоцитів (див. рис. 5.12 а). Базальна мембрана 

нерівномірно потовщена. Люменальна поверхня ендотеліоцитів всіх 

мікросудин утворює випини та мікровирости в їх просвіт, що нерідко 

завершується явищами мікро- та макроклазматозу (рис. 5.12 а-в).  

Окремі гемокапіляри перетворюються в плазматичні (рис. 5.12 б). При 

цьому просвіт капіляра набуває щілиноподібної форми і перекритий випинами 

та відшаруваннями люменальної поверхні плазмолеми ендотеліоцитів. У 

більшості капілярів відмічається потовщення та проліферація базальної 

мембрани у вигляді окремих пластин, що є одним із маркерів діабетичної 

мікроангіопатії (див рис. 5.12 б). Ядра окремих ендотеліоцитів капілярів 

збільшуються в розмірах, каріолема утворює неглибокі випини, 

перинуклеарний простір нерівномірно розширений. Каріоплазма в одних 

ендотеліоцитах має понижену електронну щільність, в інших – помірну, в 

третіх спостерігається каріопікноз і каріорексис. У світлих ендотеліоцитах 

виявляється зменшення електронно-оптичної щільності цитоплазми через її 

вакуолізацію (див. рис. 5.12 в). Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки 

розширені та частково зруйновані, а на їх поверхня прикріплені поодинокі 

рибосоми. У перицитах, як і в ендотеліоцитах виявляються каріолізис, 

каріопікноз, руйнування мембранних органел, поява дрібних і середніх розмірів 

вакуоль. У венулах відмічаються темні деструктивно змінені ендотеліоцити, 

люменальна поверхня яких утворює різної величини вип’ячування та 

інвагінації у просвіт мікросудини (рис. 5.12 г). Для ендотеліоцитів капілярів 

характерною ознакою є ускладнення мікрорельєфу люменальної поверхні з 

подальшим утворенням мікроклазматозу. Цитоплазма має підвищену 

електронну щільність. Периваскулярні простори розширені за рахунок 

плазматичного просякання та заповнені колагеновими волокнами та 

фібробластами. Нерідко можемо спостерігати десквамацію ендотеліоцитів з 

оголенням базальної мембрани в мікросудинах всіх ланок ГМЦР.  
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Рис. 5.12. Ультраструктурні зміни в артеріолі (а) капілярах (б, в) та венулі 

(г) скроневого м’яза на 56-у добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії.  

Зб.: а) 12000, б) 9600.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – внутрішня еластична мембрана, 3 

– проліферація базальної мембрани у вигляді окремих пластин, 4 – 

мікроклазматоз, 5 – вакуолі, 6 – макроклазматоз. 
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На 70-у добу СЦД у статевозрілих щурів площа МВ та їх ядер вірогідно 

зменшується у скроневому м’язі до (672,62±139,22) (контроль – 

(1379,06±158,14) мкм2, р=0,0001) та (9,32±2,36) мкм2 (контроль – 

(16,16±2,02) мкм2, р=0,0001), у жувальному – до (376,11±52,16) мкм2 (контроль 

– (850,60±69,92) мкм2, р=0,0001) та (8,92±2,17) мкм2 (контроль – (15,85±3,02) 

мкм2, р=0,0001). На гістологічних препаратах простежуються: набряк ендо- і 

перимізія при цьому гранули глікогену в МВ відсутні або виявляються у 

вигляді невеликих скупчень на периферії (рис. 5.13). Відмічаються 

розволокнення та вогнищевий лізис окремих МВ, подекуди їх некроз та 

часткове заміщення сполучною тканиною (див. рис. 5.13).  

На ультраструктурному рівні в досліджуваних м’язах виявляються явища 

парціального некрозу МВ, каріорексис, підсарколемальний набряк, 

розволокнення і лізис міофібрил, руйнування крист мітохондрій (рис. 5.14 а-б).  

У цих ділянках зростає кількість макрофагів і фібробластів. Останні 

виробляють колаген, який заповнює ендо- і перимізій, інколи замінює 

зруйновані МВ, сприяючи появі вогнищ склерозу (рис. 5.14 в). Поряд із 

деструктивно зміненими МВ візуалізуються МВ зі збереженими структурними 

компонентами (рис. 5.14 г).  

За даними морфометричного аналізу, об’ємна щільність мітохондрій у 

скроневому і жувальному м’язах, порівняно з попереднім терміном 

експерименту і контролем, продовжує зменшуватись до (13,73±0,92) % 

(контроль – (16,21±1,02) %, р=0,0126) та (13,12±1,21) % (контроль – 

(16,08±1,35) %, р=0,0024). Те саме стосується і об’ємних щільностей міофібрил 

та саркоплазматичної сітки, які зменшуються до (31,98±3,11) % (контроль – 

(55,37±3,09) %, р=0,0081) та (1,75±0,37) % (контроль – (4,15±0,39) %, р=0,0002) 

у скроневому м’язі, до (32,97±3,72) % (контроль – (56,89±3,15) %, р=0,0031) та 

(1,59±0,43) % (контроль – (4,25±0,22) %, р=0,0013) у жувальному м’язі. 

На світлооптичному рівні в ГМЦР відмічається звуження просвіту 

приносної та обмінної ланок, натомість розширення просвіту ємнісної ланки 

при цьому площа стінки всіх мікросудин вірогідно збільшується (табл. 5.5). 



154 

Такі зміни призводять до відкриття артеріоло-венулярних анастомозів (рис. 

5.13 в). Простежується також периваскулярний склероз. Просвіти судин ГМЦР 

заповнені  еритроцитарними сладжами. В артеріях та артеріолах часто 

виявляється набряк, а місцями і руйнування внутрішньої еластичної мембрани, 

потовщення середньої оболонки, що супроводжується звуженням їхнього 

просвіту (рис. 5.13 г). ІВ в артеріолах і капілярах зростає відповідно до 

(750,58±83,85) % (контроль – (372,49±24,68) %, р=0,0001) та (310,99±29,56) % 

(контроль – (121,59±10,09) %, р=0,0001) у скроневому м’язі та до 

(874,12±68,23) % (контроль – 416,44±37,05 %, р=0,0001) і  (369,10±29,12) % 

  

   

Рис. 5.13. Гістоструктурні зміни жувального (а, б) та скроневого (в, г) 

м’язів щурів на 70-у добу перебігу СЦД. Забарвлення: за Шабадашем (a), 

трихром за Массоном (б, в, г). Мікрофотографії. Зб.: а-г) об. 100, ок. 10. 

Позначення: 1 – включення глікогену в МВ, 2 – МВ без глікогену, 3 – 

склероз МВ; 4 – набряк ендомізію, 5 – набряк перимізію, 6 – артеріоло-

венулярні анастомози, 7 – еритроцитарні сладжі. 
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Рис. 5.14. Парціальний некроз (а), вогнищевий лізис міофібрил (б), 

руйнування МВ (в) у МВ скроневого м’яза на 70-у добу перебігу СЦД. 

Електронні мікрофотографії.  Зб.: а, в) 4800, б) 9600, г) 8000.  

Позначення: 1 – парціальний некроз, 2 – міоліз, 3 – розволокнення 

міофібрил, 4 – міосателіоцит, 5 – проліферація базальної мембрани, 6 – просвіт 

капіляра, 7 –мітохондрія. 



156 

(контроль – 128,03±9,27 %, р=0,0001) у жувальному м’язі. 

Кровоносне русло скроневого і жувального м’язів продовжує 

розріджуватись, на що вказує зменшення кількості гемокапілярів на 0,1 мм2 

відповідно до 28,75±5,75 (контроль – 52,5±4,89, р=0,0001) та 38,58±8,62 

(контроль – 82,17±6,63, р=0,0001). 

На ультраструктурному рівні у просвіті судин ГМЦР спостерігаються 

еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до люменальної 

поверхні ендотеліоцитів, мікротромби (рис. 5.15 а). У більшості ендотеліоцитів 

мікросудин спостерігається каріопікноз та підвищення електронної щільності 

цитоплазми, люменальна поверхня плазмолеми утворює випини  із подальшим 

вираженим мікроклазматозом (рис. 5.15 б). 

Таблиця 5.5 

Морфометричні зміни гемомікроциркуляторного русла на 70-у добу 

розвитку експериментального цукрового діабету 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

Скроневий м’яз 

артеріоли 
СЦД 342,36±45,32**,# 40,25±7,86* 302,11±30,13**,# 

контроль 336,51±26,74 71,22±7,41 265,29±31,26 

капіляри 
СЦД 23,18±4,26* 5,64±1,03** 17,54±1,63** 

контроль 18,06±2,53 8,15±1,24 9,91±1,02 

венули 
СЦД 401,25±56,13* 157,43±24,03  243,82±30,19* 

контроль 365,41±36,21 160,43±13,15 204,98±22,74 

Жувальний м’яз 

артеріоли 
СЦД 341,82±51,37* 35,09±7,26* 306,73±41,24* 

контроль 326,13±40,12 63,15±8,36 262,98±34,71 

капіляри 
СЦД 25,05±5,12* 5,34±0,92* 19,71±3,52* 

контроль 19,36±2,54 8,49±1,27 10,87±2,23 

венули 

СЦД 418,26±59,61* 169,72±25,96 

* 

248,54±33,73* 

контроль 372,89±54,72 149,98±31,02 222,91±35,28 
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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У просвіті окремих судини статевозрілих тварин спостерігаються явища 

макроклазматозу внаслідок часткової десквамації периферійних відділів. Інші 

ендотеліоцити мають значно потовщені периферійні відділи, проте зберігають 

свою ультраструктурну організацію. Майже у всіх гемокапілярах 

простежується проліферація базальної мембрани у вигляді окремих пластин 

(рис. 5.14 г та рис. 5.15 б), що є однією із характерних ознак діабетичної 

мікроангіопатії. Ми відмічали також пошкодження перицитів, у цитоплазмі 

яких виявляли дрібні і крупні вакуолі, розширені цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки і частково зруйновані мітохондрії. В окремих 

гемокапілярах спостерігаються руйнування їхньої стінки. Навколо капілярів 

помітний набряк та розростання сполучнотканинної строми (див. рис. 5.15 б).  

 

 

Рис. 5.15. Мікротромб в закапілярній судині (а) та проліферація базальної 

мембрани в капілярі (б) статевозрілих щурів, молоді ендотеліоцити в капілярі 

нестатевозрілих щурів на 70 добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: а) 6400, б) 4800.  

Позначення: 1 – мікротромб, 2 – еритроцит, 3 – багатопластинчаста 

базальна мембрана, 4 – ядро ендотеліоцита, 5 – просвіт венули. 
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5.2. Характеристика нейром’язових з’єднань та функціональної 

активності скроневого і жувального м’язів у різні терміни від 

початку моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету 

Результати проведеного нами дослідження показали, що реакція НМЗ на 

гіперглікемію при СЦД проявляється на всіх рівнях їх структурної організації і 

має чітко виражену вікову залежність. Так, у статевозрілих тварин на 14-у добу 

від початку моделювання СЦД у претермінальних ділянках утворюються 

варикозні розширення МНВ (рис. 5.16), зменшується площа розгалуження 

кінцевих гілок рухового аксону, що утворюють передсинаптичний полюс НМС, 

що призводить до зменшення площі НМЗ до (460,43±45,69) мкм2 (контроль – 

(550,93±55,53) мкм2, р=0,0010) у скроневому та до (324,98±27,97) мкм2 

(контроль – (387,08±19,95) мкм2, р=0,0008) у жувальному м’язах. 

 

 

Рис. 5.16. Варикозні потовщення за ходом МНВ та зменшення спраутингу 

аксонів у скроневому м’язі 6-міс. щура на 14-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету. Забарвлення: імпрегнація за 

Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 
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Кількість розгалужень кінцевих відділів аксонів зменшується до 

4,55±0,52 (контроль – 5,27±0,65, р=0,0147) у скроневому та до 4,27±0,47 

(контроль – 4,91±0,54, р=0,0116) у жувальному м’язах. У ділянці НМЗ чітко 

візуалізуються ядра кінцевих нейролемоцитів та МВ (див. рис. 5.16). 

На ультраструктурному рівні показано, що утворення варикозних 

розширень пов’язано з набряком і розшаруванням МО (рис. 5.17). В аксоплазмі 

мітохондрії мають підвищеної електронної щільності матриксу Ядра 

нейролемоцитів мають маргінальне розташування хроматину, а в цитоплазмі 

зустрічаються вакуолі.  

У НМС зменшується численність АЗ пресинаптичної перетинки, 

просвітлюється матрикс мітохондрій і фрагментуються кристи. З боку 

засинаптичних структур необхідно відмітити збільшення відстані між СЗП, що 

обумовлено їх частковим руйнуванням. За даними морфометричного аналізу, 

більш виражених змін зазнають НМС скроневого м’яза : зменшується кількість 

та площа СЗП та зростає відстань між ними (табл. 5.6), тоді яку в жувальному 

м’язі вірогідно зменшується тільки площа НМС (див. табл. 5.6). 

Через 14 днів від початку моделювання СЦД при дослідженні голковою 

ЕМГ у скроневому і жувальному м’язах статевозрілих тварин активність 

введення збільшується і становить відповідно (1,19±0,001) с (контроль – 

(0,31±0,001) с, р=0,0012) та (1,23±0,001) с (контроль – (0,32±0,002) с, р=0,0023). 

За даними ЕМГ у цей термін дослідження виявлено перші ознаки 

денервації, при цьому в 2 тварин у скроневому м’язі та у 3 щурів у жувальному 

м’язі реєструвалася спонтанна активність у вигляді окремих потенціалів 

фібриляцій різної амплітуди і тривалості. Вони мали нечіткий характер, але 

досить постійний ритм (рис. 5.18). ПРО мали неправильну форму. Амплітуда 

всіх ПРО не перевищує 230 мкВ (рис. 5.19), а середнє значення у скроневому 

м’язі становить (202,51±3,17) мкВ (контроль – (297,32±15,34) мкВ, р=0013), у 

жувальному – (197,42±22,82) мкВ (контроль – (273,54±10,21) мкВ, р=0014) При 

цьому у 3 тварин спостерігалось більше 4 ПРО з амплітудою 780,0 мкВ. 
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Рис. 5.17. Вогнищеве розшарування ламел МО в МНВ жувального м’яза 

на 14-у добу розвитку СЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400. 

Позначення: 1 – розшарування ламел МО, 2 – мітохондрії, 3 – аксоплазма 

з нейрофібрилами. 

 

Таблиця 5.6 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 14-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 
8,43±1,14 10,05±2,47 6,64±0,51* 7,25±0,38 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,12±0,03* 0,15±0,02 0,13±0,03 0,15±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,20±0,06* 0,14±0,03 0,18±0,07 0,13±0,05 

Кількість СЗП 19,7±0,83* 21,1±1,91 18,6±1,34 19,4±1,58 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
291,5±12,71 292,3±9,04 280,8±1,92 271,3±21,87 

Примітка:*р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 



161 

 

Спонтанная активность

пр., Tibialis anterior, Peroneus, L4 L5 s1

QEMG [шаблон по умолчанию]

20 мс 100 мкВ
2

а 

Рис. 5.18. Потенціали спонтанної активності в скроневому м’язі 

статевозрілих щурів на 14-у добу розвитку СЦД.  

 

Гістограма розподілу ПРО за тривалістю має вигляд нормального 

розподілу. Мінімальна і максимальна тривалість окремих ПРО не виходить за 

межі ± 15,3 % у скроневому м’язі та ± 20,2 % у жувальному м’язі (критичне 

значення ±30,0 %) від нормативного показника середньої величини тривалості 

ПРО (рис. 5,19 б). При цьому цей показник порівняно з контрольними 

показниками зменшується до (10,3±0,42) мс (контроль – (11,6±0,14) мс, 

р=0,3265) у скроневому та до (10,1±0,36) мс (контроль – (11,4±0,17) мс, 

р=0,3265) у жувальному м’язах. 

У досліджуваних м’язах гістограма розподілу ПРО за їх тривалістю 

зсунута вліво за рахунок зменшення ПРО (див. рис. 5,19 б). Порівняно з 

контролем збільшується кількість поліфазних ПРО у скроневому м’язі до 

(3,7±0,25) % (контроль – (1,6±0,21) %, р=0,0012) від усіх зареєстрованих, у 

жувальному м’язі – (4,1±0,23) % (контроль – (1,4±0,43) %, р=0,0002) від усіх 

зареєстрованих, проте вони не перевищують нормативні показники (до 5,0 %).  
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Рис. 5.19. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники у скроневому м’язі 

щура через 14 діб від початку моделювання СЦД. 
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На 28-у добу від початку моделювання СЦД на гістологічних препаратах 

у МНВ різного діаметру та їх претермінальних відділах спостерігається 

незначна кількість різної величини потовщень, зменшується галуження 

кінцевих відділів аксонів (рис. 5.20) у скроневому м’язі до 4,09±0,70 (контроль 

– 5,36±0,50, р=0,0011), у жувальному до 3,54±0,52 (контроль – 5,18±0,40, 

р=0,0001). Відмічається зменшення площі НМЗ до 380,73±65,27 мкм2 (контроль 

– 514,45±92,17 мкм2, р=0,0010) у скроневому м’язі та до 270,54±32,09 мкм2 

(контроль – 379,91±23,72 мкм2, р=0,0031) у жувальному м’язі.  

При субмікроскопічному дослідженні простежуюється набряк та 

вакуолізація цитоплазми клітин фібробластичного ряду, що входять до складу 

ендоневрію. У МНВ відмічаються деструктивно-дистрофічні зміни: ядра 

нейролемоцитів містять маргінований хроматин, а їхня оболонка утворює 

численні складки; у цитоплазми з’являється значна кількість мітохондрії з 

матриксом слабкої електронної щільності та декомплексованими кристами. 

Периаксональний простір у 6-міс щурів розширений, містить локальні 

звуження заповнені безструктурними масами, в аксоплазмі збільшується 

кількість нейрофіламентів і зменшується число мікротрубочок. На значному 

протязі периметра МНВ МО втрачає правильне чергування окремих ламел, які 

розшаровуються.  

НМС на даному терміні експерименту виявляють значну стійкість до 

патогенетичного впливу гіперглікемії (рис. 5.21). У них відносно добре 

зберігаються всі складові компоненти. У субсинаптичній зоні локалізується 

значна кількість мітохондрій з дезорганізованими та частково зруйнованими 

кристами. В окремих НМС простежується значне руйнування СЗП.  

За даними морфометричного аналізу, виявляються наступні зміни у НМС 

скроневого та жувального м’язів: площа НМС зменшується на 26,3% та 24,8%; 

площа СЗП зменшується на 33,3% та 40%, а їх кількість на 23,1% та 29,3%, що 

призводить до збільшення відстані між ними у 1,7 раза та 2,1 раза; кількість 

синаптичних пухирців тако, зменшується на 22,2% та 12,6% (табл. 5.7). 
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Рис. 5.20. Зменшення спраутингу в окремих аксонах НМЗ на 28-у добу 

розвитку СЦД. Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 10. 

 

Рис. 5.21. Агрегація філаментознотубулярних структур в аксоплазмі та 

руйнування СЗП у НМС скроневого м’яза на 28-у добу перебігу СЦД. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 6400. 

Позначення: 1 – нейрофіламенти в аксоплазмі, 2 – мієлінова оболонка, 3 – 

мітохондрії, 4 – СЗП, 5 – відросток нейролемоцита, 6 – синаптичні пухирці. 
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Таблиця 5.7 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 28-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа НМС, 

мкм2 
7,79±1,35*,# 10,57±3,04 5,28±0,60*,# 7,02±0,31 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,10±0,0*2 0,15±0,02 0,09±0,01*,# 0,15±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,24±0,06*,# 0,14±0,04 0,27±0,05*,# 0,13±0,06 

Кількість СЗП 16,0±2,49*,# 20,8±2,28 14,0±1,87*,# 19,8±1,09 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
228,6±28,37*,# 294,0±8,94 236,6±23,81*,# 270,8±27,81 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

На 28-у добу перебігу  СЦД активність введення продовжує зростати і 

становить в скроневому м’язі (1,37±0,001) с (контроль – (0,30±0,002) с, 

р=0,0001), в жувальному – (1,39±0,001) с (контроль – (0,33±0,002) с, р=0,0001). 

У цей термін виявлено збільшення ознак денервації. При цьому в 4 із 7 тварин у 

досліджуваних м’язах реєструвалися потенціали фібриляцій різної амплітуди і 

тривалості, які мають досить чіткий і постійний ритм (рис. 5.22). 

 

Спонтанная активность

лев., Rectus femoris, Femoralis, L2-L4

QEMG [шаблон по умолчанию]

20 мс 150 мкВ

5

 

Рис. 5.22. Потенціали спонтанної активності в жувальному м’язі щура 

через 28 діб від початку моделювання експериментального СЦД. 
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Порівняно з попереднім терміном спостереження через 28 діб від початку 

моделювання СЦД тривалість ПРО в скроневому і жувальному м’язах була 

вірогідно меншою за контрольні показники і становила відповідно 

(182,3±18,91) мкВ (контроль – (292,34±23,18) мкВ, р=0001) та (173,24±15,32) 

мкВ (контроль – (275,32±13,24) мкВ, р=0001). На рис. 5.23 показано ЕМГ 

жувального м’яза із ПРО зменшеного типу, але зі збільшеним числом турнів. 
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Рис. 5.23. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники жувального м’яза 

щура через 28 діб від початку моделювання СЦД. 

10 мс   500 мкВ 
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Тривалість ПРО у скроневому і жувальному м’язах була меншою, 

порівняно з контрольними показниками і становила відповідно (9,1±0,95) мс 

(контроль – (11,4±0,22) мс, р=0,0361) у скроневому та (9,2±0,21) мс (контроль – 

(11,5±0,17) мс, р=0,0362) у жувальному м’яза. Кількість поліфазних ПРО у 

скроневому м’язі зростає до (6,2±0,25) % (контроль – (1,7±0,23) %, р=0,0001) 

від усіх зареєстрованих, у жувальному м’язі – до (6,7±0,23) % (контроль – 

(1,5±0,23) %, р=0,0001). 

На 42-у добу від початку моделювання СЦД у середньому 37,9% МНВ 

піддаються деструкції. Термінальні розгалуження аксонів значно 

витончуються, втрачають цілісність, перериваються або зовсім не виявляються 

(рис. 5.24). У ділянці НМЗ зростає численність ядер кінцевих нейролемоцитів, 

які інтенсивно фарбуються солями срібла при імпрегнації за Більшовським-

Грос. 

Така структурна перебудова НМЗ призводить до зменшення 

розгалуження термінальних гілок рухового аксону в скроневому м’язі до 

2,91±0,54 (контроль – 5,09±0,53, р=0,0001), в жувальному – до 2,64±0,51 

(контроль – 4,73±0,47, р=0,0001). При цьому площа НМЗ, порівняно з 

попереднім терміном експерименту і контролем, продовжує зменшуватись і 

становить у скроневому м’язі (339,22±66,04) мкм2 (контроль – (532,44±66,03) 

мкм2, р=0,0001 та р=0,0381), у жувальному – (221,89±46,75) мкм2 (контроль – 

(390,42±24,21) мкм2, р=0,0001 та р=0,0337). 

У МНВ субмікропічно відмічається периаксональний набряк, 

розшарування ламел МО (рис. 5.2а а). Суттєвих змін зазнають аксон-

нейролемоцитні взаємозв’язки, що обумовлено розпадом та розшаруванням 

мієлінових пластин, гомогенізацією ядерної речовини в ядрах нейролемоцитів, 

зморщуванням аксонів та філаментозною деструкцією аксоплазми. 

Порушується бар’єрна функція ендоневральної оболонки в результаті 

пошкодження елементарних мембран у клітинах фібробластичного ряду.  
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Рис. 5.24. Зменшення спраутингу аксонів та збільшення чисельності ядер 

кінцевих нейролемоцитів у НМЗ жувального м’яза на 42-у добу перебігу СЦД. 

Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, 

ок. 10. 

 

Субмікроскопічні дослідження вказують на те, що еферентні нервові 

волокна зазнають глибоких деструктивних змін. У НМС виникають помірні 

дегенераційно-деструктивні явища, що полягають у збільшенні 

нейрофіламентів і мікротрубочок на тлі зниження щільності матриксу 

мітохондрій при зменшенні їх розмірів і кількості. На цьому тлі спостерігається 

збіднення аксоплазми синаптичними пухирцями. Більшість СЗП дезінтегровані, 

втрачають вторинні галуження (рис. 5.25 б). У субсинаптичній зоні 

зменшується чисельність рибо- і полірибосом, полісомальних розеток, а також 

піноцитозних пухирців. Синаптича щілина розширена, а в її просвіт вростають 

частини відростків нейролемоцитів.  

При морфометричному аналізі площа НМС, порівняно з попереднім 

терміном експерименту, продовжує зменшуватись внаслідок деструктивних 

змін як у пре- так і засинаптичній зоні. Так, площа НМС у скроневому і  
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Рис. 5.25. Периаксональний набряк та розшарування пластин МО в МНВ 

скроневого м’яза (а). Руйнування СЗП у НМС скроневого м’яза (б) на 42-у добу 

перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б)12000.  

Позначення: 1 – периаксональний набряк, 2 – розшарування ламел МО, 3 

– мітохондрії, 4 – СЗП, 5 – синаптичні пухирці, 6 – ядро МВ. 

 

жувальному м’язах зменшується порівняно з контролем на 45,1 % та 43,9 %, а в 

порівнянні з даними попереднього експерименту – на 32,7 % та 20,6 % 

відповідно. При цьому, порівняно з контролем, у скроневому і жувальному 

м’язах вірогідно зменшуються: площа окремої СЗП на 57 % та 50 %, їх 

кількість на 55,6 % та 51,6 %, зростає відстань між СЗП відповідно в 3,5 раза та 

в 3,7 раза (табл. 5.8). У ділянці АЗ кількість синаптичних пухирців 

зменшується, що значною мірою обумовлено скороченням їхньої довжини та 

посиленням їх фрагментації. Так, кількість синаптичних пухирців у НМС 

скроневого м’яза зменшується на 50,6 % , а у жувальному – на 43,8 % 

відповідно (див. табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 42-у добу перебігу 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа НМС, 

мкм2 5,24±0,87*,# 9,54±1,95 4,19±0,89*,# 7,48±0,31 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,06±0,01*,# 0,14±0,03 0,08±0,01* 0,16±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,45±0,16*,# 0,13±0,03 0,52±0,12*,# 0,14±0,03 

Кількість СЗП 9,5±1,08*,# 21,4±1,67 9,2±0,84*,# 19,0±2,01 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
143,6±19,13*,# 290,6±9,84 152,8±13,89*,# 271,8±17,38 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

Через 42 доби від початку моделювання СЦД порівняно з попереднім 

терміном спостереження активність введення вірогідно збільшується до 

(1,56±0,022) с у скроневому та до (1,68±0,014) с у жувальному м’язах (у всіх 

випадках р<0,05). 

У цей термін виявляється ще більше ознак денервації. При цьому в 5 із 7 

тварин у скроневому та в 6 із 7 в жувальному м’язах реєструвалися потенціали 

фібриляцій високої амплітуди, короткої тривалості, які мають хоч і чіткий, але 

непостійний ритм (рис. 5.26). 

Встановлено, що в цей термін СЦД порівнянно з попереднім терміном 

спостереження тривалість ПРО у скроневому м’язі зменшувалась до            

(8,1±0,33) мс, у жувальному – до (7,9±0,62) мс. У свою чергу, амплітуда ПРО у 

скроневому м’язі становила (157,53±20,17) мкВ (контроль – (295,18±17,34) мкВ, 

р=0,001), у жувальному – (140,57±18,17) мкВ (контроль – (274,23±12,56) мкВ, 

р=0,001).  
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Спонтанная активность

пр., Rectus femoris, Femoralis, L2-L4

QEMG [шаблон по умолчанию]

25 мс 500 мкВ

15

а 

 

б 

Рис. 5.26. Потенціали спонтанної активності у скроневому (а) та 

жувальному (б) м’язах щурів через 42 доби від початку моделювання 

експериментального цукрового діабету. 

 

На рис. 5.27 представлені приклади ПРО скроневого, а на рис. 5.28 – 

жувального м’язів щурів через 42 доби від початку моделювання СЦД. Як 

видно із представлених даних, реєструвалися ПРО зменшеного типу, але зі 

збільшеним числом турнів. При цьому кількість поліфазних ПРО зростає до 

(10,1±0,34) % (контроль – (1,4±0,31) %, р=0,0001) у скроневому та до 

(11,5±0,34) % (контроль – (1,5±0,16)%, р=0,0001) у жувальному м’язах.  
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Рис. 5.27. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники скроневого м’яза 

щура через 42 доби від початку моделювання експериментального цукрового 

діабету. 
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Рис. 5.28. Якісні (а) і кількісні (б, в) ЕМГ-показники у жувальному  м’язі 

щура через 42 доби від початку моделювання експериментального цукрового 

діабету. 

 



174 

Через 56 днів від початку моделювання СЦД спостерігається деструкція 

більшості НМЗ. При імпрегнації солями срібла виявляються тонкі терміналі 

кінцевих аксонів, що не галузяться. Нерідко МНВ закінчуються обірвано (рис. 

5.29). Окремі МНВ значно витончуються, подекуди перериваються втрачаючи 

цілісність, або зовсім не виявляються. При цьому в ділянці НМЗ терміналі різко 

звивисті, місцями з тонкою МО, що вказує на ознаки сегментарної 

демієлінізації і підтверджується даними ЕМГ. У місцях термінальних галужень 

аксонів відмічається збільшення чисельності ядер нейролемоцитів. Така 

структурна перебудова НМЗ супроводжується зменшенням спраутингу 

рухового аксону в скроневому м’язі до 2,09±0,83 (контроль – 4,91±0,70, 

р=0,0001), в жувальному – до 1,45±0,52 (контроль – 4,73±0,47, р=0,0001). 

Кількість галужень рухового аксону у досліджуваних м’язах зменшується 

порівняно з попереднім терміном експерименту (у всіх випадках р<0,05). 

 

  

Рис. 5.29. Зменшення спраутингу аксонів та обірвані закінчення МНВ у 

ділянці НМЗ скроневого (а) та жувального (б) м’язів на 56-у добу перебігу 

СЦД. Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографії. Зб.: 

об. 100, ок. 10. 

а б 
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Площа НМЗ, порівняно з попереднім терміном експерименту і 

контролем, продовжує зменшуватись і становить у скроневому м’язі 

(234,46±62,32) мкм2 (контроль – (525,11±86,56) мкм2, р=0,0001 та р=0,0001), у 

жувальному – (152,86±37,47) мкм2 (контроль – (363,24±19,57) мкм2, р=0,0004 та 

р=0,0062).  

В аксоплазмі МНВ мітохондрії мають пониженої електронно-оптичної 

щільності матрикс, при цьому їхні кристи фрагментуються і руйнуються. В 

аксопламі спостерігається агрегація нейрофіламентів на тлі зменшення 

кількості мікротрубочок (рис. 5.30). Ламели МО розшаровуються, а місцями 

повністю руйнуються (див. рис. 5.30). У цитоплазмі нейролемоцитів 

розширюються цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки зменшується 

кількість рибосом. Ядра нейролемоцитів містять маргінальної конденсації 

хроматин. 

Електронно-оптична щільність аксоплазми в атрофованих аксонах різко 

знижується. Виявляються поодинокі нейрофіламенти та мікротрубочки, 

виявляються голі поля аксоплазми без синаптичних пухирців (рис. 5.31). 

Мітохондрії зменшуються в розмірах, їхній матрикс просвітлюється а кристи 

фрагментуються і руйнуються. В окремих НМС не вдається виявити типову 

будову засинаптичного полюса НМС. У цих ділянках СЗП повністю 

розпадаються, а НМС представлені тільки окремі компонентами пре- і 

засинаптичної перетинки. У таких НМС АЗ не виявляються. Специфічним для 

НМС у цей термін експерименту є локальні розширення синаптичної щілини, в 

якій візуалізуються відростки нейролемоцитів.  

При морфометричному аналізі площа НМС, порівняно з попереднім 

терміном експерименту та контролем, продовжує зменшуватись внаслідок 

виражених деструктивних змін у них, у скроневому м’язі на 53 % та 7,8 %, а в 

жувальному – на 52,9% та 19,6 % відповідно. При цьому, порівняно з 

контролем, у скроневому і жувальному м’язах вірогідно зменшуються: площа 

окремої СЗП на 53,3 % та 68,7 %, їх кількість на 78,4 % та 80,4 %, зростає 

відстань між ними відповідно в 4,5 раза та в 6,1 раза (табл. 5.9). 
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Рис. 5.30. Збільшення нейрофіламентів та деструкція крист мітохондрій в 

аксоплазмі МНВ скроневого м’яза на 56-у добу перебігу СЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – руйнування МО, 2 – деструкція крист мітохондрій, 3 – 

нейрофіламенти. 

 

Рис. 5.31. Руйнування СЗП у НМС скроневого м’яза на 56-у добу 

розвитку СЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 12000. 
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У ділянці АЗ численність синаптичних пухирців зменшується, що 

значною мірою обумовлено зменшенням кількості і довжини активних зон та 

посиленням їх фрагментації. Кількість синаптичних пухирців у НМС 

скроневого м’яза зменшується на 65,8 % , а у НСМ жувального м’яза на 67,4 % 

відповідно (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 56-у добу перебігу 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 
4,83±0,73*,# 9,11±2,27 3,37±0,74*,# 7,16±0,44 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,07±0,01* 0,15±0,03 0,05±0,01*,# 0,16±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,59±0,16*,# 0,13±0,04 0,85±0,13*,# 0,14±0,04 

Кількість СЗП 4,5±1,08*,# 20,8±2,28 3,8±1,3*,# 19,4±1,67 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
98,1±16,91*,# 287,0±9,75 83,8±5,49*,# 257,4±44,36 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

На 56-у добу від початку моделювання СЦД активність введення в 

скроневому і жувальному м’язах продовжує зростати, порівняно з попереднім 

терміном експерименту і контролем, і становить відповідно (1,81±0,021) с та 

(1,95±0,03) с (у всіх випадках р<0,05) . 

У цей термін морфофункціональна перебудова РО набуває денерваційно-

реінерваційного характеру, що корелює як зі ступенем вираженості 

гіперглікемії, так і з процесом укрупнення ПРО. При цьому у всіх тварин у 

досліджуваних м’язах реєструвалися потенціали фібриляцій і гострих хвиль 

(рис. 5.32) різної амплітуди і тривалості, які мають нечіткий і непостійний 
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ритм. Це свідчить про початок структурної перебудови нейронального 

характеру і втягнення аксонів у патологічний процес. 

Спонтанная активность

пр., Deltoideus, Axillaris, C5 C6

QEMG [шаблон по умолчанию]

25 мс 1 мВ

4

а 

б 

 

Рис. 5.32. Потенціали спонтанної активності в скроневому (а) та 

жувальному (б) м’язах щура через 56 діб від початку моделювання СЦД. 

 

Порівняно з попереднім терміном експерименту на 56-у добу СЦД 

тривалість ПРО та їх сумарна амплітуда зменшуються у скроневому м’язі 

відповідно до (7,6±0,24) мс (140,34±15,21) мкВ, у жувальному – до (6,2±0,51) мс 

та (129,75±16,51) мкВ (у всіх випадках p<0,05).  

При цьому кількість поліфазних ПРО вірогідно збільшується у 

скроневому м’язі до (11,3±0,29) % (контроль – (1,6±0,23)%, р=0,0001), у 

жувальному – до (12,4±0,23) % (контроль – (1,7±0,22)%, р=0,0001). 

На 70-у добу перебігу СЦД відмічається масивне руйнування НМЗ, що 

призводить до зменшення їх площі до (165,01±66,42) мкм2 (контроль – 

(506,99±79,67) мкм2, р=0,0001) у скроневому та до (107,77±25,03) мкм2 

(контроль – (374,73±22,35) мкм2, р=0,0001) у жувальному м’язах, і є вірогідно 

меншим порівняно з показниками попереднього терміну спостереження (у всіх 
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випадках р<0,05). Це супроводжується гомогенізацією та варикозними 

потовщеннями мієлінової оболонки, атрофією аксонів (рис. 5.33) та 

зменшенням їх спраутингу до 0,73±0,65 (контроль – 5,18±0,61, р=0,0001) у 

скроневому та до 0,64±0,50 (контроль – 5,09±0,54, р=0,0001) у жувальному 

м’язах.  

  

Рис. 5.33. Зменшення спраутингу рухових аксонів у статевозрілих тварин 

у скроневому (а) та жувальному (б) м’язах на 70-у добу перебігу СЦД. 

Забарвлення: імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 

100, ок. 10. 

Позначення: 1 – термінальні галуження аксонів, 2 - варикозні потовщення 

МО, 3 – ядра кінцевих нейролемоцитів. 

 

Слід зазначити, що спраутинг термінальних галужень аксонів та площа 

НМЗ вірогідно зменшується як з контролем, так і з попереднім терміном 

дослідження (у всіх випадках р<0,001). Серед внутрішньом’язових еферентних 

нервових волокон спостерігаються ділянки стоншення МО на значному їх 

проміжку, що вказує на розвиток сегментарної демієлінізації (див. рис. 5.33). 

При цьому нервові стовбури містять варикозні потовщення МО, а в ділянці їх 
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термінальних гілок виявляється велика кількість ядер кінцевих нейролемоцитів. 

На ультраструктурному рівні у 6-міс щурів з боку претермінальних відділів 

внутрішньом’язових МНВ простежується масова атрофія аксонів та суттєва 

дезінтеграція МО, а місцями – її руйнування (рис. 5.34 а). Периаксональний 

простір розширений і нерідко містить кристалоподібні включення. Аксоплазма 

в таких аксонах є низької електронної щільності, в якій виявляються тільки 

поодинокі нейрофіламенти, а мікротрубочки майже відсутні. В аксоплазмі 

наявні вакуолі і мітохондрії із просвітленим матриксом і зруйнованими 

кристами. Інколи спостерігається виражена деструкція НМС з повним 

руйнуванням СЗП а передсинаптична перетинка представлена окремими 

компонентами аксоплазматичних контактів.  

Що стосується НМС, то спостерігається подальший виражений розвиток 

деструктивних змін.  Частина НМС повністю руйнуються, в інших виявляються 

залишки аксоплазматичних компонентів, у третіх – можна віддиференціювати 

всі компоненти, проте кількість активних зон зменшується, в четвертих 

візуалізуються поодинокі зруйновані і фрагментовані СЗП. У більшості НМС 

аксоплазма просвітлена, в ній відсутні нейрофіламенти та інші специфічні 

включення, є невелика численність синаптичних пухирців, а мітохондрії мають 

просвітлений матрикс і зруйновані кристи. Більшість СЗП руйнується, в 

результаті чого пресинаптичний полюс НМС перестає існувати (рис. 5.34 б). У 

цих ділянках спостерігаються залишки аксоплазми.  

За даними морфометричного аналізу, площа НМС і СЗП, порівняно з 

попереднім терміном експерименту та контролем, продовжує зменшуватись 

внаслідок виражених деструктивних змін у них, у скроневому м’язі на 56,6 % та 

11,4 %, а в жувальному – на 63,9% та 19 % відповідно. При цьому, порівняно з 

контролем, у скроневому і жувальному м’язах вірогідно зменшуються: площа 

окремої СЗП на 68,7 % та 77,8 %, їх кількість на 82,5 % та 82,6 %, зростає 

відстань між ними відповідно в 5,3 раза та в 7,2 раза (див. табл. 5.10). У ділянці 

НМС численність синаптичних пухирців зменшується у скроневому м’язі на 

75,5 % , а у жувальному – на 77,8 % відповідно (див. табл. табл. 5.10).  
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Рис. 5.34. Деструкція МНВ (а) та НМС (б) скроневого м’яза на 70-у добу 

перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 12000.  

Позначення: 1 – аксон, 2 – аксоплазма з синаптичними пухирцями, 3– 

СЗП, 4 – ядро нейролемоцита, 5 – відростки кінцевого нейролемоцита, 6 – 

зруйнована МО, 7 – периаксональний набряк. 

 

Такі глибокі деструктивні зміни в складових компонентах НМЗ 

призводять до ослаблення нервово-м’язової імпульсації та атрофії 

досліджуваних м’язів, що підтверджується даними ЕМГ. 

Через 70 діб від початку моделювання експериментального СЦД у 

досліджуваних м’язах активність введення продовжує збільшуватись і 

становить (1,94±0,001) с (контроль – (0,31±0,002) с, р=0,0001) у скроневому та 

(2,13±0,011 с) с (контроль – (0,32±0,002) с, р=0,0001) у жувальному м’язах. 

У цей термін виявлено збільшення ознак денерваційного характеру, які 

значною мірою залежать від структурної перебудови НМЗ досліджуваних 

м’язів. При цьому у всіх тварин реєструвалися потенціали фібриляцій різної 

тривалості й амплітуди, які мали досить невпорядкований характер і “рваний” 

ритм (рис. 5.35). 
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Таблиця 5.10 

Морфометричні зміни нейром’язових синапсів на 70-у добу перебігу 

експериментального цукрового діабету 

Структурні 

елементи та їх 

параметри 

Скроневий м’яз Жувальний м’яз 

СЦД 
Контрольна 

група 
СЦД 

Контрольна 

група 

Площа 

нейром’язового 

синапсу, мкм2 
4,28±0,81*,# 9,85±2,74 2,73±0,56*,# 7,56±0,41 

Площа окремої 

СЗП, мкм2 0,05±0,02*,# 0,16±0,05 0,04±0,01* 0,18±0,02 

Відстань між 

складками, мкм 0,74±0,31*,# 0,14±0,03 1,01±0,18*,# 0,14±0,02 

Кількість СЗП 3,6±1,84*,# 20,6±1,86 3,4±2,19* 19,6±1,52 

Кількість 

синаптичних 

пухирців 
70,8±13,32*,# 289,5±9,24 62,4±14,27*,# 280,4±8,96 

Примітки: 

1) *р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з попереднім терміном експерименту; 

2) #р < 0,05 – вірогідність показників порівняно з контрольною групою. 

 

 

Спонтанная активность

лев., Tibialis anterior, Peroneus, L4 L5 s1

QEMG [шаблон по умолчанию]

20 мс 500 мкВ

8

9

 

 

Рис. 5.35. Потенціали спонтанної активності у скроневому м’язі щура 

через 70 діб від початку моделювання СЦД. 
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Поява на цьому фоні значної кількості позитивних гострих хвиль, 

свідчить про аксонопатичні зміни, які приєднуються до виражених явищ 

сегментарної демієлінізації у цей термін спостереження. 

Виявлено, що на 70-у добу СЦД амплітуда ПРО у скроневому м’язі 

становила (145,3±19,71) мкВ (контроль – (293,48±20,14) мкВ, р=0,001), у 

жувальному – (125,74±17,0) мкВ (контроль – (272,63±18,02) мкВ, р=0,001). 

На рис. 5.36 представлені приклади ПРО досліджуваних м’язів щурів із  
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Рис. 5.36. Зміни ЕМГ-показників скроневого (а) та жувального (б) м’язів 

на 70 добу від початку моделювання експериментального СЦД. 

10 мс   500 мкВ 
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СЦД. Як бачимо, із ЕМГ реєструвалися ПРО підвищеного типу зі збільшеним 

числом турнів. Спостерігалися такі важливі критерії, як спонтанна активність 

м’язів і поліфазія ПРО. У цей термін у 35,4 % тварин при СЦД можуть 

зустрічатися до 20,5% міодистрофічних ПРО. Поряд з цим спостерігаються 

потенціали фасцикуляцій, які мають амплітуду до 20 мкВ і тривають у 

середньому 1,8±0,02 мс, що вказує на глибоку морфо-функціональну 

перебудову НМЗ досліджуваних м’язів у пізні терміни розвитку СЦД. Кількість 

поліфазних ПРО у скроневому м’язі зростає до (12,1±0,34) % (контроль – 

(1,8±0,21) %, р=0,0001), у жувальному – до (12,9±0,18) % (контроль –    

(1,6±0,21) %, р=0,0001). 

Виявлені нами зміни ЕМГ-показників у динаміці розвитку СЦД дають 

змогу стверджувати, що в НМЗ досліджуваних м’язів спостерігаються процеси, 

що відносяться до І стадії денерваційно-реінерваційного процесу (ДРП) на 14-у 

добу експерименту, на 28-42-у добу – до ІІ стадії, на 56-70-у добу до IIIA стадії. 

Це є об’єктивною підставою для обґрунтування морфологічної періодизації 

етапності чи стадійності перебігу морфофункціональної перебудови всіх 

складових жувальних м’язів, а можливо, і скелетних м’язів в цілому при СЦД. 

 

5.3. Зміни показників вуглеводного обміну при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті 

На 14-у добу розвитку СЦД рівень глюкози в крові достовірно зростає до 

(13,16±0,18) ммоль/л (контроль (5,09±0,16) ммоль/л, р=0,0026). При цьому 

рівень HbА1с зростає до (6,87±0,17) % (контроль (2,21±0,06) %, р<0,0254)    

(рис. 5.37). Такі біохімічні зміни є свідченням розвитку субкомпенсованої 

форми ЦД.  

Через 28 діб від початку моделювання СЦД рівень глюкози зростає до 

(15,73±0,80) ммоль/л (контроль (4,87±0,69) ммоль/л, р=0,0253), НbА1с – до 

(6,53±0,94) % (контроль (2,49±0,51) %, р=0,0364), що вказує на розвиток 

декомпенсованого СЦД. Ці показники достовірно збільшуються порівняно з 

попереднім терміном досліду (у всіх випадках р<0,05). 
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Рис. 5.37. Зміни рівня глюкози (а) та глікованого гемоглобіну (б) в 6-міс 

щурів упродовж розвитку і перебігу СЦД. 

 

Зі збільшенням терміну експерименту рівні глюкози та НbА1с 

продовжують зростати і сягають максимальних показників на 70-у добу 
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перебігу СЦД (див. рис. 5.37). При цьому досліджувані показники вірогідно 

збільшуються порівняно з попереднім терміном експерименту і контролем (у 

всіх випадках р<0,05). Так, на 42-у, 56-у і 70-у доби перебігу СЦД рівень 

глюкози становить відповідно (17,03±0,69) ммоль/л, (1,56±2,03) ммоль/л та 

(20,12±2,34) ммоль/л, а рівень НbА1с становить відповідно (8,76±1,21) %, 

(9,92±1,08) % (11,21±1,36) %. 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін скроневого і 

жувального м’язів при стрептозотоциновому цукровому діабеті у 6-міс. щурів 

можна виділити 2 стадії: реактивно-компенсаторну (14-28-а доба) і атрофічно-

деструктивну (42-70-а доба). 

У ранні терміни перебігу СЦД (14-28-а доби) спостерігається спазм  

судин приносної ланки ГМЦР, що призводить до зростання ІВ. При цьому 

кількість капілярів на площі 0,01 мм2 вірогідно зменшується і  на 28-у добу 

експерименту у скроневому і жувальному відповідно до 46,33±6,58 та 69,5±8,75 

(у всіх випадках р<0,05). На тлі гіперглікемії і порушення кровопостачання 

відмічається зменшення площі МВ та зростання в них об’ємної щільності 

мітохондрій , що можна розцінювани як компенсаторні процеси у відповідь на 

гіперглікемію і гіпоксію. Площа НМЗ і патерн галужень рухових аксонів 

зменшується на 16,4-28,8 % у скроневому та на 13,6-31% у жувальному м’язах, 

що супроводжується зниженням біоелектичної активності досліджуваних м’язів 

і підтверджується даними ЕМГ. 

На 42-70-у доби перебігу СЦД на тлі зростання глюкози і НbА1с в ГМЦР 

досліджуваних м’язів спостерігається виражена діабетична мікроангіопатія, яка 

проявляється: збільшенням товщини стінок усіх мікрогемосудин; зростанням 

ІВ в артеріолах у 1,6-2,09 раза в капілярах у 1,9-2,9 раза; зменшенням кількості 

капілярів у 1,7-2,1 раза; гемореологічними порушеннями; вакуольною 

дистрофією ендотеліоцитів і міоцитів мікрогемосудин; проліферацією 

базальної мембрани капілярів. Такі зміни в ангіоархітектоніці досліджуваних 

м’язів призводять до атрофічно-деструктивних змін у МВ, які 

характеризуються: зменшенням їхньої площі на 36-51 % у скроневому та на 45-
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55 % у жувальному м’язах; розволокненням та вогнищевим лізисом міофібрил; 

колікваційним та парціальним некрозом деяких із них та частковим їхнім 

склерозом; зменшенням в них об’ємної щільності міофібрил на 38,8–40,3 % та 

саркоплазматичної сітки на 57,5–57,3 %.  

На 56-70-у доби СЦД відмічається масивне руйнування НМЗ, що 

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

раза у жувальному м’язах. Це супроводжується гомогенізацією та варикозними 

потовщеннями МО, атрофією аксонів та зменшенням їхнього спраутингу в 

скроневому м’язі в 2,3-7 раза, в жувальному – в 3,6-8 раза. Серед 

внутрішньом’язових МНВ спостерігаються ознаки сегментарної демієлінізації. 

Площа НМС і СЗП продовжує зменшуватись унаслідок виражених 

деструктивних змін у них, у скроневому м’язі на 56,6 % та 11,4 %, а в 

жувальному – на 63,9% та 19 % відповідно. При цьому, порівняно з контролем, 

у скроневому і жувальному м’язах вірогідно зменшуються: площа окремої СЗП 

на 68,7 % та 77,8 %, їхня кількість на 82,5 % та 82,6 %, зростає відстань між 

ними відповідно в 5,3 - 7,2 раза. Такі глибокі деструктивні зміни у складових 

компонентах НМЗ призводять до ослаблення нервово-м’язової імпульсації та 

атрофії досліджуваних м’язів, що підтверджується ЕМГ-даними: укрупнення і 

поліфазія ПРО, зустрічаються до 20,5 % міодистрофічних ПРО, зростає 

кількість поліфазних ПРО в 7,1-6,7 раза у скроневому та в 7,3-8,1 раза в 

жувальному м’язах. 

Виявлені нами зміни ЕМГ-показників в динаміці розвитку СЦД дають 

змогу стверджувати, що в НМЗ досліджуваних м’язів спостерігаються процеси, 

що відносяться до І стадії денерваційно-реінерваційного процесу (ДРП) на 14-у 

добу експерименту, на 28-42-у доби – до ІІ стадії, на 56-70-у доби до IIIA стадії. 

Це є об’єктивною підставою для обґрунтування морфологічної періодизації 

етапності чи стадійності перебігу морфо-функціональної перебудови всіх 

складових жувальних м’язів, а можливо, і скелетних м’язів в цілому, при СЦД. 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових  працях [24, 

33, 35, 36, 37, 38, 216, 217].  



188 

РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Скроневий і жувальний м’язи є одними зі складових компонентів 

жувального апарату і беруть участь у багатьох функціях організму: артикуляції,  

жуванні, диханні, ковтанні. Механізм жування здійснюється за допомогою 

умовних і безумовних рефлексів, які механічно і хімічно обробляють їжу та  

визначають її час перебування в ротовій порожнині [156, 196] Як відомо 

жувальні навантаження є одним із головних механічних факторів морфогенезу 

органів ротової порожнини. Вони сприяють формуванню та адаптаційній 

перебудові органів і тканин ротової порожнини та  щелепно-лицевої ділянки в 

постнатальному періоді онтогенезу [154]. Зміни характеру жувальних 

навантажень внаслідок змін фізичних властивостей їжі призводять до гісто-

морфологічної перебудови органів ротової порожнини, внаслідок їх адаптації 

до нових умов функціонування [154, 196].  

Збереження міодинамічної рівноваги між м'язами-антагоністами і 

синергістами створює умови для нормального розвитку зубощелепної системи 

[20, 21]. Порушення функції і зменшення тонусу жувальних м’язів, а також 

порушення міодинамічної рівноваги між власне жувальними і скроневими 

м'язами призводять до аномалії прикусу [20, 21, 27, 61, 87]. Досить часто 

міодинамічний дисбаланс у роботі жувальних м’язів виникає в дитячому віці. 

Причиною цього є вплив біологічних і соціальних факторів (характер 

харчування), які можуть призводити до затримки природного росту нижньої 

щелепи і до розвитку дистального прикусу [21]. Окрім того, переважання 

функції жувального або скроневого м’язів під час жування визначає напрям 

росту нижньої щелепи, а в майбутньому – і формування прикусу [21, 49, 87].  

У 2-міс і 6-міс інтактних щурів скроневий і поверхневий жувальні м’язи є 

синергістами і забезпечують приведення і піднімання (протрузію) нижньої 

щелепи. Морфоархітектоніка скроневого і жувального м’язів щурів різних 

вікових груп була типовою, як і інших скелетних м’язів, і не суперечила 
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дослідженням інших авторів [14, 148]. МВ покриті ендомізієм та утворюють 

м’язові пучки покриті перимізієм, у якому проходять кровоносні судини і 

нерви. Нами встановлені певні закономірності постнатального онтогенезу 

досліджуваних  м’язів. Площа поперечного перерізу МВ скроневого м’яза 2-

міс. щурів становить (523,18±18,23) мкм2 і є вірогідно більшою за таку 

жувального м’яза (426,18±44,61) мкм2 (р=0,0001), натомість площа ядер МВ 

вірогідно не відрізняється і становить відповідно (12,36±3,35) мкм2 та 

(14,67±3,04) мкм2. У 6-міс щурів площа поперечного перерізу МВ вірогідно 

зростає у скроневому м’язі до (1373,97±198,29) мкм2 (р=0,0001), у жувальному 

до (813,53±109,08) мкм2 (р=0,0001), тоді як площа ядер вірогідно не змінюється 

і становить відповідно 15,69±5,42 мкм2 та 15,69±5,42 мкм2 (у всіх випадках 

р>0,05). При цьому площа поперечного перерізу МВ у скроневому м’язі 6-міс 

щурів, як і 2-міс, залишається більшою за МВ жувального м’яза. На 

ультраструктурному рівні МВ досліджуваних м’язів різних вікових груп тварин 

мають типову будову посмугованої м’язової тканини. Відмінність полягає в 

тому, що у 2-міс щурів у саркоплазмі переважають мітохондрії витягнутої 

форми з електроннощільним матриксом внаслідок щільного упакування крист, 

тоді як у статевозрілих щурів мітохондрії округлої або овальної форми з 

матриксом помірної щільності і чітко диференційованими кристами. Об’ємна 

щільність мітохондрій, міофібрил та елементів саркоплазматичної сітки в МВ 

6-міс щурів порівняно з 2-міс вірогідно збільшуються (у всіх випадках р<0,05), 

при цьому дані показники в досліджуваних м’язах у межах однієї вікової групи 

тварин вірогідно не відрізняється між собою (у всіх випадках р>0,05). 

Кровоносні судини ГМЦР 6-міс щурів у досліджуваних м’язах мають 

таку ж топографію і галуження, як у 2-міс щурів, а їх гісто-ультраструктура 

суттєво не відрізняється. У жувальному м’язі 6-міс щурів, порівняно з 2-міс, 

збільшується площа артеріол і їх стінки, тоді як у скроневому м’язі з віком 

вірогідно зростає тільки площа просвіту артеріоли (у всіх випадках р<0,05). Не 

зважаючи на різні вікові зміни морфометричних параметрів артеріол, їхні 

кількісні показники у досліджуваних м’язах одних і тих самих груп тварин 
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суттєво не відрізняються між собою. Те саме стосується і ІВ. У 6-міс тварин, 

порівняно з 2-міс, у досліджуваних м’язах відмічається збільшення площі 

венул, їх просвіту і стінки (у всіх випадках р<0,05). 

Зміни кількісних параметрів капілярів зі збільшенням віку тварин у 

скроневому і жувальному м’язах відбуваються однаково, у 6-міс щурів, 

порівняно з 2-міс, вірогідно збільшується тільки площа їх стінки, тоді як площа 

судин та їхнього просвіту достовірно не змінюються. У щурів різних вікових 

груп кількість капілярів на 0,1 мм2 жувального м’яза є вірогідно більшою ніж у  

скроневому м’язі (у всіх випадках р<0,05). Різну щільність капілярної сітки на 

однаковій площі досліджуваних м’язів можна пояснити тим, що площа МВ 

скроневого м’яза є вірогідно більшою, ніж МВ жувального м’яза. У 6-міс 

тварин  щільність капілярів на 0,1 мм2 досліджуваних м’язів є вірогідно 

меншою, порівняно з 2-міс тваринами (у всіх випадках р<0,05), що пов’язано із 

збільшенням площі МВ, при цьому на одне МВ у жувальному м’язі припадає 

1,7±0,03 капілярів, тоді як у скроневому – 2,2±0,05 капіляра, що суттєво не 

відрізняється від такого у 2-міс щурів  відповідно 2,2±0,07 .та 1,5±0,06 капілярів 

(у всіх випадках р<0,05). Іншими авторами було доведено, що неоваскулогенез 

у жувальному м’язі щурів продовжується і після народження. При цьому 

найбільш інтенсивно він протікає в пізній молочний і препубертатний періоди 

постнатального онтогенезу [72, 73]. Доведено, що основними процесами, які 

стимулюють неоваскулогенез у постнатальному періоді онтогенезу є: 

збільшення аеробного метаболізму в м’язі під час росту, а як наслідок –  

посилення кровотоку. При цьому кількість капілярів на одиницю площі 

поперечного перерізу жувального, двочеревцевого і підборідно-під’язикового 

м’яза в постнатальному періоді онтогенезу зменшується внаслідок завершення 

інтенсивного росту м’язів [72, 73], а це підтверджується і даними наших 

досліджень.  

За даними наших досліджень, у 2-міс щурів НМЗ і НМС скроневого і 

жувального м’язів мають таку ж структурну організацію, як і в 6-міс тварин. 

Проте є і вікові особливості будови. За даними наукової літератури, НМЗ 
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ссавців зазнають кардинальних змін у будові і функції у перші 2 тижні після 

народження [195]. При цьому деякі автори стверджують, що розвиток і 

диференціація НМС у білих щурів в основному закінчується до 30-ї доби 

постнатального розвитку [135, 170].  За даними наших досліджень, у 2-міс 

щурів внутрішньом’язові МНВ утворюють значно тонші пучки, а кількість 

нервових волокон у них перевищує таку в дорослих тварин у 1,5-2 рази. 

Переважна більшість із них окутані тоненькою МО, котра досягає в діаметрі 

(5,31±0,56) мкм у жувальному і (5,56±0,56) мкм у скроневому м’язах, тоді як у 

6-міс щурів вони є у 1,4 раза товстіші і складають (7,32±0,52) мкм у 

жувальному та (7,86±0,58) мкм у скроневому м’язах (у всіх випадках р<0,05). У 

2-міс щурів нервові волокна жувального і скроневого м’язів, вийшовши із 

ендомізію, зазвичай дихо- або трихотомічно поділяються на кінцеві гілочки 

довжиною (13,45±1,02) мкм і (13,56±0,98) мкм та діаметром (0,87±0,06) мкм і 

(0,93±0,05) мкм відповідно, тоді як у 6-міс щурів вони є довшими (25,63±3,56) 

мкм і (25,89±3,74) мкм, і з більшим діаметром (2,23±0,56) мкм та (2,46±0,35) 

мкм відповідно (у всіх випадках р<0,05). Більшість МНВ у 6-міс щурів у 

ділянках вузлів віддають бічні відростки, які поперечно або косо пересікають 

МВ. Від них відходять термінальні гілки, що закінчуються невеличким плоским 

розширенням округлої або овальної форми. При цьому патерн галужень 

термінальних відділів аксонів у 6-міс щурів у скроневому і жувальному м’язах 

є в 1,7-1,9 раза більшим  за відповідні показники 2-міс тварин (у всіх випадках 

р<0,05). Площа НМЗ у скроневому та  жувальному м’язах  2-міс тварин є в 1,6-

1,5 раза менша від відповідних величин у дорослих тварин (у всіх випадках 

р<0,05). Слід відзначити, що у 2-міс тварин на одному і тому ж МВ ми 

спостерігали НМЗ, утворені терміналями, які беруть початок від різних аксонів, 

що може вказувати на полінейронну їх іннервацію, тоді як у 6-міс вона є тільки 

мононейронною. На таку ж зміну іннервації МВ з віком вказують і інші автори 

[135], які зазначають, що під час внутрішньоутробного періоду розвитку 

більшість МВ іннервуються декількома руховими аксонами, а в ранньому 

постнатальному періоді онтогенезу відбувається видалення рухових аксонів і в 
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кінцевому результаті залишається тільки один руховий аксон, який іннервує 

своє МВ. Такий процес передбачає проходження декількох етапів, а саме: 1) 

тільки ті МВ, що встановили інформаційний контакт і генерують потенціал дії 

у відповідь на нервовий імпульс, можуть пройти вилучення множинних 

синапсів зі встановленням мононейронної іннервації; 2) МВ, які скорочуються 

повільно і не генерують потенціалів дії, можуть іннервуватися декількома 

руховими аксонами; 3) полінейронна і мононейронна іннервації – це послідовні 

стадії синаптогенезу, які відбуваються під дією специфічних нейротрофінів. 

У своїх дослідженням ми спостерігали зміни у кількісному складі НМЗ і 

НМС у щурів різних вікових груп. Так, з віком збільшувались площа НМЗ та 

патерн галужень термінальних гілочок аксонів у досліджуваних м’язах.  

Відмінною особливістю будови НМЗ є те, що у скроневому м’язі площа НМЗ є 

вірогідно більшою за відповідні показники жувального м’яза. При цьому ця 

закономірність простежується у щурів різних вікових груп і, очевидно, 

залежить від розмірів МВ, оскільки нами виявлена прямопропорційна кореляція 

між площами МВ і НМЗ у 2-міс і 6-міс щурів, які становлять: у скроневому 

м’язі rs=0,90 (р=0,0002) та rs=0,75 (р=0,0001), у жувальному м’язі rs=0,87 

(р=0,0012) та rs=0,84 (р=0,0011). У літературі ми не знайшли даних, які б 

підтверджували або спростовували наші дослідження, проте окремі науковці 

вказують, що з віком збільшується довжина і діаметр МВ (у нашому 

дослідженні це площа м’язових волокон), а не їх кількість [135, 195], при цьому 

НМЗ ростуть паралельно з МВ, проте їх синаптична геометрія практично не 

змінюється, але можуть утворюватись або зникати додаткові гілки в кінцевому 

розгалуженні аксона [135, 212]. Ці ж автори зазначають, що на ранніх стадіях 

ембріогенезу потрібна активна інформаційна взаємодія між нервом і МВ, яку 

забезпечують кінцеві нейролемоцити [135, 178]. Останні закривають нервове 

волокно, ізолюючи його від навколишнього середовища та здійснюють його 

трофічне живлення. За даними наших досліджень у 2-міс щурів у ділянці 

окремих НМЗ можна помітити скупчення 2-3 нейролемоцитів, які покривають 

терміналь аксона. В таких терміналях поряд з нормальними і зміненими 
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мітохондріями накопичується значна кількість синаптичних пухирців, що 

вказує на існування недорозвинутого рецепторного апарату (АЗ) 

передсинаптичної перетинки і наявність блоку виділення медіатора в 

синаптичну щілину [135, 212]. У таких ситуаціях передача нервового 

збудження на МВ може здійснюватися за рахунок ацетилхоліну, який 

виявляється в термінальній зоні нейролемоцитів [167].  

За даними наших досліджень, електронномікроскопічно складові частини 

НМЗ у молодих щурів значно відрізняються від таких у дорослих тварин. 

Аксоплазма терміналей містить: поодинокі мітохондрії з чітко 

диференційованими кристами, невелику кількість мікротрубочок, 

нейрофіламентів і синаптичних пухирців. Нейролемоцити, які покривають 

терміналі, мають незрілий вигляд: містять неоформлене ядро, матрикс якого 

заповнюється зернами хроматину. Цитоплазматичні органели кількісно і якісно 

відрізняються від аналогічних утворень у 6-міс щурів: незначна кількість 

цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, вільних і прикріплених рибосом, 

мітохондрій, окремі компоненти комплексу Гольджі. Засинаптична перетинка 

утворює тільки неглибокі складки. Саркоплазма цієї ділянки містить ядра, 

мітохондії  і міофібрили МВ. У ділянці окремих НМЗ можна помітити 

скупчення 2-3 нейролемоцитів, які покривають терміналь аксона. У таких 

терміналях поряд з нормальними і зміненими мітохондріями накопичується 

значна кількість синаптичних пухирців. Для зрілих синапсів характерні такі 

ультраструктурні ознаки: концентрація синаптичних пухирців в аксоплазмі біля 

періодично організованих потовщень засинаптичної перетинки – AЗ, які 

орієнтовані навпроти гребенів СЗП; синаптична щілина заповнена 

колагеноподібною речовиною; засинаптична перетинка з СЗП; нейролемоцити, 

які накривають терміналі рухового аксона, що збігається з даними інших 

дослідників [135, 195]. 

У 6-міс щурів при електронномікроскопічному дослідженні НМС значно 

відрізняються від 2-міс тварин. Насамперед звертає на себе увагу більша 

численність АЗ, які утворені локальними потовщеннями поверхні аксолеми 
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термінального відгалуження аксона з численними синаптичними пухирцями і 

гребенями СЗП. Аксоплазма термінальних закінчень містить значну кількість 

синаптичних пухирців і мітохондрій, мікрофіламенти та мікротрубочки. 

Засинаптична перетинка представлена сарколемою, яка має менш густі 

субсинаптичні складки, ніж у жувальному м’язі. У скроневому і жувальному 

м’язах СЗП значно довші й утворюють вторинні розгалуження, на відміну від 

таких у 2-міс. тварин, які значно коротші і практично не утворюють вторинних 

розгалужень. Субсинаптична зона змістить невелику кількість гранул глікогену 

і мітохондрій. За даними наших досліджень, з віком вірогідно збільшуються 

площа НМС, кількість і площі СЗП та відстань між ними, кількість 

синаптичних пухирців. Така перебудова НМС призводить до зростання 

чисельності активних зон у НМС до збільшення чисельності ацетилхолінових 

рецепторів на засинаптичній перетинці, а як наслідок – до підвищення функції 

МВ [135]. Нами також встановлено що площа НМС є вірогідно більшою у 

скроневому м’язі, ніж у жувальному, при цьому синаптоархітектоніка НМС у 

досліджуваних м’язах щурів різних вікових груп суттєво не відрізняється між 

собою. 

Така перебудова НМЗ досліджуваних м’язів упродовж постнатального 

онтогенезу призводить до збільшення біоелектричної активності скроневого і 

жувального м’язів у 6-міс щурів порівняно з 2-міс тваринами, шо 

підтверджується даними НМГ-досліджень: сумарна амплітуда ПРО та їх 

тривалість у скроневому і жувальному м’язах збільшується відповідно в 1,5-1,4 

раза та в 1,2-1,4 раза; кількість поліфазних ПРО зменшується в 2,3-2,4 раза.  

ЦД є гострою медико-соціальною проблемою системи охорони здоров’я 

всіх країн світу, що пов’язано із щорічним зростанням захворюваності, його 

тяжкими ускладненнями, інвалідністю та високою летальністю хворих, 

особливо серед працездатного населення [5, 138, 197]. Скелетні м'язи 

відповідають за утилізацію глюкози під впливом інсуліну, тому відіграють 

важливу роль в її обміні [210]. У науковій літературі добре описані 

патоморфологічні аспекти розвитку діабетичних макро- і мікроангіопатії,  
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серцево-судинних захворюваннь, нефропатія, ретинопатія, нейропатія [124, 141, 

158, 165, 204, 218], тоді як такому специфічному ускладненню як діабетична 

міопатія присвячені окремі роботи [15, 150, 151]. У науковій літературі є 

роботи, що описують морфофункціональні зміни НМЗ при 

експериментальному ЦД у жувальному м’язі та язиці статевозрілих щурів [46, 

214]. Проте ми не знайшли досліджень, які б комплексно вивчали структурні 

зміни в різних жувальних м’язах при ЦД у постнатальному періоді онтогенезу.  

За даними наших досліджень, на 14-28-у доби розвитку СЦД у тварин 

різних вікових груп простежуються закономірні процеси перебудови 

досліджуваних м’язів. Відмічається  достовірне зменшення площі МВ на 25%-

30% (р<0,05), що пов’язано зі зменшенням кількості в них глікогену у відповідь 

на метаболічні зміни в організмі (рис. 6.1). При цьому виявляється 

нерівномірний розподіл його в МВ при забарвленні гістологічних зрізів за 

Шабадашем. Такі зміни пов’язані зі збільшенням у крові рівнів 

контрінсулярних гормонів у відповідь на гіперглікемію, зокрема кортизолу 

[201, 202], які сприяють глюконеогенезу при дефіциті інсуліну. Гіперпродукція 

контрінсулярних гормонів при ЦД є однією з патогенетичних ланок розвитку 

діабетичних ангіопатій [161, 165, 204]. При цьому окремі  автори спостерігали 

високі рівні адренокортикотропного гормону і крові та гіперкортизоемію в 

ранні терміни розвитку СЦД [78], що, за даними наших досліджень, призводить 

до спазму судин приносної ланки. Так, у ранні терміни перебігу СЦД (14-28-а 

доби) у тварин різних вікових груп ми відмічали зменшенням площі артеріол 

внаслідок зменшення площі їхнього просвіту в 1,3-2 раза, що призводить до 

зростання ІВ в 1,3-1,7 раза (у всіх випадках р<0,05) та вказує на зменшення 

пропускної здатності цих мікрогемосудин. У капілярах на 28-у добу 

спостерігаємо достовірне потовщення стінки на 25-30%, що також призводить 

до зростання ІВ в 1,4-1,6 раза (у всіх випадках р<0,05). При цьому кількість 

капілярів на 0,1 мм2 досліджуваних м’язів вірогідно зменшується на 10-23% (у 

всіх випадках р<0,05). Виявлена при ЦД гіперкортизолемія [78, 86] стимулює 

синтез ліпопротеїдів низької щільності, що в кінцевому результаті призводить 
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до гіперліпопротеїнемії, зростання коефіцієнту атерогенності та атеросклерозу. 

З іншого боку, високі рівні глюкокортикоїдів призводять до розпаду білків 

плазми крові з утворенням антигенів і пошкодженням судинної стінки шляхом 

автоімунних процесів. Окрім того, при ЦД окремі науковці відмічали високі 

рівні катехоламінів та зростання активності  альдостерон-ренін-ангіотензинової 

системи що, також, викликали вазоконстрикцію і підвищували тромбогенну 

активність крові [159, 204], що за даними наших досліджень, на 28-у добу СЦД 

викликали гемореологічні порушення крові (адгезію еритроцитів і 

тромбоцитів). У 2-міс щурів, за даними наших досліджень, в обмінній ланці 

ГМЦР відмічається збільшення численності мікропіноцитозних пухирців у 

цитоплазмі ендотеліоцитів, що вказує на посилення трансендотеліального 

транспорту. 

Порушення в системі мікроциркуляції призводять до гіпоксичного 

пошкодження МВ, які проявляються, за даними наших досліджень та інших 

авторів, сегментарними контрактурами міофібрил та деструктивними змінами 

мітохондрій [197, 214, 218]. На ультраструктурному рівні відмічається 

зростання об’ємної щільності мітохондрій відповідно на 25–47% (р<0,001) та 

саркоплазматичної сітки на 15-19,8%, що, на нашу думку, є компенсаторною 

реакцією у відповідь на гіперглікемію та порушення кровопостачання. Окремі 

дослідники [198] мають іншу точку зору на пошкодження мітохондрій при ЦД: 

при тривалій гіперглікемії порушується мітохондріальне окисне 

фосфорилювання, що призводить до утворення  активних форм кисню. Останні 

призводять  до посилення та накопичення точкових мутацій у мітохондріальній 

ДНК, що є основним механізмом зменшення мРНК та призводять до 

зменшення синтезу м’язових білків, що, за даними наших досліджень, 

проявляється зменшенням об’ємної щільності міофібрил у віддалені терміни 

перебігу СЦД. 

У ранні терміни розвитку СЦД на препаратах, імпрегнованих за 

Більшовським-Грос, за ходом МНВ утворюються варикозні потовщення. 

Площа НМЗ і патерн галужень рухових аксонів у -2-міс тварин вірогідно не 

відрізняється від контрольних показників, тоді як у 6-міс тварин зменшується 
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відповідно на 16,4-28,8 %, на 13,6-31%.  
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Рис. 6.1. Зміни площі МВ 6-міс (а) та 2-міс (б) щурів упродовж перебігу 

СЦД. 
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На субмікроскопічному рівні дослідженні виявляється набряк та 

вакуолізація фібробластів, які входять до складу ендоневрію. У МНВ волокнах 

відмічаються деструктивно-дистрофічні зміни: ядра нейролемоцитів містять 

маргінований хроматин, а їх ядерна оболонка утворює численні складки; на тлі 

зниження електронної щільності цитоплазми з’являється значна кількість 

мітохондрії з матриксом низької електронної щільності та декомплексованими 

кристами. Периаксональний простір у 6-міс щурів розширений, містить 

локальні звуження заповнені безструктурними масами, в аксоплазмі 

збільшується кількість нейрофіламентів і зменшується численність 

мікротрубочок. МО втрачає правильне чергування окремих ламел, які 

розшаровується на значному протязі периметра у 6-міс. тварин. У 2-міс щурів 

більшість МНВ зберігають свою ультраструктурну організацію. В окремих із 

них відмічається розширений периаксональний простір та численні 

нейрофіламенти в аксоплазмі.  

НМС на даному терміні експерименту виявляють значну стійкість до 

патогенетичного впливу гіперглікемії. У них відносно добре зберігаються всі 

складові компоненти. На ультраструктурному рівні показано, що утворення 

варикозних розширень пов’язано з набряком і розшаруванням МО внаслідок 

осередкового набряку. Такі зміни МО в МНВ при СЦД, насамперед пов’язані із 

порушенням трофіки нейролемоцитів [17], внаслідок чого в подальшому на 

пізніх термінах перебігу СЦД розвивається сегментарна демієлінізація. 

Причинами розвитку сегментарної демієлінізації МНВ є поєднане підвищення 

проникності гемато-неврального бар’єра внаслідок зміни фосфоліпідного 

обміну в нейролемоцитах із порушенням дренажної функції 

внутрішньом’язової лімфатичної системи [113, 115]. Особливо ці процеси чітко 

простежуються у 6-міс. щурів. У НМС зменшується кількість АЗ 

пресинаптичної перетинки, просвітлюється матрикс мітохондрій і 

фрагментуються кристи. З боку засинаптичних структур необхідно відмітити 

збільшення відстані між СЗП, що обумовлено їх частковим руйнуванням. За 

даними морфометричного аналізу більш виражених змін зазнають НМС 



199 

статевозрілих щурів, зокрема зменшуються: їхня площа, площа НМС та СЗП; 

кількість СЗП, що призводить до збільшення відстані між ними; кількість 

синаптичних пухирців. Такі зміни з боку НМЗ обох вікових груп щурів 

призводять до послаблення їхньої біоелектричної активності, що виражається у 

зменшенні сумарної амплітуди та середньої тривалості ПРО.  

На 42-у добу перебігу СЦД деструктивні зміни в МВ і стінці судин ГМЦР 

наростають. При цьому слід відзначити, що у 2-міс щурів у цей  термін 

експерименту рівні глюкози і глікованого гемоглобіну є найвищими, порівняно 

з іншими термінами перебігу СЦД. Високі рівні HBA1c крові щурів різних 

вікових груп призводять до виражених гемореологічні порушень у різних 

ланках ГМЦР: сладжу еритроцитів у вигляді монетних стовпчиків, адгезію 

еритроцитів і тромбоцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів, утворення 

мікротромбів. При цьому венули переповнені форменними елементами крові. 

Такі зміни зумовлені високим рівнем глікованого гемоглобіну, що зумовлює 

зміну поверхневого S-заряду еритроцитів та призводить до зміни їхньої форми,  

сладжу та аглютинації [48, 219, 220], а в майбутньому – до мікротромбозу та до 

розвитку місцевої  циркуляторної та гемічної гіпоксій з подальшим 

пошкодженням клітинних мембран [204, 219]. За даними морфометричного 

аналізу, у ГМЦР щурів різних вікових груп простежується збільшення товщини 

стінки артеріол і капілярів та зростання їхнього ІВ, що вказує на суттєве 

зменшення їхньої пропускної здатності. При цьому відмічається вірогідне 

збільшення площі венул внаслідок збільшенні площі їхнього просвіту. Така 

перебудова судин ГМЦР вказує на відкриття артеріоло-венулярних 

анастомозів, що забезпечує скидання крові з артеріального у венозне русло в 

обхід капілярній ланці. Це призводить до перебудови ГМЦР, а саме: до 

зменшення кількості капілярів на 0,1 мм2 площі скроневого і жувального м’язів 

відповідно у 2-міс щурів до 63,6±8,39 (контроль – 78,1±6,51, р=0,0017) та 

79,2±5,16 (контроль – 94,5±4,41, р=0,0002), у 6-міс – до 39,42±5,93 (контроль – 

50,58±5,88, р=0,0001) та 55,5±14,35 (контроль – 83,75±11,6, р=0,0001) (рис. 6.2). 

Вікриття артеріоло-венулярних анастомозів призводить до зменшення кількості 
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функціонуючих капілярів та до до розвитку місцевого ацидозу, до зниження 

градієну концентрації кисню та до порушення трофіки прилеглих тканин. Зміна 

ангіоархітектоніки скроневого і жувального м’язів на 42-у добу СЦД вказує на 

розвиток циркуляторної і гемічної гіпоксій, які призводять до пошкодження 

МВ, МНВ та НМЗ, що підтверджується даними гістологічних та 

ультраструктурних досліджень. Площа МВ у скроневому та жувальному м’язах 

залишається  меншою  за  контрольні  показники, проте збільшується порівняно 

з попереднім терміном дослідження (у всіх випадках р<0,05), внаслідок їхнього 

набряку. У щурів різних вікових груп в досліджуваних м’язах місцями 

відмічається секвестрація МВ, а в ендо- і перимізії спостерігаються гіто-

лімфоцитарна інфільтрація та набряк. Окрім того в 6-міс щурів спостерігали 

осередкові запальні клітинні інфільтрати, що може вказувати на розвиток 

міозиту, розшарування і частковий лізис окремих МВ. Подекуди, на 

повздовжніх зрізах, відмічається вогнищевий лізис та розволокнення окремих 

МВ. На ультраструктурному рівні більш виражених змін зазнають МВ 6-міс 

щурів. У них відмічається каріопікноз, каріорексис, каріолізис, розширення 

перинуклеарного простору. Підсарколемально розташовуються цілі групи 

деструктивно-змінених мітохондрій, більшість із яких перетворюються у 

вакуолі. Об’ємна щільність міофібрил та сакроплазматичної сітки вірогідно 

зменшуються, як із контролем, так і з попереднім терміном експерименту, що 

пов’язано з вогнищевим лізисом міофібрил та руйнуванням складових 

компонентів саркоплазматичної сітки. 

В основі морфогенезу деструкції НМЗ при СЦД лежить прогресивне 

зменшення спраутингу аксона, сегментарна демієлінізація та мікроангіопатія 

[157]. За даними голкової ЕМГ, до 6-го тижня від початку моделювання ЕСЦД 

тривалість ПРО була менша середньої нормалізованості, ніж у нормі. При 

порівняльному аналізі показників ЕМГ виявлена велика вираженість 

денерваційно-реінерваційних ЕМГ-змін починаючи із 42-ї доби СЦД у вигляді 

вірогідного зниження середньої нормалізованої амплітуди та тривалості ПРО. 
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Рис. 6.2. Динаміка змін кількості капілярів у 6-міс (а) та 2-міс (б) щурів 

упродовж перебігу СЦД. 

 

При цьому наявність  спонтанної активності в м’язах досліджуваних 

щурів свідчило на користь сегментарної демієлінізації. До ознак денервації 

відносять також посилення активності під час введення електрода і спонтанну 
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активність МВ. При цьому першим за часом появи є посилення активності під 

час введення, за яким відбувається збільшення кількості і частоти появи 

потенціалів фібриляцій, потім появляються позитивні гострі хвилі [41, 60, 90]. 

На 56-70 доби СЦД рівень глюкози і глікозильованого гемоглобіну у 

статевозрілих тварин зростає відповідно до (20,12±2,34) ммоль/л (контроль – 

(4,56±0,83) ммоль/л, р=0,0001) та (11,21±1,36) % (контроль – (2,46±0,59) %, 

р=0,0001). 

Зі збільшенням терміну експерименту (56-70-а доби СЦД) у скроневому і 

жувальному м’язах розвивається діабетична мікроангіопатія, яка проявляється 

насамперед гемореологічними порушеннями, а саме: еритроцитарними 

сладжами, адгезією еритроцитів і тромбоцитів, мікроклазматозом, 

мікротромбами. Спостерігається периваскулярний склероз. У ГМЦР обох 

вікових груп тварин з СЦД відмічається звуження просвіту приносної та 

обмінної ланок, натомість розширення просвіту ємнісної ланки при цьому 

площа стінки майже всіх мікросудин вірогідно збільшується. У статевозрілих 

тварин спостерігається периваскулярний набряк та розростання сполучної 

тканини. В артеріях та артеріолах часто виявляється набряк, а місцями – і 

руйнування внутрішньої еластичної мембрани, які супроводжуються 

звуженням їхнього просвіту. Кровоносне русло скроневого і жувального м’яза 

6-міс тварин із СЦД розріджується, на що вказує зменшення кількості 

гемокапілярів на 0,1 мм2 на 56-70-у доби відповідно в 1,7-1,9 раза та 1,8-2,1 раза 

(рис. 6.3). На ультраструктурному рівні у просвіті судин ГМЦР спостерігаються 

еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до люменальної 

поверхні ендотеліоцитів, мікротромби. Гемореологічні порушення крові 

пов’язані з гіперглікемією, високими рівнями глікованого гемоглобіну і 

диспротеїнеміями, що підвищують в’язкість крові та призводять до зміни 

поверхневого заряду еритроцитів з адгезією на їхній поверхні фібриногену і    

β-ліпопротеїнів [10, 155, 165]. Підвищена агрегаційна здатність тромбоцитів 

виникає внаслідок порушень їхнього функціонального стану, які спричинені 

пошкодженням клітинних структур під впливом пероксинітриту [165]. Крім 
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того, відбувається глікозилювання білкових елементів протизгортальної 

системи крові, що є додатковим чинником місцевого тромбоутворення [91]. У 

більшості ендотеліоцитів мікросудин спостерігається каріопікноз та 

підвищення електронної щільності цитоплазми, люменальна поверхня 

плазмолеми утворює випини  із подальшим вираженим мікроклазматозом. У 

просвіті окремих судини статевозрілих тварин спостерігаються явища 

макроклазматозу  внаслідок часткової десквамації периферійних відділів 

ендотеліоцитів. Інші ендотеліоцити зберігають свою ультраструктурну 

організацію, проте їхні периферійні відділи є значно потовщеними. На 

руйнування ендотеліоцитів при ЦД вказують і інші автори [191, 115] та 

пов’язують це з рядом чинників. По-перше, при ЦД підвищується рівень 

контрінсулярних гормонів [201], які активують полііоловий шлях обміну 

глюкози, що призводить до осмотичного набряку і руйнування ендотеліоцитів 

[91]. По-друге, гіперглікемія і високі рівні глюкокортикоїдів  призводять до 

розпаду білків з утворенням антигенів і розвитком автоімунного процесу в 

ендотелії судин. Як наслідок, автоімунні комплекси деполімеризують основну 

речовину стінок судин та призводять до розвитку гіалінозу та їхнього 

потовщення [158]. Провідну роль відіграють і процеси перекисного окислення 

ліпідів, які призводять до утворення вільних радикалів, що пошкоджують 

ендотелій [91, 158]. Як наслідок ендотеліоцити не синтезують повною мірою 

біологічно активні речовини, які впливають на тонус судин. За даними наших 

досліджень, у 6-міс щурів простежується проліферація базальної мембрани у 

вигляді окремих пластин, що є однією з характерних ознак діабетичної 

мікроангіопатії. За даними літератури, в основі уражень базальної мембрани 

лежать три патогенетичні механізми: метаболічний (ферментативне і 

неферментативне глікозилювання її білків), гіпоксичний, імунокомплексний 

(порушення взаємозв’язків між протеогліканами і іншими компонентами 

базальної мембрани) [91, 155]. Ми відмічали також пошкодження перицитів, в 

цитоплазмі яких виявляли дрібні і крупні вакуолі, розширені цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки і частково зруйновані мітохондрії.  
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За таких умов у 6-міс щурів відмічаються атрофія та денервація МВ 

скроневого і жувального м’язів. На 56-70-у добу СЦД у 6-міс щурів площа МВ 

та їхніх ядер вірогідно зменшується у скроневому м’язі в 1,6-2 раза та 1,4-1,7 

раза, у жувальному – в 1,8-2,3 раза та 1,4-1,8 раза (див. рис. 6.1). На 

гістологічних препаратах простежуються: набряк ендо- і перимізія, при цьому 

гранули глікогену в МВ відсутні або виявляються у вигляді невеликих скупчень 

на периферії. Відмічаються розволокнення та вогнищевий лізис окремих МВ, 

подекуди їх некроз та часткове заміщення сполучною тканиною, а також 

запальні клітинні інфільтрати. На ультраструктурному рівні в досліджуваних 

м’язах виявляються явища парціального некрозу МВ, вакуольної дистрофії, 

каріорексис, підсарколемальний набряк, розволокнення і лізис міофібрил, 

руйнування крист мітохондрій. У цих ділянках зростає кількість макрофагів і 

фібробластів. Останні виробляють колаген, який заповнює ендо-і перимізії, 

інколи замінює зруйновані МВ, сприяючи появі вогнищ склерозу. Такі зміни в 

МВ скроневого і жувального м’язів зумовлені декількома факторами. По-

перше, гіперглікемія сприяє глікозилюванню білків (актину і міозину), які 

своєю чергою хімічно модифікуються [220] та призводять до  інших 

ускладнень, пов'язаних з ЦД 1 типу [71, 197]. При цьому окремими 

дослідниками у білках скелетних м'язів було виявлено підвищений вміст 

кінцевих продуктів глікозилювання, які призводили до зниження рухливості 

актину і міозину, спричиняючи глюкозозалежному зменшенню функції 

міофібрил [185].  

У 6-міс щурів на 56-70-у доби перебігу СЦД відмічається масивне 

руйнування НМЗ, що призводить до зменшення їхньої площі у 2,2-3 раза в 

скроневому та в 2,4-3,5 раза у жувальному м’язах (рис. 6.3). Це 

супроводжується гомогенізацією та варикозним потовщенням МО, атрофією  
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Рис. 6.3. Динаміка зміни площі НМЗ 6-міс (а) та 2-міс (б) щурів упродовж 

перебігу СЦД. 

 

 

аксонів та зменшенням їх спраутингу у скроневому м’язі в 2,3-7 раза, в 

жувальному – в 3,36-8 раза. Серед внутрішньом’язових еферентних нервових 

волокон спостерігаються ділянки стоншення МО на значному їх проміжку, що 

вказуває на розвиток сегментарної демієлінізації. 

На ультраструктурному рівні у 6-міс щурів з боку внутрішньом’язових 
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еферентних нервових волокон простежується масова атрофія аксонів та суттєва 

дезінтеграція МО, а місцями – її руйнування. Що стосується НМС, то частина з 

них повністю руйнуються, в інших виявляються залишки аксоплазматичних 

компонентів, у третіх – можна віддиференціювати всі компоненти, проте 

кількість АЗ зменшується, в четвертих візуалізуються поодинокі зруйновані і 

фрагментовані СЗП. Такі дегенеративні зміни вказують на суттєве порушення  

в системі аксонного транспорту та спостерігаються при інших патологічних 

станах, де є порушення трофіки аксона внаслідок змінам мікроциркуляції крові 

[79, 197], а в нашому випадку – розвитком діабетичної мікроангіопатії. Як 

стверджують окремі автори, при ЦД порушується функція синаптичного 

апарату скелетних м’язів внаслідок появи аутоантитіл до рецепторів Са2+-

каналів на передсинаптичній перетинці НМЗ [102]. Інші автори [169] вважають, 

що при ЦД відбувається глікозилювання білків у МВ внаслідок збільшення 

експресії генів, що контролюють ubiquitin-dependent proteolytic system, а як 

наслідок, призводять до змін в ацетилхолінових рецепторах, що підтвердилося і 

нашими дослідженнями на ультраструктурному рівні. 

За даними морфометричного аналізу, в 6-міс щурів площа НМС і СЗП 

продовжує зменшуватись внаслідок виражених деструктивних змін у них, у 

скроневому м’язі на 56,6 % та 11,4 %, а в жувальному – на 63,9% та 19 % 

відповідно. При цьому, порівняно з контролем, у скроневому і жувальному 

м’язах вірогідно зменшуються: площа окремої СЗП на 68,7 % та 77,8 %, їх 

кількість на 82,5 % та 82,6 %, зростає відстань між ними відповідно в 5,3 раза та 

в 7,2 раза. Такі глибокі деструктивні зміни у складових компонентах НМЗ 

призводять до ослаблення нервово-м’язової імпульсації та атрофії 

досліджуваних м’язів, що підтверджується даними ЕМГ. Так, зменшення 

тривалості ПРО, зниження амплітуди осциляцій та зростання кількості 

поліфазних ПРО вказують на значну частку деструктуризованих НМЗ,  

розвиток аксонопатії і є постійною ознакою при всіх формах і ступенях нейро- 

та міопатій, що призводить до недостатності активної передачі імпульсу в зоні 

передсинаптичної перетинки [110, 115]. У цей термін СЦД у 35,4 % тварин 

можуть зустрічатися до 20,5% міодистрофічних ПРО. Поряд з цим 
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спостерігаються потенціали фасцикуляцій, які мають амплітуду до 20 мкВ і 

тривають у середньому 1,8±0,02 мс, що вказує на глибоку морфофункціональну 

перебудову НМЗ досліджуваних м’язів у пізні терміни розвитку СЦД.  

Як стверджують окремі автори [113, 214], внаслідок недостатності 

інсуліну при ЦД у нейронах і МВ спостерігається гострий дефіцит глюкози 

[113] і як результат – порушення процесу синтезу і виділення синаптичного 

медіатора ацетилхоліну з терміналей аксонів. Іншим механізмом пошкодження 

НМС'' є гіпоксія внаслідок розвитку діабетичної мікроангіопатії. При цьому 

цитоплазма нейролемоцитів перенавантажується великою кількістю пухирців 

різного розміру [214], а МО розшаровується [46], що спостерігали і ми в наших 

дослідженнях. З одного боку, це може слугувати морфологічним субстратом 

порушення окислювального метаболізму при СЦД, а з іншого – пояснює 

гіпотрофічні зміни у скроневому та жувальному м’язах внаслідок порушеного 

енергозабезпечення, затримки аксонного транспорту, зменшення кількості 

нейромедіатора і деструктивними змінами у мітохондріях [46, 214].  

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

відмічається вірогідне зменшення рівня глюкози і глікованого гемоглобіну, 

порівняно з 42-ю добою експерименту, відповідно до 15,42±1,33 ммоль/л та 

8,74±0,73 % 15,32±1,53 ммоль/л та 8,58±0,17% (у всіх випадках р<0,05). Такі 

зміни, очевидно, пов’язані із компенсаторно-пристосувальними процесами, що 

розвиваються в підшлунковій залозі нестатевозрілих тварин та описані рядом 

авторів [52]  

У нестатевозрілих тварин зміни з боку ГМЦР були менш вираженими. У 

ГМЦР, як і в 6-міс щурів, відмічаються еритроцитарні сладжі у вигляді 

монетних стовпчиків, що заповнюють просвіти більшості капілярів і венул, 

проте виявляються судини зі збереженою гістоструктурою і пустим просвітом. 

У судинах ГМЦР 2-міс щурів на 56-70-у доби СЦД  площа стінки залишається 

більшою за контрольні показники, що при звуженні площі їхнього просвіту 

призводить до зростання ІВ в артеріолах і капілярах (у всіх випадках р<0,05). 

Площа просвіту венул і їх стінки є вірогідно більшою порівняно з контролем. 
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Натомість кількість капілярів на 70-у добу СЦД на 0,1 мм2 вірогідно не 

відрізняється від контрольних показників і становить 55,2±7,71 (контроль –

56,7±5,29, р=0,7337) у скроневому м’язі та 79,3±6,53 (контроль –81,8±6,21, 

р=0,5684) у жувальному м’язі (див. рис. 6.2). Порівняно з 42-ю добою 

експерименту кількість капілярів у досліджуваних м’язах вірогідно не 

змінюється (у всіх випадках р>0,05), що, зважаючи на незмінну їх кількість, 

порівняно з контролем вказує на відновлення та стабілізацію зон 

кровопостачання МВ. Більшість ендотеліоцитів були електроннощільними з 

численними мікропіноцитозними пухирцями. Такі темні ендотеліоцити 

більшість авторів відносять до молодих клітин [79, 203], що може вказувати на 

регенераторні процеси внутрішньої оболонки мікрогемосудин, які 

запускаються у відповідь на ураження ендотеліоцитів. У регенерації 

ендотеліоцитів провідну роль відіграють ендотеліальний фактор росту, фактор 

росту фібробластів і тромбоцитів, ангіопоетини та інші, що активують наступні 

процеси відновлення ендотеліоцитів: міграцію, проліферацію і ремоделювання 

[91, 92]. 

У віддалені терміни перебігу СЦД у 2-міс щурів на гістологічних 

препаратах простежуються набряк ендо- і перимізію, розволокнення та 

вогнищевий лізис окремих МВ та їх гістолімфоцитарна інфільтрація, що може 

вказувати на розвиток асептичного міозиту. Поряд із деструктивно зміненими 

волокнами відмічаємо МВ зі збереженою структурною організацією. За ходом 

ендомізію спостерігаються цілі скупчення міосателіоцитів, що вказує на 

посилені регенераторні процеси в досліджуваних м’язах.  

За даними морфометричного аналізу спостерігається достовірне 

збільшення площі МВ у досліджуваних м’язах, порівняно з 42-ю добою 

експерименту (у всіх випадках р<0,05), проте вона залишається меншою за 

контрольні показники ( у всіх випадках р<0,0001). На ультраструктурному рівні 

ми виявляли гетерогенність ультраструктури МВ. В одних випадках 

спостерігали каріорексис, лізис окремих міофібрил, розширення структурних 

компонентів саркоплазматичної сітки, руйнування крист мітохондрій із 
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подальшим утворенням вакуолей, наявність мієліноподібних включень у 

мітохондріях. При цьому біля ядра міосимпласта відмічали: руйнування 

структурних компонентів комплексу Гольджі та гранулярної ендоплазматичної 

сітки, появу первинних і вторинних рибосом. Поряд із деструктивно-зміненими 

МВ виявляються МВ зі збереженою ультраструктурною організацією та 

внутрішньоклітинними регенераторними процесами: відновленням 

ультраструктури міофібрил, збільшенням чисельності гранул глікогену у 

саркоплазмі, утворенням молодих мітохондрій з електроннощільним матриксом 

та нечітко диференційованими кристами. Зростання об’ємної щільності 

міофібрил та саркоплазматичної сітки разом з гісто-ультраструктурною 

перебудовою МВ вказують на активні процеси клітинної регенерації. Окрім 

того, в ендомізії візуалізувались міосателіоцити на різних стадіях 

диференціювання в міосимласт.  

У нестатевозрілих тварин при імпрегнації за Більшовським-Грос 

виявляються примітивної форми тонкі терміналі, які додатково відходять від 

нервових стовбурів і які необхідно віднести до новоутворених або вторинних 

розгалужень рухових аксонів, що вказує на розвиток компенсаторних процесів 

у НМЗ цієї експериментальної групи. Збільшується спраутинг аксонів та 

зростає площа НМЗ, проте дані показники і на 70-у добу залишаються 

меншими за контроль (див. рис. 6.3). В окремих НМЗ спостерігаються 

реііннерваційні процеси внаслідок коллатералей від сусідніх нервових волокон. 

Проростання нервів спостерігали й інші дослідники [69, 116, 201] при ЦД і 

трактують це як компенсаторно-пристосувальні процеси аксонів при різних 

патологічних процесах до певних аномальних умов або бездіяльності МВ. 

Окрім того, вони вважають, що кінцеві нейролеммоцити в ділянці 

пошкоджених НМЗ стимулюють вироблення інсуліноподібного фактора росту-

1, таким чином ініціюють збільшення кількості галужень терміналів аксонів, 

що спостерігалось і в наших дослідженнях. Отже, у нестатевозрілих щурів на 

70-у добу СЦД площа НМЗ, порівняно з контрольними показниками, 

зменшується тільки на 54%, а в статевозрілих – на 67%, що вказує на наявність 
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компенсаторно-відновних процесів у НМЗ нестатевозрілих щурів. На 

ультраструктурному рівні у цей термін спостереження НМС досліджуваних 

м’язів 2-міс щурів зберігають свою будову, проте в них, виявляють 

деструктивні зміни. Характерним для деяких змін у НМС є поява на 

засинаптичній перетинці ділянок з малою кількістю або відсутністю 

синаптичних складок, що підтверджується даними морфометричних 

досліджень та відповідними змінами ЕМГ. Встановлено, що сумарна амплітуда 

ПРО у скроневому і жувальному м’язах збільшувалась, порівняно з попереднім 

терміном досліду, проте залишалась меншою за контрольні показники. 

Збільшення амплітуди і тривалості ПРО, свідчить, що наступає поступове 

підвищення біоелектричної активності м’язів внаслідок їхньої регенерації і 

реіннервації [147, 168]. Оскільки при цьому на 56-70-у доби СЦД зменшується 

поліфазність, то, на думку окремих авторів [ 189, 209] це можна розціювати як 

факт відновлення частини НМЗ і МВ. 

Отже, на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, біохімічного, ЕМГ та 

статистичного методів дослідження отримано дані, які в динаміці 

морфофункціональних змін скроневого і жувального м’язів щурів при 

експериментальному СЦД  дозволяють виділити у 6-міс. щурів 2 стадії: 

реактивно-компенсаторну (14-28-а доба) і атрофічно-деструктивну (42-70-а 

доба); у  2-міс щурів, також, 2 стадії перебігу змін: реактивно-гіпотрофічну (14-

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

Пріоритетом нашого дослідження є те, що вперше встановлені вікові 

особливості патоморфогенезу діабетичної міопатії у скроневому і 

жувальному м’язах, що виникає внаслідок таких факторів: 1) метаболічно-

деструктивних змін у самих МВ у відповідь на гіперглікемію; 2) розвитку 

діабетичної мікроангіопатії, що супроводжується циркуляторною і гемічною 

гіпоксією МВ та НМЗ через структурну перебудову судин ГМЦР; 3) якісних і 

кількісних морфологічних змін у нервовому апараті скроневого і жувального 

м’язів, які у 6-міс щурів вказують на розвиток діабетичної нейроміопатії, що 
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супроводжується зниженням біоелектричної активності досліджуваних 

м’язів.  

Таким чином, враховуючи дані гістологічних, морфометричних, 

електрономікроскопічних досліджень та ЕМГ, можемо дійти висновку, що на 

70-у добу перебігу СЦД у скроневому і жувальному м’язі щурів різних вікових 

груп спостерігається діабетична міопатія. Основними патоморфологічними 

механізмами виникнення її є гіпоксія внаслідок розвитку діабетичної 

мікроангіопатії та периферійної нейропатії. При цьому у статевозрілих тварин 

вона призводить до атрофії та часткового склерозу МВ, сегментарної 

демієлінізації і аксонопатії в НМЗ, а у нестатевозрілих – відмічаємо 

компенсаторно-відновні процеси у НМЗ і МВ. 



212 

ВИСНОВКИ 

 

1. Цукровий діабет є важливою медико-соціальною проблемою 

системи охорони здоров’я всіх країн світу, що пов’язано із невпинним ростом 

захворювання, тяжкими ускладненнями, інвалідністю та високою летальністю, 

особливо серед працездатного населення. Одним із ускладнень цукрового 

діабету є діабетична міопатія, яка зустрічається у 40-70 % хворих, і 

проявляється гострим болем, запаленням, ішемію та інфарктом уражених м’язів 

та часто поєднується з іншими ускладненнями цукрового діабету, такими як: 

макро- і мікроангіопатії, серцево-судинні захворювання, нефропатія, 

ретинопатія, нейропатія. Тому, встановлення вікових особливостей 

морфофункціональних змін жувального і скроневого м’язів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті є актуальним. 

1. Площа м’язових волокон скроневого і жувального м’яза в 2-міс 

тварин становить (523,18±18,23) мкм2 і (426,18±44,61) мкм2  і є в 2,6-1,9 раза 

меншою від відповідних величин у дорослих тварин (1373,97±198,29) мкм2 та 

(813,53±109,08) мкм2 (у всіх випадках р<0,05), тоді як площа ядер з віком 

вірогідно не змінюється. При цьому площа поперечного перерізу м’язових 

волокон у скроневому м’язі щурів різних вікових груп залишається вірогідно 

більшою за жувальний м’яз. Ще однією особливістю будови досліджуваних 

м’язів 2-міс щурів є численні міосателіоцити, що розташовуються між 

сарколемою міосимпласта та базальною мембраною. З віком, у 6-міс щурів, 

кількість капілярів на 0,1 мм2 досліджуваних м’язів зменшується, порівняно з 

2-міс тваринами і становить у жувальному м’язі відповідно 82,3±7,16 та 

113,8±3,14, у скроневому  – 50,5±4,25 та 99,2±2,39 (у всіх випадках р<0,05). 

Кількість капілярів на 0,1мм2 жувального м’яза у всіх вікових групах тварин є 

вірогідно більшою, ніж у скроневому (у всіх випадках р<0,05).  

2. Площа нейром’язових закінчень у 2-міс тварин становить 

(332,14±43,16) мкм2 у скроневому та (259,52±13,87) мкм2  у жувальному м’язах і 

є в 1,6-1,5 раза меншою від відповідних величин у дорослих тварин 
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(542,89±45,23) мкм2 та (386,24±15,56) мкм2 (у всіх випадках р<0,05). Окремі 

м’язові волокна 2-міс тварин мають полінейронну іннервацію, тоді як у 6-міс 

вона є тільки мононейронною, що підтверджується даними гістохімічних та 

електроміографічних досліджень. У скроневому м’язі площа нейром’язових 

закінчень і патерн галужень термінальних гілочок аксонів є вірогідно більшими 

за відповідні показники жувального м’яза, що очевидно залежить від розмірів 

м’язових волокон, оскільки нами виявлена прямопропорційна кореляція між 

площами м’язових волокон і нейром’язових закінчень у 2-міс і 6-міс щурів, які 

становлять відповідно: у скроневому м’язі rs=0,90 (р=0,0002) та rs=0,75 

(р=0,0001), у жувальному –  rs=0,87 (р=0,0012) та rs=0,84 (р=0,0011). З віком 

вірогідно збільшуються площа нейром’язових синапсів, кількість і площа 

складок засинаптичної перетинки та відстань між ними, кількість синаптичних 

пухирців. Площа нейром’язових синапсів є вірогідно більшою у скроневому 

м’язі ніж у жувальному у тварин різних вікових груп, при цьому 

синаптоархітектоніка нейром’язових синапсів у досліджуваних м’язах щурів 

однієї вікової групи суттєво не відрізняється між собою.  

3. У ранні терміни перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету 

(14-28-а доби) у тварин різних вікових груп відмічається: спазм артеріол, що 

призводить до зростання індексу Вогенворта в 1,3-1,7 раза та зменшення 

кількості капілярів у 1,1-1,2 раза (у всіх випадках р<0,05). На тлі гіперглікемії і 

порушення кровопостачання в м’язових волокнах щурів різних вікових груп 

спостерігається: зменшення їхньої площі на 25-30 %; зростання об’ємної 

щільності мітохондрій на 25-47 % та саркоплазматичної сітки на 15-19,8 % (у 

всіх випадках р<0,05). Площа нейром’язових закінчень і патерн галужень 

рухових аксонів у 2-міс тварин вірогідно не відрізняються від контрольних 

показників, тоді як у 6-міс –зменшуються на 16,4-28,8 %, та 13,6-31 % 

відповідно, що супроводжується зниженням біоелектричної активності 

досліджуваних м’язів за даними електроміографії. 

4. У віддалені терміни перебігу експериментального цукрового 

діабету (56-70-а доби) у 2-міс щурів відмічається вірогідне зменшення рівня 
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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 кровотоку у досліджуваних м’язах. Поряд з деструктивними 

змінами (секвестрація м’язів та вогнищеві асептичні запальні клітинні 

інфільтрати) в досліджуваних м’язах виявляються виражені регенераторні 

процеси (поява цілих груп міосателіоцитів, які диференціюються в молоді 

м’язові волокна). Перебудова нейром’язових закінчень досліджуваних м’язів 

вказує на розвиток компенсаторно-реіннерваційних процесів, що 

характеризуються: зростанням їхньої площі та збільшенням спраутингу аксонів, 

появою вторинних розгалужень рухових аксонів; збільшенням площі складок 

засинаптичної перетинки та їх кількості при зменшенні відстані між ними. Такі 

зміни в нейром’язових закінченнях супроводжувались поступовим 

підвищенням біоелектричної активності м’язів, проте і на 70-у добу 

експерименту вона залишається меншою за контрольні показники, що вказує на 

значну частку пошкоджених нейром’язових закінчень. 

5. У 6-міс щурів на 42-70 доби перебігу стрептозотоцинового діабету 

на тлі зростання глюкози і глікозильованого гемоглобіну в 

гемоміркоциркуляторному руслі досліджуваних м’язів спостерігається 

виражена діабетична мікроангіопатія, яка проявляється: збільшенням товщини 

стінок усіх мікрогемосудин; зростанням індексу Вогенворта в артеріолах в 1,6-

2,09 раза, в капілярах в 1,9-2,9 раза; зменшенням кількості капілярів в 1,7-2,1 

раза; гемореологічними порушеннями; вакуольною дистрофією ендотеліоцитів 

і міоцитів мікрогемосудин; проліферацією базальної мембрани капілярів. Такі 

зміни в ангіоархітектоніці досліджуваних м’язів призводять до атрофічно-

деструктивних змін у м’язових волокнах, які характеризуються: зменшенням 

їхньої площі на 36-51 % у скроневому та на 45-55 % у жувальному м’язах; 

колікваційним та парціальним некрозом деяких із них та частковим їхнім 

склерозом; зменшенням в них об’ємної щільності міофібрил на 38,8–40,3 % та 

саркоплазматичної сітки на 57,5–57,3 % (у всіх випадках р<0,05).  
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6. У 6-міс щурів на 56-70-а доби експериментального цукрового 

діабету відмічається масивне руйнування нейром’язових закінчень, що веде до 

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

жувальному м’язах (у всіх випадках р<0,05). Це супроводжується 

гомогенізацією та варикозними потовщеннями мієлінової оболонки, атрофією 

аксонів та зменшенням їхнього спраутингу в скроневому м’язі в 2,3-7 раза, в 

жувальному – в 3,6-8 раза (у всіх випадках р<0,05). Серед внутрішньом’язових 

мієлінових нервових волокон спостерігаються початкові ознаки сегментарної 

демієлінізації. Площа нейром’язових синапсів і складок засинаптичної 

перетинки продовжує зменшуватись унаслідок виражених деструктивних змін 

у них, у скроневому м’язі на 56,6 % та 11,4 %, а в жувальному – на 63,9% та 19 

% відповідно (у всіх випадках р<0,05). При цьому, порівняно з контролем, у 

скроневому і жувальному м’язах вірогідно зменшуються: площа окремої 

складки засинаптичної перетинки на 68,7 % та 77,8 %, їхня кількість на 82,5 % 

та 82,6 %, зростає відстань між ними відповідно в 5,3 - 7,2 раза (у всіх випадках 

р<0,05). Такі глибокі деструктивні зміни в складових компонентах 

нейром’язових закінчень призводять до ослаблення нервово-м’язової 

імпульсації та атрофії досліджуваних м’язів, що підтверджується 

електроміографічними даними. 

7. Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін скроневого і 

жувального м’язів при стрептозотоциновому цукровому діабеті у 6-міс. щурів 

можна виділити 2 стадії: реактивно-компенсаторну (14-28-а доба) і атрофічно-

деструктивну (42-70-а доба); у 2-міс щурів, також, можна виділити 2 стадії 

перебігу змін: реактивно-гіпотрофічну (14-42-а доба) і компенсаторну (56-70-а 

доба). 
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countries: new concepts and modern solutions». Stuttgart, Germany, July 12, 2019. 

Stuttgart, 2019: 199-201. (Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну 

частину роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів 

дослідження). 
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10. Жураківська ОЯ, Кошкін ОЄ. Морфологічні зміни 

гемомікроциркуляторного русла скроневого м'яза у ранні терміни 

експериментального цукрового діабету. Збірник тез доповідей VII конгресу 

наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів 

України. Одеса, 2-4 жовтня, 2019 р. Одеса, 2019: 252-3. (Кошкіним О.Є. 

особисто проведено експериментальну частину роботи, забір матеріалу, опис, 

аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

11. Кошкін ОЄ. Вікові особливості морфологічної перебудови 

гемомікроциркуляторного русла жувальних м’язів. Збірник матеріалів науково-

практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і 

клінічних досліджень». Тернопіль, 10-11 жовтня, 2019 р. Тернопіль, 2019: 96-7. 

12. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Вікові особливості морфологічної 

перебудови нейром’язових з’єднань жувального м’яза при експериментальному 

цукровому діабеті. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю, приуроченої 75-річчю з дня заснування Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та практичній 

медицині». Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р. Чернівці, 2019: 52-3. (Кошкіним О.Є. 

особисто проведено експериментальну частину роботи, забір матеріалу, опис, 

аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

 

Наукові праці, які додатково висвітлюють матеріали дисертації: 

13. Попель СЛ, Жураківська ОЯ, Дума ЗВ, Кошкін ОЄ, Баскевич ОВ, 

Жураківський ВМ, Іванців ОР. Спосіб гістологічної ідентифікації нервово-

м’язових закінчень скелетних м’язів шляхом модифікації забарвлення кобальт-

сульфідним розчином. Патент України на корисну модель № 130567. МПК 

G01N 1/30; G01N 33/50, − заявл. 02.07.2018; опубл., 10.12.2018, Бюл. 23. 

(Кошкіним О.Є. запропонований протокол експериментально проведення 

методики, зібраний первинний матеріал, оброблені результати, написано опис 

патенту, формулу та реферат винаходу та підготовлено текст заявки). 
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ДОДАТОК А1 

Апробація результатів дисертації: 

1. The international research and practical conference «The development of medical 

sciences: problems and solutions». 27-28 April, 2018. Brno – усна доповідь, 

публікація тез.  

2. Іnternational research and practical conference «The development of medical 

sciences: problems and solutions». 18 May, 2018. Sosnowiec-Bratislava – усна 

доповідь, публікація тез.  

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання 

морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології». 20-21 

вересня 2018 р. Тернопіль – усна доповідь, публікація тез.  

4. 8th International scientific conference «Science progress in European countries: 

new concepts and modern solutions».  July 12, 2019. Stuttgart, Germany –

публікація тез.  

5. VII конгрес наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України. 2-4 жовтня, 2019 р. Одеса – усна доповідь, 

публікація тез.  

6. Третя всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Теорія та практика сучасної морфології». 9-11 жовтня, 2019 р. Дніпро – 

усна доповідь, публікація статті.  

7. Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології 

експериментальних і клінічних досліджень». 10-11 жовтня, 2019 р. 

Тернопіль – публікація тез.  

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю, приурочена 75-

річчю з дня заснування Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» «Актуальні проблеми 

морфології в теоретичній та практичній медицині». 24-25 жовтня 2019 р. 

Чернівці – усна доповідь, публікація тез.  
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