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Найбільш гострою медико-соціальною проблемою національної системи 

охорони здоров’я всіх країн світу є цукровий діабет (ЦД), що пов’язано з 

невпинним ростом захворювання, ускладненнями, інвалідністю та високим 

рівнем смертності, особливо серед працездатного населення. В Україні щорічно 

кількість хворих на ЦД зростає на 5-7 %, в тому числі серед дітей на 3-6 %. ЦД 

може призводити до розвитку чоловічої неплідності, оскільки нерідко 

супроводжується: еректильною дисфункцією, ретроградною еякуляцією або її 

відсутністю, порушенням сперматогенезу, що значно погіршує якість життя 

таких хворих. При ЦД 2-го типу більше ніж у 50 % пацієнтів-чоловіків 

виявляється гіпогонадизм. По всьому світу спостерігається помітне збільшення 

поширеності дитячого-підліткового діабету. Дисфункція яєчок при ЦД у 

дорослих добре відома, тоді як вплив діабету на функціональний розвиток яєчка 

дітей залишається незрозумілим.  

Тому метою нашого дослідження було встановлення вікових особливостей 

патоморфологічних змін яєчок при стрептозотоциновому цукровому діабеті 

(СЦД). 

Для дослідження використали 120 білих лабораторних щурів-самців 6-міс 

та 2-міс віку, що поділялися на 2 групи. У першу групу (експериментальна, 

дослідна) ввійшло 70 тварин (по 35 щурів різного віку), яким моделювали СЦД 

шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину 

(попередньо розведеного в 0,1 М цитратному буфері (рН 4,5)) із розрахунку            

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

групу (контрольну) ввійшло 50 тварин (по 25 щурів різного віку), яким в 



еквівалентній дозі внутрішньоочеревинно вводили цитратний буфер. Забір 

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

На 14-28 добу розвитку СЦД на тлі гіперглікемії у 

гемомікроциркуляторному руслі (ГМЦР) яєчок тварин різних вікових груп 

відмічається спазм судин приносної ланки, що підтверджується зменшенням 

площі просвіту артеріол у 6-міс щурів на 46-48 % у 2-міс – на 50-54 % та 

призводить до зростання індексу Вогенворта (ІВ) у них відповідно у 1,7-1,8 раза 

та 2,2-2 раза (у всіх випадках р<0,05). На 28 добу розвитку СЦД у щурів різних 

вікових груп відмічаються початкові ознаки діабетичної мікроангіопатії, які 

проявляються: еритроцитарними сладжами в мікрогемосудинах, повнокрів’ям 

венул, адгезією еритроцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів капілярів, 

явищами мікроклазматозу. 

На 14-28 доби розвитку СЦД гістоструктура яєчок 6-міс щурів є 

збереженою, відмічається дискомплексація сперматогенного епітелію 

адлюменального компартаменту. В стромі яєчка виявляється незначний 

осередковий набряк. В інтерстиційній тканині між окремими трубочками наявна 

плазморагія та повнокров’я венул. У частині сперматогоній виявляється 

вакуольна дистрофія. Нерідко в просвіті звивистих сім’яних трубочок (ЗСТ) 

виявляються групи відшарованих статевих клітин. Діаметр ЗСТ та висота 

сперматогенного епітелію, порівняно з контрольними показниками, вірогідно 

зменшуються на 28 добу СЦД в 1,1 раза та 1,4 раза відповідно (у всіх випадках 

р<0,05). Такі зміни супроводжуються зменшенням індексу диференціації 

трубочок (ІДТ) та індексу сперматогенезу (ІС) відповідно на 18 % та 16,7 % та 

тлі зниження кількості Ki-67-імунопозитивних рядків сперматогенного епітелію  

та зменшення відносної площі сім’яних трубочок імунореактивної за маркером 

caspase-3 в 1,9 раза (у всіх випадках р<0,05).  

У 2-міс щурів уже на 14 добу виявляється вірогідне зменшення висоти 

сперматогенного епітелію, що наростає до 42 доби СЦД. При цьому ІДТ та ІС на 

14-42 доби есперименту, порівняно з контрольними показниками, знижуються 

відповідно в 1,1-1,3 раза та 1,5-1,4 раза (у всіх випадках р<0,05). Натомість рівень 

проліферативної активності сперматогенного епітелію та його відносна площа за 



експресією рецепторів андрогенів (AR-імунореактивна площа) були вищими за 

відповідні показники статевозрілих тварин, при цьому кількість Ki-67-

імунопозитивних рядків сперматогенного епітелію зменшувалась порівняно з 

контролем (у всіх випадках р<0,05). Кількість WT1-позитивних сустентоцитів в 

одній ЗСТ на 14-42 добу СЦД зменшувалась у 2,8-3,5 раза.  

Із збільшенням терміну експерименту до 56-70 доби на тлі високих рівнів 

глюкози і глікованого гемоглобіну в ланках ГМЦР яєчок відмічаються виражені 

ознаки діабетичної мікроангіопатії, що проявляються: гемореологічними 

порушеннями (еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів, 

мікроклазматоз), зменшенням пропускної здатності артеріол і капілярів 

(зростання ІВ у них відповідно в 1,7-1,8 та 1,8-2 раза), явищами мікроклазматозу, 

руйнуванням та десквамацією ендотеліоцитів у капілярах, потовщенням і 

проліферацією базальної мембрани капілярів. Кількість WT1-позитивних 

сутентоцитів в одній ЗСТ зменшується в 1,3-1,9 раза, а самі клітини зазнають 

балонної дистрофії і  колікваційного некрозу. Такі зміни сустентоцитів на тлі 

розвитку діабетичної мікроангіопатії призводять до порушення 

гематотестикулярного бар’єру та до виражених дистрофічно-деструктивних змін 

в сперматогенному епітелії яєчка. В інтерстиційній тканині спостерігається 

плазморагія, склероз, осередкові запальні клітинні інфільтрати Кількість шарів 

сперматогенного епітелію різко зменшується, простежується його відшарування 

від базальної мембрани, десквамація клітин адлюменального компартаменту. В 

окремих ЗСТ відмічається повна атрофія і руйнування сперматогенного епітелію 

та їхній склероз. Діаметр ЗСТ та висота сперматогенного епітелію продовжують 

зменшуватися, порівняно з 42 добою СЦД та контролем, відповідно в 1,3-1,4 раза 

та 2,5-3,1 раза (у всіх випадках р<0,05). Кількості Ki-67-імунопозитивних рядків 

сперматогенного епітелію зменшується на 56 добу в 3 рази, а на 70 – до 0, що 

вказує на відсутність проліферативної активності в сперматогенних клітинах в 

цей термін експерименту. Відносна AR-імунореактивна площа ЗСТ також 

зменшується в 1,4-1,5 раза. Такі зміни гістоархітектоніки ЗСТ вказують на 

порушення сперматогенезу в них та морфометрично підтверджується 

вираженим зниженням ІДТ в 1,6-2 раза та ІС в 1,4-1,9 раза (у всіх випадках 



р<0,05). На ультраструктурному рівні у всіх клітинах сперматогенного епітелію 

спостерігаються дистрофічно-деструктивні зміни (від вакуольної і балонної 

дистрофій до колікваційного і парціального некрозів). 

У 2-міс щурів на 56-70 добу перебігу СЦД, порівняно з 42 добою, 

відмічається вірогідне зменшення рівня глюкози і глікованого гемоглобіну. У 

ГМЦР, на тлі початкових ознак діабетичної мікроангіопатії, ІВ в артеріолах і 

капілярах зменшується, порівняно з 42 добою експерименту, що вказує на 

збільшення пропускної здатності приносних і обмінних судин та часткове  

відновлення кровотоку в яєчку. Кількість WT1-позитивних сутентоцитів на одну 

ЗСТ, порівняно з 28 добою експерименту, збільшується в 1,6-2 раза, проте 

залишається меншою за контроль (у всіх випадках р<0,05). Збереження 

структури гематотестикулятрного бар’єру сприяє частковому відновленню гісто-

ультраструктури клітин сперматогенного епітелію. Так, проліферативна 

активність в сперматогенних клітинах є вищою порівняно із такою 6-міс щурів у 

дані терміни досліду (у всіх випадках р<0,05). Відносна AR-імунореактивна 

площа ЗСТ на 56-70 доби СЦД суттєво не відрізняється від контрольних 

показників і є в 1,5-1,3 раза вищою за відповідні показники 6-міс щурів (у всіх 

випадках р<0,05). Діаметр ЗСТ та висота сперматогенного епітелію 

збільшуються, порівняно з 42 добою СЦД, відповідно в 1,3-1,4 раза та 1,2-1,5 

раза, проте залишаються меншими за контрольні показники (у всіх випадках 

р<0,05). На ультраструктурному рівні в сперматогенних клітинах 

спостерігаються вакуольна дистрофія, інколи явища колікваційного некрозу. 

Поряд з деструктивно-зміненими клітинами виявляються молоді збережені 

сперматогонії, спертатоцити і сперматиди. 

Отже, проведені дослідження, в динаміці патоморфологічних змін яєчок 

при СЦД, дозволяють виділити 2 стадії: у 6-міс щурів – реактивно-дистрофічних 

змін (14-42 доби) та атрофічно-деструктивних процесів (56-70 доби); у 2-міс 

щурів – дистрофічно-деструктивних змін (14-42 доби) та компенсаторно-

атрофічних процесів (56-70 доби). 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше показано особливості структурної перебудови сперматогенного 



епітелію яєчок нестатевозрілих і статевозрілих щурів при СЦД та його 

морфогенез у контрольної групи щурів. Новими є дані про зміни 

ангіоархітентоніки яєчка та перебудову гемато-тестикулярного бар’єра 

упродовж розвитку і перебігу СЦД різних вікових груп щурів. 

Уперше за допомогою комплексних методів дослідження встановлені 

вікові особливості проліферативної та адрогененої активності сперматогенного 

епітелію яєчок, а також рівень експресії caspase-3 в ньому упродовж розвитку і 

перебігу СЦД, що дозволило провести оцінку порушень сперматогенезу при 

даній патології. 

Пріоритетом дослідження є те, що вперше виявлені вікові особливості 

морфо-функціональної перебудови ангіо- й цитоархітектоніки яєчок при СЦД, 

що дозволяють встановити закономірності патоморфогенезу діабетичних 

тестикулопатій у щурів різних вікових груп із врахуванням стадійності перебігу 

ЦД. 

Уперше на основі комплексних методів дослідження (гістологічного, 

гістохімічного, електронномікроскопічного, біохімічного, морфометричного  та 

статистичного) отримано нові дані, які в динаміці патоморфологічних змін яєчка 

при СЦД дозволяють виділити дві стадії: у 6-міс щурів – реактивно-

дистрофічних змін (14-42 доби) та атрофічно-деструктивних процесів (56-70 

доби); у 2-міс щурів – дистрофічно-деструктивних змін (14-42 доби) та 

компенсаторно-атрофічних процесів (56-70 доби). 

Ключові слова: яєчко, гемомікроциркуляторне русло, 

стрептозотоциновий цукровий діабет, сперматогенний епітелій, сустентоцит, 

клітина Лейдіга. 
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Diabetes mellitus (DM) is the most acute medical and social problem of the 

national health care system all over the world. It is due to the increased incidence of 

the disease, complications, disability and high mortality rate, especially among the 

working population. In Ukraine, the number of patients with diabetes is constantly 

growing by 5-7% annually, including children (by 3-6%). Diabetes can lead to the 

development of male infertility as it is often accompanied by erectile dysfunction, 

retrograde ejaculation or its absence and impaired spermatogenesis which significantly 

impairs the quality of life of such patients. More than 50% of male patients with type 

2 diabetes have hypogonadism. There is a marked increase in the prevalence of juvenile 

diabetes worldwide. Testicular dysfunction in adult males with diabetes is well known, 

while the impact of diabetes on the functional development of the testicles in children 

remains unclear. 

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

pathomorphological changes in the testes in case of streptozotocin diabetes mellitus 

(STD). 

The study used 120 white laboratory male rats 6 months and 2 months of age 

which were divided into 2 groups. The first group (experimental) included 70 animals 

(equal number of rats of different ages); SIDM was simulated by a single 

intraperitoneal injection of streptozotocin (pre-diluted in 0.1 M citrate buffer (pH 4.5)) 

at a rate of 6 mg/100 g body weight of 6-month-old rats and 7 mg/100 g body weight 

of 2-month-old rats. The second group (control) included 50 animals (equal number of 

rats of different ages), which received citrate buffer in an equivalent dose 

intraperitoneally. Sampling was performed on the 14th, 28th, 42nd, 56th and 70th days of 

the experiment. 

On the 14th-28th day of the development of SIDM on the background of 

hyperglycemia in the hemomicrocirculatory system (HMCS) of the testicles of animals 

of different ages there was a spasm of the afferent vessel, as evidenced by a decrease 

in the lumen of arterioles in 6-month-old rats by 46-48% and in 2-month-old animals 

– by 50-54 %; it leads to an increase in the Wagenworth index (WI), respectively by 



1.7-1.8 times and 2.2-2 times (in all cases p<0.05). On the 28th day of SIDM 

development rats of different age groups have initial signs of diabetic microangiopathy, 

which are manifested by erythrocyte sludge in microhemovessels, venule plethora, 

adhesion of erythrocytes to the lumenal surface of capillary endothelial cells, 

microclasmatosis. 

On the 14th-28th days of SIDM development, the testicular histostructure of 6-

month-old rats is preserved, there is a discomplexation of the spermatogenic epithelium 

of the adluminal compartment. In the stroma of the testicle there is a slight focal edema. 

Plasmaragia and venule plethora are revealed in the interstitial tissue between 

individual tubules. In some spermatogonia the vacuolar dystrophy is found. Often, 

groups of detached gametes are revealed in the lumen of the convoluted seminiferous 

tubules (CST). The diameter of the CST and the height of the spermatogenic 

epithelium, compared with the control indicators, are probably reduced on the 28th day 

of SIDM by 1.1 times and 1.4 times, respectively (in all cases p<0.05). Such changes 

are accompanied by a decrease in tubular differentiation index (TDI) and 

spermatogenesis index (SI) by 18% and 16.7%, respectively against the background of 

a decrease in the number of Ki-67-immunopositive lines of spermatogenic epithelium 

and a decrease in the relative area of the seminiferous tubules immunoreactive by the 

marker caspase-3 by 1.9 times (in all cases p<0.05). 

In 2-month-old rats, a probable decrease in the height of the spermatogenic 

epithelium is detected on the 14th day, which constantly grows up to the 42nd day of 

SIDM. At the same time, TDI and SI on the 14th-42nd days of the experiment, compared 

with control indicators, are reduced by 1.1-1.3 times and 1.5-1.4 times, respectively (in 

all cases p<0.05). In contrast, the level of proliferative activity of spermatogenic 

epithelium and its relative area according to androgen receptor expression (AR-

immunoreactive area) are higher than those of adult animals; at the same time the 

number of Ki-67-immunopositive lines of spermatogenic epithelium decreases 

compared to control (in all cases p<0.05). The number of WT1-positive sustenocytes 

in one CST on the 14th-42nd days of SIDM decreases by 2.8-3.5 times. 

With increasing the duration of the experiment up to the 56th-70th days on the 

background of high levels of glucose and glycated hemoglobin in HMCS of the testes, 



there are clear signs of diabetic microangiopathy, manifested by hemorheological 

disorders (erythrocyte sludges, adhesion of erythrocytes and plates, microclasmatosis), 

reduction of the capacity of arterioles and capillaries (increase in WI by 1.7-1.8 and 

1.8-2 times, respectively), microclasmatosis, destruction and desquamation of 

endothelial cells in capillaries, thickening and proliferation of the basement membrane 

of capillaries. The number of WT1-positive sutenocytes in one CST is reduced by 1.3-

1.9 times, and the cells undergo balloon dystrophy and colliquative necrosis. Such 

changes in sustenocytes against the background of the development of diabetic 

microangiopathy lead to a violation of the hematotesticular barrier and to severe 

dystrophic and destructive changes in the spermatogenic epithelium of the testis. 

Plasmaragia, sclerosis, focal inflammatory cell infiltrates are observed in the interstitial 

tissue. The number of layers of spermatogenic epithelium decreases sharply, its 

detachment from the basement membrane, desquamation of cells of the adluminal 

compartment is observed. In some CSTs the complete atrophy and destruction of 

spermatogenic epithelium and their sclerosis are noted. The diameter of the CST and 

the height of the spermatogenic epithelium continue to decrease, compared with the 

42nd day of SIDM and control, by 1.3-1.4 times and 2.5-3.1 times, respectively (in all 

cases p<0.05). The number of Ki-67-immunopositive lines of spermatogenic 

epithelium decreases by 3 times on the 56th day, and on the 70th – up to zero, which 

indicates the lack of proliferative activity in spermatogenic cells during this period of 

the experiment. The relative AR-immunoreactive area of CST is also reduced by 1.4-

1.5 times. Such changes in the histoarchitectonics of CST indicate a violation of 

spermatogenesis in them and are morphometrically confirmed by a marked decrease in 

TDI by 1.6-2 times and SI – by 1.4-1.9 times (in all cases p<0.05). At the ultrastructural 

level, dystrophic and destructive changes (from vacuolar and balloon dystrophies to 

colliquative and partial necrosis) are observed in all cells of the spermatogenic 

epithelium. 

In 2-month-old rats on the 56th-70th days of SIDM (compared with the 42nd day) 

there is a probable decrease in glucose and glycated hemoglobin. In HMCS, against 

the background of the initial signs of diabetic microangiopathy, WI in the arterioles 

and capillaries decreases compared to the 42nd day of the experiment, which indicates 



an increase in the capacity of afferent and metabolic vessels and partial restoration of 

testicular blood flow. The number of WT1-positive sutenocytes per one CST, 

compared with the 28th day of the experiment, increases by 1.6-2 times, but remains 

less than in the control (in all cases p<0.05). Preservation of the structure of the 

hematotesticular barrier contributes to the partial restoration of the histo-ultrastructure 

of spermatogenic epithelial cells. Thus, the proliferative activity in spermatogenic cells 

is higher compared to that of 6-month-old rats at this time of the experiment (in all 

cases p<0.05). The relative AR-immunoreactive area of CST on the 56th-70th days of 

SIDM does not differ significantly from control values and is 1.5-1.3 times higher than 

the corresponding values of 6-month-old rats (in all cases p<0.05). The diameter of the 

CST and the height of the spermatogenic epithelium increase, compared with the data 

on the 42nd day of SIDM, respectively by 1.3-1.4 times and 1.2-1.5 times, but remain 

less than the control values (in all cases p<0,05). 

At the ultrastructural level, vacuolar dystrophy and sometimes colliquative 

necrosis are observed in spermatogenic cells. Along with destructively altered cells, 

young preserved spermatogonia, spermatocytes and spermatids are found. 

Thus, the studies in the dynamics of pathomorphological changes of the testes in 

SIDM allow us to identify the following two stages: in 6-month rats – reactive-

dystrophic changes (on the 14th-42nd days) and atrophic-destructive processes (on the 

56th -70th days); in 2-month-old rats – dystrophic-destructive changes (on the 14th -42nd 

days) and compensatory-atrophic processes (on the 56th-70th days). 

Scientific novelty of the obtained results. 

For the first time, the peculiarities of the structural rearrangement of the 

testicular spermatogenic epithelium of immature and sexually mature rats with SIDM 

and its morphogenesis in the control group of rats are shown. There are new data on 

changes in testicular angioarchyntonics and reorganization of the blood-testicular 

barrier during the development and course of SIDM in different age groups of rats. 

For the first time, age-specific features of proliferative and androgenic activity 

of spermatogenic epithelium of testicles, as well as the level of caspase-3 expression 

in it during the development and course of SIDM are established, which allows to 

assess disorders of spermatogenesis in this pathology. 



The priority of the study is in the fact that age features of morpho-functional 

rearrangement of angio- and cytoarchitectonics of testicles in rats with SIDM are 

revealed for the first time. This allows to establish patterns of pathomorphogenesis of 

diabetic testicular diseases in rats of different age groups taking into account the stages 

of diabetes. 

For the first time, on the basis of complex research methods (histological, 

histochemical, electron microscopic, biochemical, morphometric and statistical) the 

new data are obtained, which in the dynamics of pathomorphological changes of the 

testis in SIDM allows to distinguish two stages: in 6 months rats – reactive dystrophic 

changes (on the 14th-42nd days) and atrophic-destructive processes (on the 56th-70th 

days); in 2-month-old rats – dystrophic-destructive changes (on the 14th-42nd days) and 

compensatory-atrophic processes (on the 56th-70th days). 

Key words: testis, hemomicrocirculatory system, streptozotocin induced 

diabetes mellitus, spermatogenic epithelium, sustentocyte, Leydig cell. 
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