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АНОТАЦІЯ 

Кондрат І-А. В. Вікові особливості патоморфологічних змін яєчка при 

експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 222 «Медицина» (22 Охорона здоров’я). – Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021. 

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 

Івано-Франківськ, 2022. 

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 
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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, повнокров’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 компартменту. 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 
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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’єра 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 компартменту. 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 
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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 гематотестикулярного бар’єра сприяє частковому відновленню 

гісто-ультраструктури клітин сперматогенного епітелію. Так, проліферативна 

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

щурів у ці 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. 
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Поряд із деструктивно-зміненими клітинами виявляються молоді збережені 

сперматогонії, сперматоцити 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 впродовж 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 

впродовж розвитку і перебігу СЦД, що дозволило провести оцінку порушень 

сперматогенезу при цій 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, електронно-мікроскопічного, біохімічного, морфометричного  

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

яєчок 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). 
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Ключові слова: яєчко, гемомікроциркуляторне русло, 

стрептозотоциновий цукровий діабет, сперматогенний епітелій, сустентоцит, 

клітина Лейдіга. 

ANNOTATION 

Kondrat I-A. B. Age features of pathomorphological changes of the testis in 

case of experimental diabetes mellitus (experimental study). 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, Specialty 222 

“Medicine” (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. 

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 
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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). 
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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 
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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). 
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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 
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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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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Цукровий діабет (ЦД), за 

даними Міжнародної федерації діабету, констатує неухильне зростання [66, 

170]. Оновлені дані, опубліковані в 9-му виданні Діабетичного атласу IDF, 

показують, що на цей час у всьому світі на ЦД страждають близько         463 

млн дорослого населення, а світова розповсюдженість діабетом досягла 9,3 % 

[66, 158]. За даними ВООЗ, ЦД є основною медико-біологічною проблемою 

всіх країн світу, що обумовлено неухильним зростанням захворювання, 

високою смертністю, розвитком важких ускладнень, які призводять до 

інвалідності у працездатному віці [14, 26, 62, 176]. Статистичні дані також 

вказують на те, що захворюваність на ЦД щорічно збільшується, тому це 

захворювання набуває ознак неінфекційної епідемії [29]. 

В Україні кількість хворих на ЦД щорічно зростає на 5-7 %, зокрема 

серед дітей віком до 6 років зростання захворюваності коливається в межах 

3,4-6 %, а віком до 17 років 3-4 % [191]. Проте, за даними епідеміологічних 

досліджень, реальна кількість хворих є в 2-2,5 рази вища внаслідок 

прихованих форм ЦД. Істотні медичні та соціальні аспекти проблеми ЦД 

обумовлені витратами на медичне обслуговування і соціальне забезпечення 

хворих через втрату працездатності, інвалідність та смертність [120, 123, 148, 

165, 176]. Ускладнення ЦД зумовлені розвитком макро-мікроангіопатій, 

нейропатій, нефропатій, ретинопатій [62, 98, 117, 157, 170, 189]. 

ЦД може призводити до розвитку чоловічої неплідності, оскільки, за 

даними різних авторів, при цьому захворюванні спостерігаються: еректильна 

дисфункція, ретроградна еякуляція або її відсутність, порушення 

сперматогенезу [23, 27, 48]. Варто зазначити, що в чоловіків із ЦД 2-го типу 

більше, ніж у 50 % виявляється гіпогонадизм [10, 39, 51]. 

У всьому світі спостерігається помітне збільшення поширеності 

дитячого-підліткового діабету [29, 64]. Дисфункція яєчок при ЦД у дорослих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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добре відома, тоді як вплив діабету на функціональний розвиток яєчка дітей 

залишається незрозумілим. 

Із огляду на вищевикладене, актуальним і перспективним є проведення 

експериментального наукового дослідження з вивчення особливостей 

патоморфологічних змін яєчок в постнатальному періоді онтогенезу при 

експериментальному ЦД. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану Івано-

Франківського 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-функціональна характеристика деяких органів 

нервової, ендокринної, травної та статевої систем при цукровому діабеті в 

умовах хронічного стресу» (№ державної реєстрації 0119U003551). У рамках 

цих робіт автор провів дослідження патоморфологічних змін яєчок при СЦД.  

Мета дослідження: встановлення вікових особливостей 

патоморфологічних змін яєчок при стрептозотоциновому цукровому діабеті 

(СЦД). 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити якісні та кількісні морфологічні зміни паренхіми яєчок 

6-міс щурів при стрептозотоциновому цукровому діабеті. 

2. Дослідити особливості перебудови структурних компонентів 

гемомікроциркуляторного русла яєчок 6-міс щурів за умов 

експериментального цукрового діабету. 

3. Встановити особливості патоморфологічних змін паренхіми яєчка 

2-міс щурів  у динаміці розвитку і перебігу стрептозотоцинового цукрового 

діабету. 

4. Розкрити характер структурної перебудови ланок 

гемомікроциркуляторного русла яєчок 2-міс щурів у динаміці перебігу 
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стрептозотоцинового цукрового діабету. 

5. Провести порівняльний аналіз імуногістохімічних змін яєчок 

нестатевозрілих і статевозрілих щурів при стрептозотоциновому цукровому 

діабеті. 

6. Встановити вікові закономірності патоморфологічних змін у 

яєчках у динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 

Об’єкт дослідження –патоморфогенез яєчок щурів різного віку при 

СЦД.  

Предмет дослідження – гістологічні, імуногістохімічні, електронно-

мікроскопічні зміни звивистих сім’яних трубочок, судини 

гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) та строми яєчок щурів у 

постнатальному періоді онтогенезу при СЦД.  

Методи дослідження: експериментальний – для моделювання 

стрептозотоцинового ЦД у щурів; гістологічний, гістохімічний  – для 

з’ясування структурної організації сім’яних трубочок та 

гемомікроциркуляторного русла; електронно-мікроскопічний – для 

встановлення субмікроскопічних змін у паренхімі та стромі яєчок; 

біохімічний – для вивчення змін рівня глюкози, глікозильованого 

гемоглобіну (HbA1c) в крові; морфометричний  – для кількісної оцінки 

структурних змін у яєчках; статистичний аналіз – для об’єктивізації та 

інформативності отриманих результатів. 

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 впродовж розвитку і перебігу 

СЦД різних вікових груп щурів. 

Уперше за допомогою комплексних методів дослідження встановлені 

вікові особливості проліферативної та адрогенної активності 

сперматогенного епітелію яєчок, а також рівень експресії caspase-3 в ньому 
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впродовж розвитку і перебігу СЦД, що дозволило провести оцінку порушень 

сперматогенезу при цій 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, електронно-мікроскопічного, 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). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати наших 

досліджень дають змогу доповнити наявні відомості про особливості 

патоморфогенезу діабетичних тестопатій в яєчках щурів у постнатальному 

періоді онтогенезу із врахуванням хронобіологічного аспекту стадійності 

перебігу СЦД у тварин різних вікових груп, що послужить теоретичним 

підґрунтям для розробки нових патоґенетично обґрунтованих методів 

лікування і профілактики чоловічої неплідності, яка виникає при ЦД. 

За даними наших досліджень, ген-супресор пухлин WT-1 може бути 

рекомендований в якості селективного імуногістохімічного маркера 

сустентоцитів. Це може бути використано у профільних лабораторіях та 

патанатомічних бюро.  

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних і клінічних 

кафедр вищих навчальних закладів України, лікувальних закладів, зокрема: в 

Івано-Франківському національному медичному університеті (затв. 

30.08.2021; 30.08.2021; 31.08.2021; 31.08.2021), в Івано-Франківському 
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обласному бюро судово-медичної експертизи (20.08.2021), у 

Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (затв. 20.04.2021), у Буковинському 

державному медичному університеті (затв. 06.05.2021), у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 

України (затв. 17.08.21; 17.08.2021), у КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» (30.08.2021), у ПВНЗ «Харківський 

міжнародний медичний університет» (затв. 19.05.2021), у Харківському 

національному медичному університеті (30.08.2021), у Дніпровському 

державному медичному університеті (затв. 30.08.2021). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача, де ним самостійно підібрано і проаналізовано наукову 

літературу за обраною темою дисертації, обґрунтована ідея, складені план і 

робоча програма дослідження. Автором самостійно здійснено підбір тварин, 

моделювання СЦД, забір матеріалу для гістологічних, імуногістохімічних, 

електронно-мікроскопічних і морфометричних досліджень. Виконано 

морфометричний аналіз і статистичну обробку для узагальнення отриманих 

результатів. Здобувачем самостійно написано всі розділи дисертаційної 

роботи, відредаговано й оформлено роботу. Разом із науковим керівником 

було сформульовано основні наукові положення та висновки. Провідною є 

участь здобувача в підготовці наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на: Х конгресі патологів України «Перспективи 

розвитку сучасної патології» (27-28 вересня, 2018, Івано-Франківськ-

Яремче); другій Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» (10-12 

жовтня, 2018, Дніпро); 15th Warsaw international Medical Congress for young 

scientists (9-12 May, 2019, Warsaw); VII конгресі наукового товариства 

анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України (2-4 жовтня 

2019, Одеса); науково-практичній конференції з міжнародною участю, 
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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); International scientific conference «Modern methods for 

diagnostics and treatment: experience of eu countries» (27-28 Dec, 2019, Lublin, 

Republic of Poland); International medical students conference (21-23 Sept, 2020, 

Cracow). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 

робіт, зокрема 4 статті (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 Web of Science; 7 тез 

у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація побудована за 

традиційною схемою, викладена на 203 сторінках (140 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 197 найменування (із 

них 34 – кирилицею, 163 – латиницею), додатків. Рукопис дисертації 

ілюстровано 69 рисунками, 18 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

КЛІНІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІКОВИХ ЗМІН  

ЯЄЧОК ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Клінічні і морфологічні аспекти розвитку чоловічої неплідності 

при цукровому діабеті 

На цей час пріоритетним напрямком медицини всіх країн світу є 

охорона репродуктивного здоров’я відповідно до резолюції ВООЗ [27, 34]. За 

даними статистичних досліджень, приблизно в 20–25 % усіх пар бажана  

вагітність не настає протягом 1 року, при цьому вони живуть регулярним 

статевим життям та не використовують засоби контрацепції [8, 34]. В Україні 

спостерігається біля 1 млн безплідних подружніх пар (це понад 20 %), що 

розглядається як прямі репродуктивні втрати, оскільки за умови сучасного 

показника дітородної активності (1,2 на одну жінку) щорічно втрачається 

біля 1,2 млн бажаних ненароджених дітей [26, 28]. Незважаючи на бажання 

мати дитину, 3-4 % усіх пар так і залишаються неплідними до кінця свого 

репродуктивного періоду [162]. Окрім того, за даними соціологічних 

опитувань, кількість звернень за медичною допомогою з цього приводу є 

значно меншою від числа наявних випадків непліддя [5, 27]. За даними соціо-

наукових досліджень, найчастішою причиною непліддя (у 39-40% випадків) є 

порушення фертильності у жінок; чоловіча неплідність виявляється в 20-

30 % випадків; поєднання жіночої та чоловічої неплідності – у 20-26 %, а в 

10-15 % безплідних пар причина непліддя залишається невиявленою [136, 

163]. За даними інших науковців, серед безплідних пар у 40-50 % випадків 

бездітний шлюб виникає внаслідок чоловічого непліддя [5, 8, 140].  

Цукровий діабет, за оновленими даними Міжнародної федерації 

діабету 2019 року, констатує неухильне зростання. Згідно з оціноками 

федерації кількість хворих на ЦД збільшилося на 98 млн людей порівняно з 

даними, оприлюдненими в 2017 році. Оновлені дані, опубліковані в 9-му 
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виданні Діабетичного атласу IDF, показують, що на цей час у всьому світі 

страждають на ЦД близько 463 млн дорослого населення, а світова 

розповсюдженість діабету досягла 9,3 % [158]. За даними ВООЗ, ЦД є 

основною медико-біологічною проблемою всіх країн світу, що обумовлено 

неухильним зростанням захворювання, високою смертністю, розвитком 

важких ускладнень, які призводять до інвалідності у працездатному віці. 

Статистичні дані також вказують на те, що захворюваність на ЦД щорічно 

збільшується на 5-7% у всіх країнах, а кожні 12-15 років — подвоюється. Це 

зумовлює значне зростання кількості хворих на ЦД, який набуває ознак 

неінфекційної епідемії [26, 66]. 

В Україні щорічно кількість хворих на ЦД зростає в середньому на 5-

7 %, зокрема реєструється серед дітей віком до 6 років, зростання 

захворюваності коливається в межах 3,4-6 %, а віком до 17 років 3-4 % [191]. 

За даними епідеміологічних досліджень реальна кількість хворих в Україні є 

в 2-2,5 рази вища внаслідок прихованих форм ЦД [29].  

Істотні медичні та соціальні аспекти проблеми ЦД обумовлені 

витратами на медичне обслуговування і соціальне забезпечення хворих через 

втрату працездатності, інвалідність та смертність [120, 123, 148, 165, 176]. 

Ускладнення ЦД зумовлені розвитком макро-мікроангіопатій, нейропатій, 

нефропатій, ретинопатій [62, 98, 117, 157, 170, 189]. 

Цукровий діабет може призводити до розвитку чоловічої неплідності, 

оскільки, за даними різних авторів, при цьому захворюванні спостерігались: 

еректильна дисфункція, ретроградна еякуляція або її відсутність, порушення 

сперматогенезу [52, 86, 125, 134]. 

У чоловіків із ЦД частіше, ніж у здорових діагностується 

гіпогонадизм. Варто зазначити, що при ЦД 2-го типу більше, ніж у 50% 

пацієнтів-чоловіків виявляється гіпогонадизм [39]. Останній є змішаного 

типу, патогенетичними механізмами розвитку якого є компоненти 

первинного (зменшення кількості клітин Лейдіга та їхньої чутливості до 

гонадотропіну, ішемічні тестикулярні зміни) та вторинного (зменшення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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рівня лютеїнізуючого гормону (ЛГ), збільшення активності ароматази) 

гіпогонадизму [51]. Основними причинами розвитку гіпогонадизму при 

ЦД є: порушення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчкової осі, розвиток 

дисфункції яєчок, дисбаланс функції аденогіпофіза щодо вироблення 

гонадотропіну. При ЦД також можуть траплятися і «класичні» типи 

гіпергонадотропного, гіпогонадотропного гіпогонадизму, а також 

резистентність андрогенних рецепторів [39]. При ЦД гіпогонадизм 

виникає на тлі метаболічних порушень, тому головним патогенетичним 

механізмом розвитку його є порушення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчкової 

осі за механізмом зворотного зв’язку. Метаболічний гіпогонадизм на 

відміну від первинного та вторинного типів, які є незворотними, при 

усуненні причини (гіперглікемії) є цілком виліковним [175, 187]. 

Клінічна картина, ознаки та симптоми гіпогонадизму при ЦД можуть 

бути прихованими внаслідок фізіологічної фенотипічної варіабельності. 

Основними скаргами пацієнтів є зниження лібідо та еректильної функції, 

зміни настрою, чоловіча безплідність, підвищена стомлюваність та 

дратівливість, втрата життєвої енергії, припливи, гінекомастія, 

порушення сну, зниження когнітивних здібностей, остеопороз, переломи 

безжирового компонента маси тіла та м'язової сили, метаболічний 

синдром. 

 Зі зниженням плазмового рівня тестостерону імовірність 

виникнення більшості симптомів зростає [9, 10]. У чоловіків з 

гіпогонадизмом часто розвиваються багато компонентів метаболічного 

синдрому, такі як ожиріння, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, 

порушення регуляції обміну глюкози та інсулінорезистентність [181]. 

Вісцеральне ожиріння типово асоціюється зі зниженням рівня 

тестостерону [48]. У пацієнтів із ЦД 2-го типу також часто 

простежуються низькі рівні тестостерону [54, 63], розвиваються 

еректильна дисфункція та зниження лібідо [10]. 
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Поширеність ЦД 2 типу у підлітків і молодих людей різко зростає. 

Основними факторами ризику є ожиріння, сімейний анамнез і 

малорухливий спосіб життя. Початок ЦД в молодшому віці (до 40 років) 

пов’язаний із тривалішим впливом захворювання та підвищеним ризиком 

хронічних ускладнень. ЦД 2 типу в молодому віці вражає більше людей 

працездатного віку, що підкреслює несприятливі соціальні наслідки 

захворювання. Крім того, доведено, що ЦД 2 типу в молодому віці має 

більш агресивний фенотип захворювання, що призводить до 

передчасного розвитку ускладнень із несприятливим прогностичним 

аспектом в майбутньому, що значно погрішує якість життя таких хворих. 

У цій статті автори, також, описують дані епідеміології та наявні знання 

щодо патофізіології, факторів ризику, ускладнень та лікування ЦД 2 типу 

у підлітків та молодих людей [114]. 

Досить багато дослідників вказують на збільшення кількості 

пацієнтів чоловічої статі ЦД у дітородному віці, а поширеність ЦД тісно 

пов’язана зі зниженням фертильності [5, 114]. На цей час тривожними є 

дані епідеміологічних досліджень, які вказують на значне зростання ЦД 

серед дітей і підлітків, що призводить до тривалого впливу гіперглікемії 

та довгострокових ускладнень [68]. Науковці зазначають, що ранній 

перебіг ЦД 2 типу в молодих людей є більш несприятливий, оскільки 

призводить до низької якості життя, а також значної втрати функції β-

клітин, та значимого поширення цього захворювання (31 %) у віці 10–19 

років [114]. Такі епідеміологічні дані вказують на те, що захворюваність 

на ЦД приходить ще до бажання мати дитину. 

Огляд експериментальних і клінічних досліджень показує, що ЦД 

асоціюється з гіршими звичайними параметрами сперми, не досягаючи 

особливо низьких значень [2, 3, 111, 112]. ЦД 1-го типу здатний впливати 

на експресію генів, які беруть участь у репарації ДНК сперматозоїдів, що 

призводить до високої швидкості фрагментації ядерної ДНК [127], 

делеції мітохондріальної ДНК [112] із зміною мітохондріального 
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дихального ланцюга та подальшим зниженням рухливості 

сперматозоїдів. 

Було показано, що рівень інсуліну в сироватці крові впливає на 

плазматичну мембрану та акросому сперми [129, 170]. Тому під час 

резистентності до інсуліну або при дефіциті інсуліну, змінюється 

сперматогенез, а при біопсії яєчок хворих на ЦД виявляються зміни [68]. 

ЦД потенційно може викликати чоловіче безпліддя. По-перше, у 

пацієнтів з ЦД розвивається гіпогонадизм через центральний 

(гіперлептинемія або пульсуюча зміна гіпоталамічного гонадотропін-

релізінг-гормону) [57] та периферичний (зміна функції клітин Лейдіга) 

[147] механізми, що призводять до зниження рівня гонадотропіну та 

тестостерону в сироватці крові. По-друге, на рівні яєчок ЦД викликає: 

підвищення окислювального стресу зі збільшенням вироблення активних 

форм кисню в спермі та ліпопероксидацію [46]; фрагментацію ДНК 

сперматозоїдів [128]; зміну кінцевих продуктів глікозилювання [127]. У 

літературі описані також затестикулярні механізми чоловічої неплідності, 

оскільки ЦД може спричинити пошкодження сперматозоїдів та/або 

запобігти насіннєвому зачатку виділення рідини через 

інфекцію/запалення додаткових чоловічих залоз [67], що призводить до 

запальної реакції в спермі, змінюючи її параметри та сприяючи більшому 

поширенню запального процесу та його хронізації і, як наслідок, 

виникнення еректильної або еякуляторної дисфункції [113, 110].  

За даними досліджень Condorelli R.A. та співавт. [68], у чоловіків 

репродуктивного віку із ЦД 1-го і 2-го типу відзначається зменшення об’єму 

сперми, кількості сперматозоїдів та їхніх активних форм порівняно зі 

здоровими чоловіками. У пацієнтів із ЦД спостерігалося значне зменшення 

життєздатності сперматозоїдів унаслідок їхніх деструктивних змін шляхом 

раннього й пізнього апоптозу. За даними морфокінетичного дослідження 

сперми, пацієнти із ЦД 2-го типу мали більший відсоток фрагментації ДНК 

сперматозоїдів порівняно з хворими із ЦД 1-го типу та контролем. Автори  
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зазначають, що виявлені зміни параметрів спермограми не корелювали із 

рівнями HbA1c, проте були взаємопов’язаними із гормональними змінами. 

Так рівень лютеїнізуючогго гормону (ЛГ) був вищим у пацієнтів із ЦД 2-го 

типу, порівняно із ЦД 1-го типу і контролем, рівні тестостерону в сироватці 

були нижчими у пацієнтів із ЦД 2-го типу  порівняно з іншими групами, при 

цьому рівень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) суттєво не відрізнявся 

у пацієнтів із ЦД порівняно з контролем. Дослідники також виявили у 

чоловіків із ЦД лейкоцити у сітці яєчка, сім’явиносній протоці та еякуляті, 

які були переважно Т-супресорними лімфоцитами. Роль лімфоцитів у спермі 

є не тільки протимікробна, вони беруть участь в апоптотзі незрілих чи 

змінених сперматозоїдів. Наявність цих лімфоцитів може покращити якість 

сперми, оскільки Т-супресори дозволяють уникнути активації Т-хелперних 

лімфоцитів проти антигенпрезентуючих клітин, знижуючи вироблення 

антиспермальних антитіл, та можливого пошкодження сперматозоїдів [164]. 

При дослідженні індексів окисного стресу мітохондріальна концентрація 

супероксид-аніона була вищою у пацієнтів із ЦД 2-го типу порівняно із ЦД 

1-го типу. Автори вважають, що пацієнти з ЦД 1 типу мають низький об’єм 

еякуляту внаслідок відсутності фізіологічного скорочення придатка яєчка, 

пов’язаного з пошкодженням мітохондрій, що передбачає подальше 

зниження рухливості сперматозоїдів. Такі зміни пов’язані з підвищеним 

окислювальним стресом, який також може змінити інші параметри 

сперматозоїдів. Натомість пацієнти з ЦД 2-го типу характеризувались 

амікробним запальним станом і підвищеною концентрацією лейкоцитів 

сперми, що підвищує індекси окисного стресу та порушує звичайні 

параметри сперматозоїдів, ДНК та активність сперматозоїдів [68, 102]. 

Багато робіт присвячено вивченню змін репродуктивної функції 

чоловіків при ЦД і ожирінні [35, 36, 142]. Вважають, що метаболічні зміни, 

які виникають при ЦД та ожирінні неминуче впливають на репродуктивну 

функцію чоловіків змінюючи кількість, рухливість сперматозоїдів і їхню 

морфологію [108]. Дослідники вказують, що у повних чоловіків в основі 
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зниження репродуктивної функції лежить надмірна кількість активних форм 

кисню (АФК). Вважається, що підвищений рівень АФК є фактором ризику 

розвитку майже половини чоловічого непліддя у чоловіків із діагнозом 

дисфункції сперматозоїдів [42, 55, 71, 183]. Гіперглікемія і гіперліпідемія 

призводять до надмірного утворення  АФК і окисного стресу [160]. 

Останній через посилення метаболічних реакцій викликає збільшений потік 

електронів та порушує репродуктивну функцію яєчок шляхом впливу на 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчкову вісь [36]. 

Abbasihormozi Sh і співавт. [35] провели дослідження взаємозв’язку 

антиоксидантного захисту, активних форм кисню, рівня кортизолу і 

тестостерону із морфокінетичним дослідженням сперми у чоловіків, хворих 

на ЦД та ожиріння. Ними було доведено, що у всіх чоловіків з ожирінням і 

ЦД є підвищений рівень АФК у спермі. Гіперглікемія відіграє ключову роль 

у виникненні ускладнень ЦД через надмірне вироблення АФК. Основним 

джерелом ендогенних АФК у зразках сперми хворих на ожиріння ЦД є 

лейкоцити, а також порушення функції цих клітин. Збільшений вміст АФК 

призводить до порушення системи антиоксидантного захисту з утворенням 

вільних радикалів, які й відіграють ключову роль у розвитку незпліддя у 

чоловіків. У цьому дослідженні показано, що концентрація показників 

антиоксидантного захисту у спермі субфертильних і безплідних чоловіків із 

ЦД і ожирінням була нижчою, ніж у спермі здорових чоловіків [55, 71, 169, 

184]. 

Окрім того, високі рівні АФК у спермі людей з ожирінням викликають 

пошкодження ДНК сперматозоїдів і як наслідок, їхній апоптоз і 

фрагментацію ДНК. Провівши кореляційний аналіз, дослідники побачили, 

що майже всі показники морфокінетитичного дослідження сперми ( за 

винятком активності сперматозоїдів) пов’язані із рівнем АФК. Окрім того, у 

чоловіків із ЦД і ожирінням виявлений підвищений рівень кортизолу та 

доведено, що через перехресні зв’язки з гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирковою та гіпоталамо-гіпофізарно-яєчковою осями він призводить до 
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зменшення продукції тестостерону та до порушення процесів 

сперматогенезу і як, наслідок, до вторинної форми гіпогонадизму та до 

неплідності [35, 146]. 

У науковій літературі описується випадок ксантогранулематозного 

орхіепідидиміту у 61-річного хворого на ЦД, який не отримував 

антидіабетичної терапії. Ксантогранулематозний орхіепідидиміт є рідкісним 

ураженням, що характеризується руйнуванням паренхіми яєчка та 

заміщенням її клітинним інфільтратом, який складається переважно з 

пінистих гістіоцитів. Етіопатогенез цього захворювання включає кілька 

факторів, таких як інфекція, обструкція, гіперліпідемія, зміна метаболізму та 

змінена імунологічна функція у хворих на ЦД, а метод лікування – 

видалення ураженого органу [145]. 

Експериментальні роботи з моделювання стрептозотоцин-індукованого 

ЦД у щурів встановили чітку залежність змін яєчка та його кровоносного 

русла від терміну розвитку захворювання, а також динаміку деструктивних 

змін у звивистих сім’яних трубочках, дистрофії або розпаду сперматидів і 

сперматоцитів, склерозу строми, дезорганізації гемато-тестикулярного 

бар’єра [30, 44, 45, 56]. Зміни в яєчках відбуваються на тлі перебудови 

гонадотропних ендокриноцитів аденогіпофіза та порушення гіпофізарно-

яєчкової осі. Експериментальний ЦД викликає гостру асептичну деструкцію 

сім’яників. За таких умов за механізмом зворотного зв’язку відбувається 

активація гормональної активності гонадотропних ендокриноцитів 

аденогіпофіза, що проявляється наступними їхніми морфологічними 

змінами: світлі гонадотропи за ультраструктурною організацією нагадують 

клітини кастрації, збільшуються їхній ядерно-цитоплазматичний індекс та 

об’ємна щільність секреторних гранул у них [31]. Поряд із цим 

функціональне перевантаження цих клітин у кінцевому результаті приводить 

до їхніх деструктивних змін [12, 31]. 

При стрептозотоциновому ЦД вага тіла та яєчок статевозрілих щурів 

достовірно зменшуються порівняно з контрольними показниками. На тілі 
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гіперглікемії відбувається зниження в крові тестостерону, 17-β-естрадіолу, 

прогестерону, ФСГ. Такі метаболічні і гормональні зміни призводять до 

зміни гістоморфології яєчок: зменшення діаметра сім’яних трубочок та 

висоти сперматогенного епітелію, появи набряків в інтерстиційній тканині, 

зменшення клітинної популяції та активності сперматозоїдів із порушенням 

сперматогенезу, деструктивних змін в клітинах Сертолі та Лейдіга у 

діабетичних щурів [101, 172].  

За даними наукової літератури, ЦД погіршує сперматогенез і зменшує 

кількість сперми, рухливість сперматозоїдів, а також призводить до 

зниження рівня тестостерону в крові [68, 107, 137, 139]. Окремі дослідники 

вказують на зменшення діаметра звивистих сім’яних трубочок і потовщення 

їхньої базальної мембрани у діабетичних тварин [87, 91, 101, 144, 156].  

В експерименті на мишах виявлено низький рівень тестостерону при 

експериментальному ЦД 2-го типу [40, 143, 144]. Авторами доведено, що 

інсулін безпосередньо зв’язується з рецепторами інсуліну на плазмолемі 

клітин Лейдіга й активує різні рецептори фосфо-інсуліну, що призводить до 

підвищення регуляції експресії гена DAX-1. Таким чином інсулін 

безпосередньо регулює тестикулярний стероїдогенез шляхом індукції                   

DAX-1. Крім того, ін’єкція інсуліну значно індукувала тестикулярний DAX-1 

без істотної зміни рівнів ЛГ або ФСГ. Аналогічно рівні експресії генів 

стероїдогенезу були низькими, але, що цікаво, рівень DAX-1 був високим у 

яєчках мишей, яких годували жирною дієтою. Ці результати представляють 

новий механізм впливу сперматогенезу через клітини Лейдіга. Таким чином, 

інсулін-опосередкована індукція DAX-1 в клітинах Лейдіга яєчка може бути 

ключовим етапом регулювання рівня статевих гормонів у сироватці крові при 

інсулінорезистентних станах [40].  

У науковій літературі ціла низка робіт присвячена дослідженням 

параметрів перекисного окислення ліпідів у яєчках хворих з ЦД [35, 38, 42, 

43, 108, 112, 113] та експериментальних моделях ЦД [37, 47, 58, 94, 95, 99, 

100]. Дослідниками на субклітинному рівні виявлено прогресивне 
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збільшення параметрів окисного стресу в цитозольному та мікросомальному 

компартментах сперматогенного епітелію яєчок у щурів із СЦД з 1-го дня 

після введення стрептозотоцину разом із зниженим антиоксидантним 

захистом. Мітохондріальна дисфункція проявлялась із 5-го дня. На 

гістологічному рівні в сім’яних трубочках яєчка виявляли вакуолізацію 

клітин сперматогенного епітелію із прогресуючим зникненням сперматид у 

просвіті до 7 тижня після ін’єкції стрептозотоцину [59]. 

Досить цікавими є дані про вплив греліну на структуру яєчок щурів з 

експериментально змодельованим ЦД, оскільки вченими доведено що цей 

пептидний гормон, який виробляється різними тканинами, має 

антиоксидантні властивості [69, 73, 99]. Експериментальний СЦД значно 

зменшує масу тіла щурів та їхніх яєчок, знижує в плазмі крові рівні інсуліну, 

ФСГ, ЛГ і тестостерону, кількість і рухливість сперматозоїдів, а також 

активність супероксиддисмутази, каталази і глутатіон пероксидази в яєчках. 

При цьому значно зростає рівень глюкози в сироватці крові та малонового 

диальдегіду в яєчках паралельно з погіршенням його гістоархітектури. 

Введення греліну діабетичним щурам призводило до значного відновлення 

параметрів антиоксидантного захисту та морфології яєчок. Отже, грелін має 

потенційну захисну роль проти гіпофізарної дисфункції яєчок, спричиненої 

ЦД, що пов’язано з його антиоксидантними властивостями та підтримкою 

гомеостазу глюкози та інсуліну [90].  

Значна кількість клінічних та експериментальних робіт вказує на те, що 

метаболічні зміни в яєчках при ЦД напряму пов’язані із підвищеним 

виробленням АФК [69, 94, 132-133]. Також відомо, що мікроелементи, такі як 

селен (Se), цинк (Zn) і хром (Cr), підвищують фертильність, сприяють 

нормальному росту організму і служать потужними антиоксидантами, які 

природним чином зменшують затримку токсичних металів в організмі [95, 

97]. На 60-й день розвитку експериментального ЦД у яєчках щурів 

спостерігалося масивне відшарування первинних сперматоцитів та 

сперматид. Значно зменшилась кількість клітини Лейдіга, натомість їхня 
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гісто-ультраструктура залишалась нормальною. Концентрація Se, Zn і Cr у 

яєчках досліджених щурів із ЦД була значно нижчою, ніж у контрольних, 

при цьому відмічалось достовірне зменшення активності 

супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази та інсуліну в плазмі 

крові. Поряд з цим відзначалось підвищення рівня малонового діальдегіду в 

крові та глюкози. Враховуючи отримані результати автори прийшли до 

висновоку, що при інсулінозалежному ЦД зміна рівня гормонів перешкоджає 

накопиченню деяких мікроелементів як у яєчках, так і в субклітинних 

фракціях, що натомість викликає підвищене вироблення АФК та знижує 

активність ферментів антиоксидантної системи [37, 138, 182]. 

 

1.2. Сучасні дані про дослідження молекулярних механізмів порушень 

сперматогенезу 

Сучасні наукові дослідження базуються на вивченні молекулярних 

механізмів патогенезу різних захворювань, зокрема ЦД [60, 65, 74, 168]. В 

останні роки велика увага науковців спрямована на пошуки молекулярних 

імуногістохімічних маркерів для визначення різних форм чоловічої 

неплідності [75, 81, 82, 126, 130]. 

Каспази належать до сімейства висококонсервативних аспартат-

специфічних цистеїнових протеаз і є членами сімейства ферментів, що 

перетворюють інтерлейкін-1β, присутніх у багатоклітинних організмах. 

Сімейство генів каспаз складається з 15 членів ссавців, які згруповані у дві 

основні підродини, а саме запальні каспази та апоптичні каспази. Апоптичні 

каспази поділяються на дві підгрупи: каспази-ініціатори та каспази-

виконавці. Каспази утворюють каспазно-каскадну систему, яка відіграє 

центральну роль в індукції, трансдукції та ампліфікації внутрішньоклітинних 

апоптотичних сигналів для визначення долі клітини, регуляції імунітету, а 

також клітинної проліферації та диференціації. Субстрати апоптотичних 

каспаз асоціюються з розпадом клітин, тоді як запальні каспази 

опосередковують протеолітичну активацію запальних цитокінів. Активація 
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цієї делікатної каспазно-каскадної системи та її функції регулюються різними 

регуляторними молекулами, такими як інгібітор білка апоптозу (IAP), FLICE, 

кальпаїн та Ca2+ [65, 96]. 

Протеїн Ki-67 довгий час широко використовувався як маркер 

проліферації для пухлинних клітин людини. В останніх дослідженнях краще 

зрозуміли численні молекулярні функції цього білка. Ki-67 виконує роль як в 

інтерфазі, так і в мітотичних клітинах, і його клітинний розподіл різко 

змінюється під час клітинного циклу. Його локалізація тісно корелює з 

різними стадіями клітинного циклу. Наприклад, під час інтерфази Ki-67 

необхідний для нормального розподілу гетерохроматинових антигенів у 

клітинах і для ядерної асоціації гетерохроматину. Під час мітозу Ki-67 

необхідний для формування перихромосомного шару, 

рибонуклеопротеїнової оболонки, що покриває конденсовані хромосоми. У 

цій структурі Ki-67 попереджає агрегацію мітотичних хромосом. Тому цей 

маркер на цей час широко використовується в різних дослідженнях і з 

діагностичною метою [173]. В окремих дослідженнях Кі-67 досить широко 

використовується для визначення процесів сперматогенезу. Так експресію 

факторів проліферації, а саме ядерного антигену проліферуючої клітини 

(PCNA) та Ki-67 у тканинах яєчка та придатка яєчка, аналізували для оцінки 

вплив фтору (F) на сперматогенез [192]. В інших дослідженнях ці маркери 

використовували для вивчення впливу гормонів щитоподібної залози на 

сперматогенез [177].  

Фертильність і неушкоджені статеві функції є мрією чоловіків 

протягом усього життя. Тому андрогени завжди були мішенню для медичних 

досліджень, оскільки вони відіграють ключову роль у цих процесах. 

Андрогени, що виводяться з яєчка і меншою мірою з надниркових залоз, 

здійснюють свою функцію через зв’язування з геном рецептора андрогенів 

(AR), що призводить до модуляції експресії AR [60]. Висока подібність 

амінокислотної послідовності AR між щурами та людиною, а також повністю 

ідентичні послідовності в домені, що зв’язує ДНК, і домені, що зв’язує 
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ліганди щурів є чудовою моделлю для вивчення AR [131]. Одним із 

найважливіших органів андрогенної мішені є саме яєчко. Андроген 

необхідний для підтримки репродуктивних функцій [195]. Самці мишей без 

AR демонструють незавершений розвиток статевих клітин і знижений рівень 

тестостерону, що призводить до азооспермії та безпліддя [189]. Андроген 

десятиліттями використовувався для лікування різних чоловічих розладів, 

таких як гіпогонадизм [10], затримка статевого дозрівання [92]. 

Імуногістохімічне виявлення AR у статевих клітинах яєчка було 

спірним. Tsai та співавт. (2006) повідомили про повну відсутність AR у 

статевих клітинах і припустили, що це може бути індикатором того, що 

наявність функціонуючого AR в статевій клітині не є суттєвою для 

сперматогенезу та чоловічої фертильності [181]. Більше того, Wang та 

співавт. (2009), незважаючи на виявлення AR у сперматогенних клітинах, у 

своїх дослідженнях заперечували їхню роль у сперматогенезі [185]. З іншого 

боку, González та співавт. (2012) вказували на наявність окремих AR-

позитивних статевих клітин під час передпубертатного та дорослого життя 

[84]. Автори пов’язують це зі зникненням рецепторів альфа-естрогену в 

звивистих сім’яних трубочках, що забезпечує процес сперматогенезу. 

O’Shaughnessy та співавт. (2014) вказують, що наявність AR в яєчку є 

суттєвою для регуляції проліферації сперматогоній, а також необхідні для 

стимуляції сперматоцитів до завершення мейозу та утворення сперматиди 

[141]. Відповідно тварини, яким не вистачає AR, не можуть генерувати 

постмейотичні статеві клітини і стають безплідними.  

Більшість дослідників вказують, що AR залучений до процесу 

гаметогенезу [194, 180]. У такому процесі потрібна експресія AR в клітинах 

Сертолі. Порушення дозрівання клітин Сертолі у людей пов’язане з 

відсутністю або слабкою експресією AR [153]. Експресія AR в клітинах 

Лейдіга регулює вироблення гормонів. Зменшення кількості клітин Лейдіга, 

мічених AR, викликає зупинку сперматогенезу переважно на стадії 

сперматиди [181].  
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Досить цікавими є дані про зміни морфології та експресії AR у 

клітинах сперматогенного епітелію, клітинах Сертолі та Лейдіга в 

постнатальному періоді онтогенезу щурів [75]. Дослідники,  використовуючи 

імуногістохімічні методи, показали наявність AR у клітинах сперматогенного 

епітелію пубертатної (35 днів постнатального онтогенезу), запубертатної (90 

днів постнатального онтогенезу) груп щурів та частково в передпубертатній 

(25 днів постнатального онтогенезу) групі. AR чітко візуалізувався в клітинах 

Сертолі та Лейдіга трьох дослідних груп. При цьому найбільша експресія 

його в клітинах Сертолі була на 90 добу життя щура, а в клітинах Лейдіга у 

віці 35 днів. Гістологічно в цій роботі показано, що звивисті сім’яні трубочки 

були вистелені концентричними шарами сперматогенного епітелію, що 

досягає стадії сперматид у віці 21 дня (група I), повне утворення 

сперматозоїдів виявлялося у віці 90 днів і продовжується надалі. У віці 35 

днів постнатального розвитку щур стає статевозрілим і активізується процес 

сперматогенезу, що призводить до збільшення загальної кількості 

сперматогенних клітин і сперматозоїдів до 90-денного віку [17]. Враховуючи 

результати досліджень, автори прийшли до висновку, що AR напряму 

впливають на сперматогенез та опосередковано через клітини Сертолі і 

Лейдіга. При цьому клітини Сертолі демонструють лінійне збільшення 

експресії AR протягом життя, тоді як клітини Лейдіга демонструють пік під 

час статевого дозрівання [75]. 

У людей пухлина Вільмса (Wt) є ембріональною злоякісною пухлиною 

нирки, яка вражає приблизно 1 з 10 000 немовлят, і приблизно 5-10 % 

випадків є результатом інактивації гена Wt1 (пухлина Вільмса 1) [78]. Wt1 є 

геном-супресором пухлини та онкогеном. Він бере участь у проліферації 

клітин, диференціації, апоптозі та розвитку органів [89]. Ген Wt1 кодує 

фактор транскрипції, що відіграє важливу роль у нормальному розвитку 

сечостатевої системи [ 82]. Інактивація Wt1 призводить до дисгенезії 

статевих залоз у чоловіків, у яких зовнішні статеві органи не виглядають 

чітко чоловічими або жіночими; яєчка не опущені, і вони є безплідними. 
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Уражені жінки зазвичай мають нормальні геніталії, а стани обмежуються 

нирковою недостатністю [162]. Повна відсутність Wt1 у мишей викликала 

збій у розвитку нирок і статевих залоз і аномальний розвиток мезотелію, 

серця і легенів, що призводило до ембріональної летальності. Wt1 

експресується не тільки в клітинах Сертолі та сперматогенному епітелії 

дорослого яєчка [79], але також ендотеліальними клітинами мікросудин і 

мезенхімальними клітинами в інтерстиції яєчка плода та новонародженого 

[193]. Видалення Wt1 в дорослих мишей спричиняють недиференційоване 

накопичення сперматогоній та зупинку мейотичної прогресії [193], 

порушення полярності клітин Сертолі [185] та порушення стероїдогенної 

функції дорослих клітин Лейдіга [185, 188], що призводить до 

асперматогенезу. Також Wt1 бере участь у регуляції дегенерації фетальних 

клітин Лейдіга та в диференціації цих клітин під час розвитку яєчок [186]. 

Клітини Лейдіга в мутантних дорослих яєчках мишей (які не мали Wt1) 

виявляли морфологічні особливості фетальних клітин. При цьому рівень ЛГ і 

тестостерону в плазмі крові у мутантних мишей не відрізнявся від контролю, 

а рівень внутрішньояєчкового тестостерону був значно знижений. Видалення 

Wt1 також порушувало експресію стероїдних ферментів, а клітини Лейдіга 

не змогли перетворити андростендіон в тестостерон через відсутність 

Hsd17b3. 

Азооспермія є однією з основних причин чоловічого безпліддя у 

людей. Попередні дослідження виявили, що мутація або видалення деяких 

генів пов’язана з азооспермією; однак генетична причина цього залишається 

значною мірою невідомою. Одним із маркерів, який може пролити світло на 

молекулярні механізми порушень сперматогенезу, є Wt1 , який кодує 

ядерний фактор транскрипції, важливий для розвитку яєчок з інактивацією 

Wt1 в клітинах Сертолі [186]. Як відомо, останні забезпечують структурну 

підтримку та харчування клітин сперматогенного епітелію, що розвиваються, 

фагоцитозують дегенеруючі статеві клітини та залишкові тіла, вивільняють 

сперматиди при сперміації та виробляють безліч білків, які регулюють або 
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реагують на гормони гіпофіза [91]. Однак функціональне значення Wt1 у 

дорослих яєчках було неясним, частково через агенезію гонад при деяких 

захворюваннях [80]. Rao та співавт. (2006) повідомили, що знищення Wt1 за 

допомогою siRNA в постнатальних клітинах Сертолі спричинило зменшення 

кількості сперматозоїдів [152], що свідчить про те, що Wt1 також бере участь 

у сперматогенезі.  

Wang XN  і співавт. (2013) у своєму дослідженні виявили шість 

міссенс-мутацій гена WT1 у 529 пацієнтів з необструктивною азооспермією, 

що вказує на сильний зв’язок між мутацією WT1 і цим захворюванням [185]. 

Ген пухлини Вільмса, Wt1, специфічно експресується в клітинах Сертолі, які 

підтримують сперматогенез. Щоб вивчити функції цього гена в 

сперматогенезі, Wt1 був видалений у дорослих яєчках за допомогою 

умовного нокаутного штаму мишей Wt1. Автори виявили, що інактивація 

Wt1 призводила до масової загибелі статевих клітин, і лише клітини Сертолі 

були присутні в більшості звивистих сім’яних трубочок, що було дуже схоже 

на необструктивну азооспермію у людей. Як показали гістологічні 

дослідження, потенційний механізм цього явища пов’язаний із порушенням 

гематотестикулярного бар’єра в яєчках із дефіцитом Wt1. Дослідження in 

vitro показали, що Wt1 має важливе значення для підтримки полярності у 

клітинах Сертолі. Подальші дослідження виявили, що експресія генів, 

пов’язаних із полярністю клітин (Par6b і E- cadherin) і сигнальних генів Wnt 

(Wnt4, Wnt11) була зниженою в клітинах Сертолі з дефіцитом Wt1, при 

цьому експресія Par6b і E-cadherin регулюваласяWnt4. Отримані авторами 

результати вказують на те, що Wt1 важливий у сперматогенезі, регулюючи 

полярність клітин Сертолі через сигнальний шлях Wnt, і що мутація WT1 є 

однією з генетичних причин азооспермії у людей [186]. 

Підсумовуючи огляд літературних джерел, можемо прийти до таких 

висновків. У науковій літературі досить добре описані патогенетичні 

механізми порушень сперматогенезу у хворих на ЦД та подано детальну 

характеристику якісних і кількісних змін сперми, проте відсутні 
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морфологічні механізми виникнення цих порушень. Значна частина 

експериментальних робіт, що описують ЦД, висвітлює питання 

морфологічних змін в яєчках, порушення механізмів антиоксидантного 

захисту при даному захворюванні та ендокринної дисфункції і метаболічних 

змін. У науковій літературі поодинокі роботи описують якісні зміни в 

гемомікроциркуляторному руслі (ГМЦР) яєчка при ЦД, а дані про зміни 

гематотестикулярного бар’єра взагалі відсутні. У науковій літературі ми не 

знайшли робіт, які б комплексно досліджували морфологічні та молекулярні 

патоморфологічні зміни паренхіми яєчка та його кровопостачання при ЦД. 

Також ми не виявили даних про особливості структурної перебудови яєчок 

при ЦД 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 

«Центрі біоелементології» та «Навчально-науковій лабораторії 

морфологічного аналізу» Івано-Франківського національного медичного 

університету. Імуногістохімічні дослідження проведено на базі лабораторії 

кафедри патологічної анатомії і судової медицини Дніпропетровської 

медичної академії.  

Для дослідження використано 120 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 

Підгрупи 

тварин 

Термін спостереження, доби Кількість 

тварин 14 28 42 56 70 

1 група 

(СЦД) 

1 а підгрупа 

(6-міс щури) 
7 7 7 7 7 35 

1 б підгрупа 

(2-міс щури) 
7 7 7 7 7 35 

2 група 

 (контроль) 

2 а підгрупа 

(6-міс щури) 
5 5 5 5 5 25 

2 б підгрупа 

(2-міс щури) 
5 5 5 5 5 25 

Всього 24 24 24 24 24 120 

 

У першу групу (експериментальну, дослідну) ввійшло по 35 щурів 

різного віку (див. табл. 2.1), яким моделювали СЦД по запатентованій 
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методиці [24]. СЦД викликали шляхом однократного 

внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину («Sigma», США), 

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

7мг/100 г маси тіла 2-міс щурам та 6 мг/100 г маси тіла – 6-міс щурам [24]. 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 (2 тижні), 28 (4 тижні), 42 (6 тижнів), 56               

(8 тижнів) та 70 (10 тижнів) доби експерименту.  

Розвиток СЦД контролювали за рівнем глюкози, яку вимірювали 

щоденно вранці натще у краплі крові хвостової вени, використовуючи тест 

смужки глюкометра «Accu-Chek Active» («Roche Diagnostics GmbH»). Для 

чистоти експерименту матеріал для дослідження забирали вранці натще  між 

8:00-9:00. Забір матеріалу проводили шляхом декапітації під ефірним 

наркозом і одразу забирали кров для біохімічного аналізу.  

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 

№ 122/21 від 09.06.2021 р.). 

 

2.2. Гістологічні методи дослідження 

Отриманий матеріал яєчок фіксували впродовж 24 годин в 10 % 

розчині нейтрального забуференного розчину формальдегіду. Після фіксації 

кожне яєчко розрізали навпіл, формуючи зріз із відносно високою площею. 

Після фіксації і зневоднення досліджувані тканини заливалися парафіном. 

Парафінові зрізи товщиною 3-4 µм, отримані з сформованих охолоджених 
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гістологічних блоків на мікротомі Microm HM-340, насаджувались на 

скельця, для підвищення адгезії із поверхнею підсушували на повітрі. 

Наступну депарафінізацію проводили в ортоксилолі, регідратацію – у 

спиртах, а забарвлення гематоксиліном та еозином (г-е) – за стандартною 

процедурою [53, 61, 72, 88], за Хартом, трихром за Массоном [4]. Світлова 

мікроскопія проводилася за допомогою мікроскопу Leiсa DM 750 з 

використанням об’єктивів ×10, ×20, ×40, ×63, х100 та фотодокументувалась 

за допомогою цифрової ССD – камери  із розширенням 1200х1600 і 

збереженням у форматі tif.  

 

2.3. Імуногістохімічний метод дослідження 

Імуногістохімічні (ІГХ) методики дозволяють виявити, визначити 

локалізацію та поширеність накопичення певних антигенів за допомогою 

відповідних комплементарних високоспецифічних антитіл [53, 150]. Із метою 

візуалізації реакції антигену з антитілом останнє мітять вторинними 

антитілами з міткою видимою при мікроскопічному дослідженні. В якості 

мітки можна використовувати фермент (пероксидаза хрону), а в якості 

барвника – хромоген діамінобензидин (ДАБ), який взаємодіє з пероксидазою 

[115, 153].  

Методика проведення ІГХ реакції. Для проведення ІГХ дослідження 

нами використані формалін-фіксовані і парафін-залиті тканини, які були 

отримані експериментальним шляхом. Зрізи з парафінових блоків 

розташовували на спеціальних адгезивних предметних скельцях SuperFrost 

Plus (ThermoScientific – TS, USA) і висушували на повітрі. Після спиртової 

обробки зрізів (депарафінізації та регідратації), обробки детергентом 

(ксилол) проводили температурне демаскування антигенів («heat іnductіon of 

epіtope retrіeval»). Остання процедура необхідна для визволення антигенних 

епітопів білків від формальдегіду, для цього зрізи були поміщені в цитратний 

буфер з рН 6.0 і підігрівалися в мікрохвильовій печі впродовж 20 хвилин при 

температурі +100°С. Зниження активності ендогенної пероксидази 
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проводили Ultra Vision Quanto Peroxidase Blok, TS протягом 10 хвилин при 

температурі 21-22°С. Після цього і кожного наступного етапу зрізи тричі по 3 

хвилини промивали у буферному розчині на основі трис-(гідроксиметил)-

амінометану (ТРИС), який титрували соляною кислотою (до pH=7,5). 

У подальшому проводили інкубацію підготовлених зрізів із 

первинними антитілами у вологих камерах 30 хвилин при температурі 20 – 

25°С. У якості первинних антитіл використовували антитіла до продуктів 

експресії Ki-67 (маркер проліферативної активності), caspase-3 (маркер 

регуляції апоптозу), AR (ген рецепторів андрогенів), WT-1 (ген-супресор 

пухлин = регулятор розвитку елементів проміжної мезодерми).  

Титр антитіл був підібраний індивідуально для кожного маркера з 

огляду на рекомендації виробників та результати контрольних досліджень, 

які включали зовнішній та/або внутрішній контроль. У якості розчинника 

використовували спеціальний розчин Antibody Dіluent (DakoCytomation, 

Данія). Характеристика первинних антитіл (клон, розведення, виробник) 

представлена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Панель первинних антитіл 

Антитіло Донор антитіл 

(Host) 

Клон Розве- 

дення 

Виробник 

Ki-67 Кріль поліклональні 1:400 Abcam, США 

caspase-3 Миша 74T2 1:100 TermoScientific, США 

AR Кріль поліклональні 1:200 TermoScientific, США 

WT-1 
Миша 6F-H2 1:100 Diagnostic BioSystems, 

США 

 

Наступний крок – інкубація зрізів з Ultra Vision Quanto Amplifier (TS) 

та Ultra Vision Quanto Polimer (TS) по 10 хвилин при тих самих умовах. 

Вторинні антитіла (Ultra Vision Quanto Amplifier) ампліфікують сигнал, 

отриманий первинними антитілами, а декстрани приєднують до системи 
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пероксидазу хрону (Ultra Vision Quanto Polimer). Після кожного етапу зрізи 

промивалися у ТРИС буфері з рН 7,4 упродовж 10 хвилин. Далі для 

ідентифікації реакції наносився розчин хромогену ДАБ (Quanto, LabVision) 

від 20 секунд до 3 хвилин (під контролем мікроскопа), з проявом у вигляді 

коричневого забарвлення специфічних структур залежно від маркера (ядерна, 

цитоплазматична, мембранна реакція). Для ідентифікації тканинних структур 

зрізи додатково забарвлювали гематоксиліном Майєра протягом 1 хвилини. 

Наступна дегідратація і включення у гістологічний бальзам здійснювалися 

згідно з загальноприйнятими методиками [115, 153]. 

Контроль ІГХ реакцій передбачає перевірку специфічності антитіл і 

достовірності отриманої картини [70]. Кожний маркер потребував 

контрольних досліджень з метою виключення хибно-позитивного чи хибно-

негативного висновків. Для позитивного контролю одночасно 

забарвлювалися зрізи яєчка та тканини, де досліджуваний антиген 

обов’язково був присутній та характеризувався специфічним рівнем 

накопичення та локалізацією. У якості негативного контролю 

використовували зрізи тканин, де досліджуваний антиген був відсутнім. 

Диференційоване фарбування тканини служило внутрішнім контролем 

(наприклад, негативна реакція ендотелію при позитивній реакції пухлинних 

клітин і навпаки). 

 

2.4. Електронно-мікроскопічний метод дослідження 

При заборі матеріалу для електронномікроскопічного дослідження 

дотримано загальноприйнятих правил швидкості висікання та 

атравматичності. 

Шматочки яєчка, 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. 

Проводку і приготування блоків здійснювали за загальноприйнятою 
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методикою [4]. Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі 

ПЭМ-125 К («Selmi», Україна). 

 

2.5. 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 «Центрі біоелементології» Івано-

Франківського національного медичного університету. Відсотковий вміст 

глікозильованого гемоглобіну НbА1с у цільній крові вимірювали за 

допомогою діагностичного набору «ACCENT-200 HbA1c DIRECT», 

виробник PZ Cormay S.A. (Польща).  

 

2.6. Морфометричні методи дослідження  

Для морфометричних досліджень використовувалися фотографії 

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

за Массоном (поле зору світлового мікроскопа Leiсa DM 750 фотографували 

за допомогою цифрової ССD – камери із розширенням 1200х1600 і зберігали 

у форматі tif). Морфометрію здійснювали за допомогою програми ImageJ 

версії 1.47t. Визначали: діаметр звивистих сім’яних трубочок, діаметр 

просвіту звивистих сім’яних трубочок, висоту сперматогенного епітелію. У 
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судинах гемомікроциркуляторного русла вимірювали площу профільного 

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

визначали індекс Вогенворта (ІВ) за формулою [1, 33]:  

W= So/ Sпр х 100                                                                               (2.1), 

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

Оцінка сперматогенезу в тканині яєчка. Для оцінки сперматогенезу в 

тканині яєчка було використано 2 різні критерії: індекс диференціації 

трубочок (ІДТ) та індекс сперматогенезу (ІС). Для того, щоб визначити ІДТ, 

було підраховано кількість сім’яних трубочок з понад трьома шарами 

зародкових клітин, що походять із типу А сперматогоній [166]. Для 

визначення ІС, було обчислено відношення кількості сім’яних трубочок із 

сперматозоїдами до порожніх [166]. 

Для оцінки ІГХ забарвлення ми використовували напівкількісний аналіз 

цифрових зображень [93, 121, 149]. ІГХ забарвлені тканинні зрізи під 

збільшенням ×100-×630 світлового мікроскопа Axio Imager.A2 були 

зафіксовані, як цифрові зображення JPEG формату при однакових умовах 

освітлювання (автоекспозиція), за допомогою цифрової камери ZEISS 

Axiocam 512 color. У кожному зрізі 3 репрезентативні ділянки (3 

мікрофотографії) підлягали дослідженню в поширеній програмі для аналізу 

та обробки цифрових зображень ImageJ (рис. 2.1).  

Плагін «Point Picker» використовували для ручного найточнішого 

підрахунку імунореактивних та імунонегативних клітин при 

інтрацеллюлярній реакції. На основі отриманих кількостей підраховували 

індекс проліферації (ІП) (Ki-67) та подібні йому індекси експресії caspase-3 та 

інших: 

%100
67


−

=
клітинусіхКількість

KiміткоюІГХзклітинКількість
ІП  

Для визначення площі імунореактивної тканини канальців у цифрових 

мікрофотографіях (рис. 2.1А) видаляли неповні зрізи окремих канальців та 

інтерстицій, залишаючи 1-2 канальці (рис. 2.1Б), визначали їхню площу 

(2.2) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/TIFF
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(Measure). Потім проводили деконволюцію (DAB+H), рис. 2.1В. У 

коричневій матриці проводили бінаризацію (рис. 2.1Г) з подальшим 

вимірюванням імунореактивної площі (Measure) і обчисленням частки 

останньої в загальній площі досліджуваних канальців округленням до цілих. 

А Б 

В Г 

 

Рис. 2.1. Методика визначення відносної імунореактивної площі. А. 

Цитоплазматична AR-імунореактивність тканини сім’яних трубочок яєчка 2-

міс щура. Б. Видалені всі елементи, крім зрізу одного канальця. В. Після 

деконволюції обирали фото з коричневою маскою. Г. Бінарізація – 

необхідний етап для вимірювання площі, зайнятої пігментом. 

Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра. Зб.:х400. 
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2.7. Статистичні методи дослідження  

Комп’ютерне опрацювання даних проводилося за допомогою 

статистичного пакета StatSoft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6. 

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 перевірки наявності різниці між показниками незалежних груп 

(наприклад, дорослі та 2-міс щури) використовували U критерій Манна-Уітні 

(Mann-Whitney), при дослідженні залежних груп – критерій Вілкоксона. 

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

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

вибірки; Me – медіана та (25 %; 75 %) – інтерквартельний інтервал 

відповідно; р – досягнутий рівень статистичної значущості.  

Для виявлення та аналізу сили і напрямку кореляційних зв’зків між 

числовими параметрами (наприклад, ІП та тривалість СЦД) знаходили 

значення рангового коефіцієнту кореляції Спірмана та його достовірність. 

При усіх статистичних розрахунках результати вважали достовірними 

при p<0,05 [7, 77, 190]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ЯЄЧКУ ЩУРІВ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ  

 

3.1. Особливості гісто-ультраструктурних змін у сперматогенному 

епітелії яєчок статевозрілих щурів при стрептозотоцин-

індукованому цукровому діабеті 

Через 14 днів від початку моделювання СЦД гістоструктура яєчка 

дослідної групи щурів є збереженою і практично не відрізняється від 

контрольної групи тварин (рис. 3.1). У дослідній групі щурів відмічалась 

дискомплексація сперматогенного епітелію адлюменального компартаменту. 

В стромі яєчка виявляється незначний осередковий набряк.  

 

 

Рис. 3.1. Гістоструктура яєчка контрольного (а) та дослідного щура на 

14 добу розвитку СЦД. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Мікрофотографії. 

Зб.: а, б) х400. 
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За даними морфометричного аналізу, діаметр сім’яних трубочок та 

їхнього просвіту вірогідно не відрізняється від контрольних показників і 

складає відповідно 443,20±28,08 мкм (контроль – 465,62±37,99 мкм, р>0,05) 

та 199,57±16,26 мкм (контроль – 465,62±37,99 мкм, р>0,05) відмічається 

тенденція до зменшення висоти сперматогенного епітелію до 

121,81±10,62 мкм (контроль – 145,06±17,65 мкм, р<0,05) (рис. 3.2.). При 

цьому ІДТ та ІС вірогідно не змінюються і складають відповідно 

89,42±8,15 % (контроль – 95,03±3,79 %, р>0,05) та 89,37±6,33 % (контроль – 

90,62±6,22 %, р>0,05). 

 

 

Рис. 3.2. Кількісні зміни звивистих сім’яних трубочок на 14-у добу 

розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних трубочок 

контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного епітелію 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 

 



53 
 

На субмікроскопічному рівні структурна організація сперматогенного 

епітелію є збереженою, як і в контрольній групі тварин. Проте в окремих 

звивистих сім’яних трубочках відмічається дезорганізація крист мітохондрій 

та просвітлення ядер сперматогоній (рис. 3.3 а). Поява первинних і 

вторинних лізосом у сустентоцитах. Місцями потовщення і набряк базальної 

мембрани у звивистих сім’яних трубочках. В адлюменальному компартменті 

відзначається маргінація ядерного хроматину в сперматоцитах і сперматидах. 

У просвіті звивистих сім’яних трубочок візуалізуються численні джгутики 

сперматозоїдів та пізні сперматиди (рис. 3.3 б). У сперматоцитах і 

сперматидах виявляються дрібні вакуолі, редукція мітохондріальних крист. 

 

 

Рис. 3.3. Ультраструктурна перебудова звивистих сім’яних трубочок на 

14 добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) х6400.  

Позначення: 1 – ядро сперматогонії, 2 – ядро сустентоцита, 3 – 

поперечний зріз джгутиків сперматозоїдів, 4 – ядро сперматиди. 

 

Через 28 діб від початку моделювання СЦД у паренхімі яєчок 

відмічається потовщення базальної мембрани звивистих сім’яних трубочок 
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та зміщення шарів сперматогенного епітелію в бік їхнього просвіту. В 

інтерстиційній тканині між окремими трубочками наявна плазморагія та 

повнокров’я венул (рис. 3.4 а). У частині сперматогоній виявляється 

вакуольна дистрофія та відшарування їх від базальної мембрани. Нерідко в 

просвіті звивистих сім’яних трубочок виявляються відшаровані статеві 

клітини (рис. 3.4 б).  

 

Рис. 3.4. Повнокров’я венул, інтерстиційний набряк (а) та відшарування 

клітин сперматогенного епітелію (а, б) на 28 добу розвитку СЦД. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Мікрофотографії. Зб.: а, б) х400. 

 

За даними морфометрії і статистичного аналізу в цей термін 

експерименту відмічається вірогідне зменшення діаметра звивистих сім'яних 

трубочок до 420,49±28,21 мкм (контроль – 464,05±30,16 мкм, p<0,05) та 

висоти сперматогенного епітелію до 101,60±9,89 мкм (контроль – 

146,27±11,06 мкм, p<0,05), при цьому діаметр просвіту звивистих сім'яних 

трубочок збільшується до 217,28±18,44 мкм (контроль – 171,50±23,45 мкм, 

p<0,05) (рис. 3.5). Кількісна і якісна перебудова сперматогенного епітелію 

відображається на репродуктивній функції яєчок: ІДТ та ІС вірогідно 
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зменшуються відповідно до 75,92±4,69 % (контроль – 93,16±4,34 %, р<0,05) 

та 70,86±11,84 % (контроль – 85,01±12,73 %, р<0,05). 

 

 

Рис. 3.5. Кількісні зміни звивистих сім’яних трубочок на 28-у добу 

розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних трубочок 

контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного епітелію 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 

 

На ультраструктурному рівні в частині сперматогоній виявляється 

деструкція крист мітохондрій, збільшується кількість дрібних та крупних 

вакуолей (рис. 3.6). У сперматоцитах та сперматидах цитоплазма має помірну 

щільність, в деяких клітинах відмічаються частково зруйновані мітохондрії. 

Найбільш виражених змін зазнають сустентоцити, в цитоплазмі яких 

з’являється велика кількість різних розмірів первинних і вториних лізосом, 
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ліпідних крапель (див. рис. 3.6). Нуклеолема ядер утворює значні інвагінації. 

Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки розширюються, на їхній 

поверхні зменшується кількість рибосом. Просвітлюється матрикс 

мітохондрій, більшість крист руйнується, апарат Гольджі вакуолізується. 

Водночас контакти між підтримуючими клітинами не порушуються. У 

інтерстиційних ендокриноцитах відмічаються подібні ультраструктурні 

зміни, а їхньою особливою ознакою є зменшення секреторних гранул. 

 

Рис. 3.6. Вакуольна дистрофія сустентоцита та сперматогонії на 28 

добу розвитку СЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6400.  

Позначення: 1 – ядро сперматогонії, 2 – вакуоля, 3 – лізосоми, 4 – 

мітохондрія, 5 – базальна мембрана, 6 – міоїдна клітина. 

 

На 42 добу перебігу СЦД у 6-міс щурів відмічається порушення 

гістоструктури звивистих сім’яних трубочок. У більшості із них 

спостерігається відшарування сперматогенного епітелію та його атрофія, 

вакуолізація сперматогоній (рис. 3.7). В інтерстиційній тканині судини 

гемомікроциркуляторного русла заповнені еритроцитарними сладжами, 

спостерігається вакуольна дистрофія клітин Лейдіга. При морфометричному 

аналізі відмічали вірогідне зменшення діаметра звивистих сім’яних трубочок 
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до 410,72±32,73 мкм (контроль – 470,61±20,16 мкм, p<0,05) та висоти 

сперматогенного епітелію до 92,12±13.04 мкм (контроль – 149,26±14,65 мкм, 

p<0,05), при цьому діаметр просвіту сім'яних трубочок збільшується до 

226,48±27,98 мкм (контроль – 172,09±17,27 мкм p<0,05) (рис. 3.8).  

У більшості звивистих сім’яних трубочок кількість шарів 

сперматогенного епітелію зменшується, що призводить до порушення 

процесів сперматогенезу і, як наслідок, до відсутності сперматозоїдів у 

просвіті сім’яних трубочок. Такі процеси супроводжуються вірогідним 

зменшенням ІДТ та ІС, порівняно з контролем і попереднім терміном 

експерименту, відповідно до 69,98±5,56 % (контроль – 92,28±4,77 %) та 

65,94±7,62 % (контроль – 86,95±9,96 %) (у всіх випадках р<0,05). 

 

 

 Рис. 3.7. Гістоструктура яєчка 6-міс щура контрольної групи (а, б) та із 

СЦД (в, г). Забарвлення: напівтонкий зріз забарвлений метиленовим синім 

(а), гематоксилін-еозин (б-г). Зб.: а) х1000, б-г) х200. 

Позначення: 1 – відшарування сперматогенного епітелію, 2 – 

вакуолізація сперматогоній, 3 – атрофія сперматогенного епітелію.  
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Рис. 3.8. Кількісні зміни звивистих сім’яних трубочок на 42 добу 

розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних трубочок 

контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного епітелію 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 

 

У сустентоцитах різних вікових груп щурів відмічається вакуольна 

дистрофія, розширення і руйнування цистерн гладкої ендоплазматичної 

сітки, дезорганізація і руйнування крист мітохондрій, поява вакуоль і 

ліпідних крапель (рис. 3.9 а). На цьому терміні експерименту нами вперше, 

на ультраструктурному рівні відзначено руйнування контактів між 

сустентоцитами (див. рис. 3.9 а) та їхній некроз. Найбільш виражених змін із 

боку клітин сперматогенного епітелію яєчок зазнають сперматогонії. В 

останніх спостерігається розвиток вакуольної дистрофії, що в кінцевому 

результаті призводить до балонної та гідропічної дистрофій цих клітин. У 
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сперматоцитах, що перебувають на різних стадіях дозрівання, відмічаються: 

набряк ядра та каріолізис, апоптоз, вакуольна дистрофія, проліферація і 

розширення цистерн гладкої ендоплазматичної сітки, збільшення чисельності 

лізосом і поява автофагосом (рис. 3.9 ). Базальна мембрана потовщена 

внаслідок її плазматичного просякання. У міоїдних клітинах спостерігається 

каріопікноз, поява дрібних і крупних вакуоль, розширення цистерн 

гранулярної ендоплазматичної сітки, часткове руйнування структурних 

компонентів комплексу Гольджі. В інтерстиційній тканині виявляються 

дегранульовані клітини Лейдіга із різко розширеними і частково 

зруйнованими цистернами гладкої ендоплазматичної сітки, каріорексисом і 

каріолізисом, що може вказувати на їхню функціональну недостатність. 

  

Рис. 3.9. Порушення зв’язків між сустентоцитами (а) та вакуольна 

дистрофія сперматоцита (б) в яєчках 6-міс щура на 42 добу перебігу СЦД. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4000; б) 6400. 

Позначення: 1 – сустентоцит, 2 – ліпідна крапля, 3 – вакуольна 

дистрофія міоїдної клітини, 4 – потовщення базальної мембрани, 5 – 

проліферація і розширення цистерн гладкої ендоплазматичної сітки в 

сперматоциті, 6 – ядро сперматоцита, 7 – автофагосома. 
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На 56 добу перебігу СЦД відмічається потовщення сполучнотканинних 

перетинок внаслідок їхнього набряку і ексудації. В інтерстиційній тканині 

периваскулярно виявляються запальні інфільтрати із лімфоцитів та 

нейтрофілів (рис. 3.10 а). Мікросудини заповнені еритроцитарними 

сладжами. У звивистих сім’яних трубочках спостерігається зменшення шарів 

клітин сперматогенного епітелію та відшарування його від базальної 

мембрани (рис. 3.10 б). У всіх шарах сперматогенних клітин відмічаються 

вакуольна і гідропічна дистрофії. При морфометричному аналізі діаметр 

звивистих сім'яних трубочок та висота сперматогенного епітелію різко 

зменшуються, як порівняно з попереднім терміном експерименту, так і з 

контролем, відповідно до 346,27±22,74 мкм (контроль – 475,19±29,47 мкм, 

p<0,05) та до 60,93±8,52 мкм (контроль – 151,26±14,28 мкм, p<0,05), при 

цьому діаметр просвіту сім'яних трубочок, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, вірогідно не змінюється, проте збільшується, порівняно з 

контролем, до 224,42±27,25 мкм (контроль – 172,67±23,11 мкм, p<0,05) (рис. 

3.11).  

 

  

Рис. 3.10. Запальні клітинні інфільтрати в інтерстиційній тканині (а), 

відшарування клітин сперматогенного епітелію та вакуольна дистрофія 

сперматогенних кліти (б) звивистих сім’яних трубочок яєчка на 56 добу 

перебігу СЦД. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Зб.: а) х1000, б)х400. 
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Рис. 3.11. Морфометричні зміни звивистих сім’яних трубочок на 56 

добу розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих 

сім’яних трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного 

епітелію звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – 

діаметр звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр 

просвіту звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 

 

Більшість звивистих сім’яних трубочок не містить у просвіті 

спемарматозоїдів, що вказує на порушення процесів дозрівання останніх та 

морфометрично підтверджується вираженим зниженням ІС до 57,82±9,88 % 

(контроль – 82,31±12,01 %), також відмічається зменшення ІДТ до 

56,65±18,97 % (контроль – 89,81±6,31 %) (у всіх випадках р<0,05). Слід 

зазначити, що вищевказані індекси зменшувались як з контролем, так і з 

попереднім терміном досліду (у всіх випадках р<0,05).  

На ультраструктурному рівні відмічаються виражені деструктивні 

зміни сперматогенного епітелію. Базальна мембрана звивистих сім’яних 

трубочок потовщена. Розташовані ззовні від неї міоїдні клітини 
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електроннощільні та вакуолізовані. У сустентоцитах спостерігається 

вакуольна та гідропічна дистрофія, ліпідні краплі різних розмірів і щільності, 

руйнування щільних контактів між ними (рис. 3.12). Частина сустентоцитів 

зберігає свою ультраструктуру. В сперматогоніях та сперматидах 

виявляються вакуольна, гідропічна дистрофії. Часто в сперматидах 

виявляється балонна дистрофія (рис. 3.13 а). В акросомах дезорганізуються 

зовнішня і внутрішня перетинки. У різних клітинах сперматогенного 

епітелію виявляються ознаки апоптозу (рис. 3.13 б). При цьому у 

сперматогоніях виявляється каріолізис, руйнування структурних компонентів 

комплексу Гольджі та гладкої ендоплазматичної сітки. 

 

 

Рис. 3.12. Відшарування клітин сперматогенного епітелію та вакуольна 

дистрофія сустентоцита, сперматогоній. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х6400. 

Позначення: 1 – відшарування сперматогенного епітелію, 2 – ліпідна 

крапля в цитоплазмі сустентоцита, 3 – ядро сперматогонії, 4 – базальна 

мембрана,  5 – міоїдна клітина. 
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Рис. 3.13. Вакуольна і балонна дистрофії сперматид (а, б) та апоптоз (в) 

сперматоцита на 56 добу розвитку СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, 

б, в) х5600. 

 

У ядрах інтерстиційних ендокриноцитів хроматин розташований 

маргінально, перинуклеарний простір розширений. Цитоплазма клітин 

вакуолізована, містить поодинокі секреторні гранули. Елементи комплексу 

Гольджі та цистерни гладкої ендоплазматичної сітки розширені та 

зруйновані. 

На 70 добу перебігу СЦД відмічаються виражені деструктивно-

атрофічні зміни паренхіми яєчок. В інтерстиційній тканині спостерігається 

ексудація, периваскулярна інфільтрація, кровоносні судини заповнені 

еритроцитарними сладжами (рис. 3.14 а). Міжтрубочкові простори потовщені 

внаслідок склерозу та плазморагії (рис. 3.14 а-г). В одних звивистих сім’яних 

трубочках сперматогенний епітелій зберігає пошарову будову, проте у всіх 

сперматогенних клітинах відмічаються дистрофічно-деструктивні зміни. 

Кількість шарів сперматогенного епітелію різко зменшується, 

диференціюються сперматогонії, сперматоцити, тоді як кількість сперматид 

зменшується, а в більшості сім’яних трубочок ні їх, ні сперматозоїдів 

виявити не вдалось. У більшій частині звивистих сім’яних трубочок 

простежується  відшарування сперматогенного епітелію від базальної 
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мембрани (рис. 3.14 б, г), десквамація клітин адлюменального компартаменту 

(рис. 3.14 д). 

  

  

  

  

Рис. 3.14. Інтерстиційний набряк та еритроцитарні сладжі в судинах 

кровоносного русла (а, е), десквамація (б), вакуольна дистрофія (а-г) та 

руйнування сперматогенного епітелію (г, д) на 70 добу розвитку СЦД. 

Мікрофотографії. Забарвлення: гематоксилін-еозин (а-д), напівтонкий зріз 

забарвлений метиленовим синім (е). Зб.: а-д) х400, е) х1000.  

а б 

в г 

д е 
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В окремих звивистих сім’яних канальцях відмічається повна атрофія та 

руйнування сперматогенного епітелію та їхній склероз (рис. 3.14 г). 

За даними морфометричного аналізу, діаметр звивистих сім'яних 

трубочок та висота сперматогенного епітелію продовжують зменшуватися, 

як порівняно з попереднім терміном експерименту, так і з контролем, 

відповідно до 336,66±16,69 мкм (контроль – 473,68±23,49 мкм, p<0,05) та до 

49,76±11,36 мкм (контроль – 152,16±16,26 мкм, p<0,05), при цьому діаметр 

просвіту сім’яних трубочок порівняно з попереднім терміном експерименту 

вірогідно не змінюється, проте збільшується порівняно з контролем до 

237,14±20,33 мкм (контроль – 169,35±19,78 мкм, p<0,05) (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Морфометричні зміни звивистих сім’яних трубочок на 70 

добу розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих 

сім’яних трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного 

епітелію звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – 

діаметр звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр 

просвіту звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 



66 
 

Такі зміни гістоархітектоніки звивистих сім’яних трубочок вказують на 

порушення сперматогенезу в них та морфометрично підтверджуються 

вираженим зниженням ІДТ до 47,57±12,07 % (контроль – 93,25±4,16 %) та ІС 

до 46,37±9,01 % (контроль – 89,05±8,16 %) (у всіх випадках р<0,05). Слід 

зазначити, що вищевказані індекси продовжували зменшуватись як 

порівняно з контролем, так і з попереднім терміном досліду (у всіх випадках 

р<0,05).  

На 70 добу СЦД відзначається зменшення чисельності сустентоцитів 

унаслідок розвитку в них вакуольної і гідропічної дистрофій (рис. 3.16), які 

на ультраструктурному рівні проявляються: каріолізисом, руйнуванням крист 

мітохондрій та перетворенням їх у вакуолі; розширенням цистерн гладкої  

  

Рис. 3.16. Ультраструктурні зміни в яєчках статевозрілих щурів на 70 

добу перебігу експериментального СЦД. Електронні мікрофотографії.         

Зб.: а) х4800, б) х6400.  

Позначення: 1 – сперматогонія, 2 – десквамація клітин базального 

компартменту, 3 – базальна мембрана, 4 – ядро сустентоцита, 5 – гладка 

ендоплазматична сітка, 6 – ядро міоїдної клітини, 7 – лізосоми, 8 – 

мітохондрія. 
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ендоплазматичної сітки; збільшенням чисельності первинних і вторинних 

лізосом; появою дрібних і крупних вакуоль у цитоплазмі. В інших 

сустентоцитах спостерігається каріорексис, гіперплазія гладкої 

ендоплазматичної сітки, крупні ліпідні краплі у цитоплазмі. Відмічається 

руйнування щільних контактів між сусідніми клітинами та десквамація 

сустентоцитів і клітин сперматогенного епітелію (рис. 3.16 а). Базальна 

мембрана потовщена, в міоїдних клітинах відмічається: каріорексис, 

вакуольна і гідропічна дистрофії, розростання сполучної тканини навколо 

трубочок (див. рис. 3.16).  

У сперматогоніях відмічається каріолізис, вогнищеві скупчення 

гетерохроматину в каріоплазмі, розширення цистерн гладкої 

ендоплазматичної сітки, дезорганізація та руйнування крист мітохондрій, 

поява вакуоль і балонів (рис. 3.17 а). У сперматоцитах спостерігаємо явища 

гідропічної дистрофії, колікваційний і парціальний некрози (рис. 3.17 б).  

 

 Рис. 3.17. Балонна дистрофія сперматогоній (а) та парціальний некроз 

сперматоцита (б). Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х4000, б) х6400.  

Позначення: 1 – ядро сперматогонії, 2 – балон, 3 – вакуолі, 4 – 

мітохондрія, 5 – парціальний некроз сперматоцита. 
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Поряд із деструктивно зміненими сперматогенними клітинами 

виявляються і зі зворотними змінами, що перебувають у стані вакуольної 

дистрофії. У цей термін експерименту виявляються поодинокі сперматиди на  

7-ій стадії дозрівання з явищами апоптозу і колікваційного некрозу. У 

сперматозоїдах простежуються: каріопікноз і каріорексис, дезорганізація і 

руйнування мікротрубочок аксонем. 

 

3.2. Патоморфологічні зміни у гемомікроциркуляторному руслі яєчок 

статевозрілих щурів при стрептозотоцин-індукованому цукровому 

діабеті 

На 14 добу від початку моделювання СЦД гістоструктура звивистих 

сім’яних трубочок та сполучнотканинних прошарків залишається 

збереженою. Подекуди в міжтрубочкових проміжках відмічається набряк. На 

гістопрепаратах простежується спазм приносної ланки 

гемомікроциркуляторного русла (рис. 3.18), який підтверджується і 

морфометрично.  

 

 

Рис. 3.18. Спазм артеріоли на 14 добу розвитку СЦД. Мікрофотографія. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Зб.: х400.  
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Площа артеріол вірогідно зменшується на 15,7 %, а площа їхнього 

просвіту на 46,3 % (табл. 3.1). Такі кількісні зміни з боку артеріол призводять 

до зменшення їхньої пропускної здатності, що підтверджується вірогідним 

збільшенням ІВ до 522,61±31,23 % (контроль – 295,84±29,09 %, р<0,05). З 

боку обмінних і ємнісних судин вірогідних морфометричних змін в цей 

термін експерименту нам виявити не вдалось (див. табл. 3.1). ІВ капілярів 

яєчок щурів із СЦД вірогідно не відрізняється від контрольної групи і 

становить 137,76±10,17 % (контроль – 138,74±10,12 %, р>0,05). 

 

Таблиця 3.1 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Досліджувані 

судини  

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 580,52±73,24* 93,24±20,31* 487,28±43,20* 

контроль 688,33±86,86 173,75±14,76 514,58±75,86 

капіляри 
СЦД 105,17±12,39 44,23±7,56 60,93±18,13 

контроль 103,09±27,26 43,18±9,20 59,91±22,21 

венули 

СЦД 918,79±68,54 650,31±33,21 268,48±24,25 

контроль 926,49±70,67 633,65±30,01 292,84±42,31 

контроль 741,14±58,96 509,64±36,91 231,50±57,01 

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

групою. 

 

На ультраструктурному рівні в просвіті окремих капілярів відмічається 

адгезія еритроцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів, а також 

гофрований вигляд останньої внаслідок незначних пальцеподібних випинів у 

просвіт судини. В ендотеліоцитах мікрогемосудин простежуються реактивні 

зміни у вигляді набряку і просвітлення матриксу мітохондрій, дезорганізації і 

часткової редукції їхніх крист.   
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На 28 добу від початку ін’єкції стрептозотоцину в обмінній та ємнісній 

ланці гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів із СЦД відмічаємо 

повнокров’я капілярів і венул (рис. 3.19 а). Натомість у приносній ланці 

відмічається спазм артеріол, що підтверджується даними морфометричного 

дослідження. Звертає на себе увагу виражений осередковий міжтрубочковий 

набряк (рис. 3.19 б). На напівтонких зрізах, забарвлених метиленовим синім, 

як і в контрольної групи тварин, бокові контакти сустентоцитів поділяють 

сперматогенний епітелій звивистих сім’яних трубочок на два поверхи 

(компартменти). Базальний компартмент розташовується між базальною 

мембраною звивистих сім’яних трубочок та місцем контакту між сусідніми 

сустентоцитами і заповнюється сперматогоніями,  сперматоцитами І-го 

порядку на стадії прелептотени. Другий компартмент знаходиться вище 

місця цього контакту і сягає до просвіту трубочок. Він містить сперматоцити 

ІІ-го порядку, сперматиди і сперматозоїди (рис. 3.19 а).   

 

Рис. 3.19. Морфологічні зміни яєчок щурів на 28 добу розвитку СЦД. 

Мікрофотографії. Забарвлення: напівтонкий зріз забарвлений метиленовим 

синім (а), гематоксилін-еозин (б). Зб.: а) х1000, б) х400.  

Позначення: 1 – капіляр, 2 – сустентоцит, 3 – артеріола. 
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Площа артеріол, порівняно з контрольними показниками, вірогідно 

зменшується до 575,24±53,72 мкм2 (контроль – 688,33±86,087 мкм2, р<0,05) 

внаслідок зменшення площі їхнього просвіту до 88,74±15,33 мкм2 (контроль – 

173,75±14,76 мкм2, р<0,05), тоді як площа стінки вірогідно не змінюється і 

становить 486,5±52,13 мкм2 (контроль – 514,58±75,86 мкм2, р>0,05). Така 

морфометрична перебудова артеріол призводить до зростання ІВ до 

548,23±23,78 % (контроль – 295,84±29,08 %, р<0,05) та, як і в попередній 

термін експерименту, вказує на зменшення їхньої пропускної здатності.  

За даними морфометричних досліджень і статистичного аналізу 

вірогідних кількісних змін у капілярах і венулах щурів зі СЦД, порівняно з 

контрольною групою тварин, не виявлено (табл. 3.2). Пропускна здатність 

капілярів є збереженою, що підтверджується низьким значенням ІВ, який 

вірогідно не відрізняється від контрольних показників і складає 

160,82±14,58 % (контроль – 141,29±12,26 %). На гістопрепаратах більшість 

капілярів і венул є повнокровними. 

 

Таблиця 3.2 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

28 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 575,24±53,72* 88,74±15,33* 486,50±52,13* 

контроль 688,33±86,09 173,75±14,76 514,58±75,86 

капіляри 
СЦД 108,32±21,34 41,53±8,28 66,79±7,21 

контроль 104,19±27,07 43,18±9,21 61,01±22,21 

венули 
СЦД 926,21±65,13 633,65±30,01 283,09±50,01 

контроль 916,48±72,57 643,12±25,3 282,83±54,11 

Примітки:  

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

2) вірогідна різниця з попереднім терміном дослідження #p<0,05. 
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На ультраструктурному рівні просвіт окремих артеріол набуває 

щілиноподібної форми внаслідок їхнього спазму. При цьому ядра 

ендотеліоцитів випинають у просвіт у вигляді частоколу (рис. 3.20). В 

ендотеліоцитах і міоцитах просвітлюється матрикс більшості мітохондрій та 

дезорганізуються кристи. У міоцитах  артеріол ядра є помірної і низької елек-

тронної щільності внаслідок маргінального розташування гетерохроматину. 

 

Рис. 3.20. Спазм артеріоли в інтерстиційній тканині яєчка на 28 добу 

розвитку СЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – ядро міоцита, 3 – внутрішня 

еластична мембрана. 

 

Форма ядер ендотеліоцитів і міоцитів також значно варіює внаслідок значних 

інвагінацій ядерної оболонки. Внутрішня еластична мембрана втрачає 

звивистість через набряк. 

На ультраструктурному рівні в більшості капілярів спостерігаються 

реактивні зміни: ядра едотеліоцитів набувають різної форми через 

інвагінацію ядерної оболонки. В окремих капілярах ядровмісна зона різко 

виступає в просвіт судини, через що останній перетворюється у 
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плазматичний. Окрім того, відмічається адгезія еритроцитів до люменальної 

плазмолеми ендотеліоцитів. 

На 42 добу перебігу СЦД у 6-міс щурів відмічається порушення 

гістоструктури звивистих сім’яних трубочок. В інтерстиційній тканині 

судини гемомікроциркуляторного русла заповнені еритроцитарними 

сладжами (рис. 3.21 а), спостерігається виражений осередковий 

інтерстиційний набряк внаслідок плазморагії (рис. 3.22 б).  

 

Рис. 3.21. Еритроцитарні сладжі у венулі та капілярі (а), осередкові 

набряки інтерстиційної тканини (б) в яєчку щура на 42 добу перебігу СЦД. 

Мікрофотографії. Забарвлення: гематоксилін-еозин (а), за Хартом (б).         

Зб.: а) х1000, б) х400.  

 

За даними морфометрії і статистичного аналізу, на 42 добу перебігу 

СЦД, порівняно з контрольними показниками, відмічається вірогідне 

потовщення стінки артеріол і капілярів відповідно на 12,7 % та 16,3 %, при 

цьому площа просвіту цих судин вірогідно зменшується на 34,8 % та 27,1 % 

(табл. 3.3). Такі зміни призводять до зростання ІВ в артеріолах до 

523,31±40,62 % (контроль – 302,62±28,31 %, р<0,05), в капілярах – до 
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213,32±19,21% (контроль – 133,75±10,53 %, р<0,05). Порівняно з попереднім 

терміном спостереження площа артеріол зростає і наближається до 

контрольних показників унаслідок збільшення товщини їхньої стінки, такі 

самі зміни простежуються і в капілярах. На нашу думку, така морфометрична 

перебудова приносних і обмінних судин пов’язана з набряковими процесами 

в ендотеліоцитах і міоцитах, що підтверджується даними 

електронномікроскопічних досліджень. З боку венул також простежується 

тенденція до потовщення їхньої стінки. 

Таблиця 3.3 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

42 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 681,71±57,13# 109,37±11,43* 572,34±33,17*# 

контроль 675,39±73,24 167,75±13,52 507,64±47,24 

капіляри 
СЦД 103,24±9,72 32,95±6,78*# 70,29±17,13*# 

контроль 105,61±13,42 45,18±8,24 60,43±19,27 

венули 
СЦД 981,39±84,56 646,84±51,13 334,55±20,39*# 

контроль 924,37±76,34 647,56±29,71 276,81±24,19 

Примітки:  

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

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

 

При дослідженні судин ГМЦР яєчка щурів із СЦД на 

ультраструктурному рівні привертає увагу розвиток діабетичної 

мікроангіопатії, яка характеризується: гемореологічними порушеннями в 

судинах гемомікроциркуляторного русла (еритроцитарні сладжі, 

мікротромби, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до люменальної поверхні 

ендотеліоцитів) (рис. 3.22 а), руйнуванням та десквамацією ендотеліоцитів в 

капілярах, потовщенням і набряком базальної мембрани капілярів. У 
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інтерстиційних ендокриноцитах відмічається вакуольна дистрофія, 

розширення і руйнування цистерн гладкої ендоплазматичної сітки, 

дезорганізація і руйнування крист мітохондрій, поява вакуоль і ліпідних 

крапель, виражена дегрануляція із втратою секреторних гранул в цитоплазмі 

(рис. 3.22 б). 

 

Рис. 3.22. Еритроцитарні сладжі в капілярі (а), розширення та 

руйнування цистерн гладкої ендоплазматичної сітки в інтерстиційному 

ендокриноциті (б) яєчка щура на 42 добу перебігу СЦД. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а, б) х6400. 

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі; 2 – сустентоцит, 3 – 

інтерстиційний ендокриноцит, 4 – розширені цистерни гладкої 

ендоплазматичної сітки. 

 

На 56 добу перебігу СЦД більшість мікросудин яєчка повнокровні 

внаслідок еритроцитарних сладжів (рис. 3.23). У міжтрубочковій 

інтерстиційній тканині простежуються крупні осередкові вогнища 

плазморагії із запальними клітинними інфільтратами. При морфометричному 

аналізі мікрогемосудин, насамперед, привертає увагу потовщення їхньої 
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стінки внаслідок вакуольної дистрофії клітинних елементів, гіалінозу і 

склерозу (табл. 3.4). При цьому просвіт приносних і обмінних судин, як і в 

попередній термін дослідження, залишається меншим за контрольні 

показники, що супроводжується високим ІВ в них, який зростає в артеріолах 

до 498,28±37,21 % (контроль – 277,23±29,69 %, р<0,05), в капілярах до 

238,73±21,46 % (контроль – 132,53±14,76 %). 

 

 

Рис. 3.23. Еритроцитарні сладжі в артеріях і венах, плазморагія 

інтерстиційних міжтрубочкових прошарків яєчка щура на 56 добу перебігу 

СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: за Хартом (а), гематоксилін-еозин (б).         

Зб.: а, б) х400. 

 

Зменшення пропускної здатності артеріол і капілярів очевидно 

призводить до відкриття артеріоло-венулярних анастомозів та до скиду крові 

у венозне русло. Наші припущення підтверджуються морфометрично-

статистичним аналізом. У цей термін експерименту відмічається вірогідне 

збільшення площі просвіту венул на 18 % порівняно з контрольними 

показниками (див. табл. 3.4).  



77 
 

На ультраструктурному рівні, як і на світлооптичному, переважна 

більшість мікросудин заповнена еритроцитарними сладжами (рис. 3.24 а).  

 

Таблиця 3.4 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

56 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 773,88±80,34*# 129,35±15,72*# 644,53±31,15*# 

контроль 663,29±61,23 175,83±14,52 487,46±23,19 

капіляри 
СЦД 113,24±15,44# 33,43±7,23* 79,81±10,03*# 

контроль 108,64±11,23 46,72±8,39 61,92±7,85 

венули 
СЦД 1134,23±69,72*# 743,25±54,13*# 390,98±44,08*# 

контроль 923,48±67,59 629,13±38,45 294,35±23,21 

Примітки:  

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

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

 

В артеріолах спостерігається облітерація просвіту, деструкція 

ендотелію, склероз базальної мембрани та гіаліноз її стінки. Відмічається 

набряк і зменшення звивистості внутрішньої еластичної мембрани. У 

гемокапілярах значно звужується діаметр просвіту. При цьому виявляється 

набряк і десквамація ендотелію. Базальна мембрана нерівномірно 

потовщується, зменшується щільність і чіткість її контурів: в одних ділянках 

вона має звивисті контури, в інших – порушується її цілісність.  

Ядра ендотеліоцитів набувають неправильної форми, пікнотичні, в 

деяких клітинах спостерігається їхній лізис. Ядерна оболонка утворює 

інвагінації різної глибини. Каріоплазма ендотеліоцитів має низьку 

електронну щільність. У ній відмічається периферійне розміщення 

хроматину, перинуклеарний простір не визначається. Ядерце не 
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диференціюється. Спостерігається виражений набряк цитоплазми 

ендотеліоцитів, розрідження і просвітлення її матриксу, вакуолізація (рис. 

3.24 б). У ній зменшується вміст мікропіноцитозних пухирців. Місцями 

пухирці зливаються, утворюючи мультивезикулярні тільця. Мітохондрії 

невеликого розміру, набувають неправильної форми, кристи більшості з них 

зруйновані, в результаті чого ці органели перетворюються у вакуолі. 

Елементи комплексу Гольджі та гранулярної ендоплазматичної сітки 

розширені, частково або повністю зруйновані. У венулах відмічається 

посилення звивистості, облітерація просвіту клітинними елементами крові, 

потовщення стінок унаслідок їхнього плазматичного просякання і склерозу.  

 

 

Рис. 3.24. Еритроцитарні сладжі у закапілярній судині (а) та 

проліферація базальної мембрани капіляра (б) в гемомікроциркуляторному 

руслі яєчка щура на 56 добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії.     

Зб.: а, б) х6400. 

Позначення: 1 – еритроцити, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – проліферація 

базальної мембрани у вигляді окремих пластин.  
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На 70 добу після моделювання СЦД на тлі гіперглікемії та високих 

рівнів глікованого гемоглобіну в судинах гемомікроциркуляторного русла 

відмічаються виражені ознаки діабетичної мікроангіопатії. Насамперед це 

проявляється глибокими гемореологічними порушеннями (еритроцитарні 

сладжі, мікротромби, адгезія еритроцитів і тромбоцитів між собою та до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів), значним периваскулярним набряком 

та набряком інтерстиційної тканини (рис. 3.25).  

 

 

 Рис. 3.25. Субмікроскопічні ознаки діабетичної мікроангіопатії в 

судинах яєчка щура на 70 добу перебігу СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: 

гематоксилін-еозин (а, б). Зб.: а) х400, б) х200. 

 

При морфометричному аналізі мікрогемосудин, як і в попередній 

термін досліду, ми відмічали потовщення їхньої стінки (табл. 3.5), що 

супроводжується зменшенням площі просвіту артеріол і капілярів. В 

артеріолах і капілярах ІВ зростає відповідно до 532,36±49,27 % (контроль – 

299,42 %, р<0,05), в капілярах до 266,64±13,25 % (контроль – 

135,64±18,47 %). У цей термін експерименту, як і в попередній, відмічається 
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вірогідне збільшення площі венул на 26,7 %, їхнього просвіту на 25,3 %, 

стінки на 29,8 % порівняно з контрольними показниками (див. табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

70 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 786,34±84,59* 114,35±24,13* 671,99±41,32*# 

контроль 678,14±51,32 169,78±12,49 508,36±45,36 

капіляри 
СЦД 111,26±21,07* 30,13±8,21* 81,34±20,13* 

контроль 104,27±13,07 44,25±8,36 60,02±10,07 

венули 
СЦД 1146,17±53,75* 786,53±30,07*# 359,34±41,13* 

контроль 904,35±74,59 627,64±31,13 276,71±49,47 

Примітки:  

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

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

 

Електронномікроскопічно переважна більшість мікросудин заповнена 

еритроцитарними сладжами (рис. 3.26 а). В артеріолах, капілярах і венулах 

цитоплазма ендотеліоцитів стає електроннощільною і містить велику 

кількість дрібних і крупних вакуолей. Їхня люменальна поверхня утворює 

численні випини в просвіт судин, що нерідко завершуються мікро- та 

макроклазматозом. В артеріолах відмічається вакуольна дистрофія і 

колікваційний некроз міоцитів, ендотеліоцитів та десквамація останніх з 

оголенням потовщеної базальної мембрани. Внутрішня еластична мембрана 

потовщена, втрачає свою звивистість.  

У капілярах трапляються еритроцитарні сладжі, адгезія і агрегація 

тромбоцитів і еритроцитів, явища мікро- і макроклазматозу. В 

ендотеліоцитах капілярів спостерігаються поліморфні зміни. В одних ми 
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відмічали каріопікноз, каріорексис, підвищення електронної щільності 

цитоплазми, в інших – каріолізис, вакуольну дистрофію і колікваційний 

некроз. Канальці та цистерни ендоплазматичної сітки розширюються, на 

їхній поверхні зменшується кількість рибосом, мікропіноцитозні пухирці є 

поодинокими і розташовуються, в основному, біля внутрішньої поверхні 

люменальної плазмолеми.  

 

Рис. 3.26. Еритроцитарні сладжі в капілярі та венулі (а), значна 

проліферація базальної мембрани капіляра (б) на 70 добу перебігу СЦД.   

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х3200, б) х6400.  

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі у просвіті венули, 2 – 

еритроцитарні сладжі у просвіті капіляра, 3 – каріопікноз в едотеліоциті, 4 – 

проліферація базальної мембрани у вигляді окремих пластин, 5 – 

мікроклазматоз, 6 – перицит, 7 – руйнування інтерстиційного ендокриноцита. 

 

У цей термін експерименту практично у всіх капілярах ми спостерігали 

значну проліферацію базальної мембрани у вигляді окремих пластин, що є 

одним із діагностичних маркерів діабетичної мікроангіопатії (рис. 3.26). 

Простежували руйнування стінки капілярів з діапедезом еритроцитів, 
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нейтрофілів, лейкоцитів у перикапілярні простори. Навколо мікрогемосудин 

відмічали розростання сполучної тканини. 

В інтерстиційних ендокриноцитах відмічали виражені деструктивні 

зміни. Специфічною ознакою пошкоджень було накопичення в них ліпідних 

крапель, як правило не присутніх у цих клітинах в контролі. Гладка 

ендоплазматична сітка була значно розширена та зруйнована (рис. 3.27).  

 

Рис. 3.27. Ультраструктурна перебудова інтерстиційного 

ендокриноцита статевозрілого щура на 70 добу перебігу СЦД. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6400.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрії, 3 – цистерни гладкої 

ендоплазматичної сітки. 

 

Було виявлено декілька типів внутрішньоклітинних тілець виключно в 

інтерстиційних клітинах. Багато з них нагадували вторинні лізосоми або 

щільні тільця, тоді як інші виявились аутофагоцитуючими вакуолями. Крім 

того, було виявлено дрібні, грануловмісні пластинчасті структури, які 

розміщувались усередині типового щільного тільця чи вільно в цитоплазмі. 

Мієліноподібні структури переважно спостерігались в цитоплазмі 

інтерстиційних ендокриноцитів або в мітохондріях. Нерідко можна було 
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простежити руйнування плазмолеми інтерстиційних ендокриноцитів з 

виходом органел у периваскулярний простір (див. рис. 3.26 б). В останньому 

навколо інтерстиційних клітин спостерігалась велика кількість макрофагів з 

мієліноподібними тільцями в цитоплазмі. Вищевказані зміни вказують на 

руйнування та фагоцитоз інтерстиційних ендокриноцитів. 

 

3.3. Зміни показників вуглеводного обміну при експериментальному 

цукровому діабеті 

Уже на 14 добу розвитку СЦД в крові 6-міс щурів ми відмічали 

відчутне зростання глюкози і HbА1с у 3,1 раза та 1,9 раза відповідно, що 

вказує на розвиток субкомпенсованої форми ЦД (табл. 3.6).  

На 28 добу розвитку СЦД в крові 6-міс щурів ми відзначали подальше 

зростання глюкози і HbА1с до 16,03±1,34 ммоль/л (контроль 4,85±0,97 

ммоль/л, р<0,05) та 8,05±0,42 % (контроль 2,35±0,17 %, р<0,05). Такі  

Таблиця 3.6 

Динаміка показників глікемічного профілю крові 6-міс щурів при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Показ-

ники 

Групи 

тварин 

14 доба  28 доба 42 доба  56 доба 70 доба 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

СЦД 13,76± 

0,59* 

16,03± 

1,34*# 

17,65± 

0,84*# 

17,01± 

1,32* 

20,84± 

0,37*# 

Контроль 4,57± 

0,42 

4,85± 

0,97 

4,23± 

0,93 

3,56± 

0,43 

4,56± 

0,38 

HbA1c (%) 

СЦД 5,17± 

0,43* 

8,05± 

0,42 *# 

9,28± 

1,02 *# 

9,56± 

0,71*# 

11,05± 

0,35*# 

Контроль 2,68± 

0,21 

2,35± 

0,17 

2,34± 

0,41 

2,34± 

0,37 

2,51± 

0,27 

Примітки: 

1) * – достовірна різниця порівняно з контролем, р<0,05; 

2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном експерименту, 

р<0,05. 
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біохімічні зміни вказують на розвиток ЦД середнього ступеня важкості    

(рис. 3.28). 

На 42 добу після моделювання СЦД рівень глюкози збільшується в 3,6 

раза, а глікованого гемоглобіну в 4 рази (див. табл. 3.6). 

а 

б 

Рис. 3.28. Динаміка рівнів глюкози (а) і глікованого гемоглобіну (б) 

упродовж розвитку і перебігу СЦД у 6-міс щурів. 

 

На 56 добу після моделювання СЦД рівень глюкози вірогідно не 

відрізняється від показників попереднього терміну спостереження, проте 

порівняно з контролем збільшується в 4,8 раза (див. табл. 3.6, рис.3.28). 

Рівень НbА1с збільшується в 4 рази. На 70 добу після моделювання СЦД, 

порівняно з контролем, рівень глюкози зростає в 4,6 раза, а НbА1с – в 4,4 

раза, що вказує на розвиток декомпенсованого СЦД. Ці показники 
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достовірно збільшуються порівняно з попереднім терміном спостереження (у 

всіх випадках р<0,05) (див. табл. 3.6, рис. 3.28). 

Отже у 6-міс щурів рівень глюкози і НbА1с упродовж розвитку і 

перебігу СЦД поступово зростають і сягають максимальних величин на 70 

добу експерименту (див. рис. 3.28). 

Таким чином, враховуючи результати проведених досліджень, можна 

прийти до наступних висновків: 

1.  На 14-42 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 виявляються групи відшарованих статевих клітин. Діаметр 

звивистих сім’яних трубочок та висота сперматогенного епітелію, порівняно 

з контрольними показниками, вірогідно зменшуються на 28-42 доби СЦД  на 

9,4-12,7 % та на 30-38,3 % 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 % (у всіх випадках 

р<0,05). 

2.  У ГМЦР яєчка на 14-28 доби розвитку СЦД відмічається спазм 

артеріол, що підтверджується вірогідним зменшенням площі їхнього 

просвіту на 46-48 % та зростанням ІВ в 1,7-1,8 раза (у всіх випадках р<0,05). 

На 42-56 доби перебігу СЦД в судинах ГМЦР яєчка відмічається розвиток 

діабетичної мікроангіопатії, яка підтверджується якісною і кількісною 

їхньою перебудовою. У всіх мікрогемосудинах спостерігаються 

гемореологічні порушення: адгезія й агрегація еритроцитів, мікротромби, 

адгезія еритроцитів і тромбоцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів, 

явища мікро- та макроклазматозу. В артеріолах і капілярах простежується 

зменшення їхнього просвіту на 34,8-32,6 % та на 27,1-31,9 %, збільшення 
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площі їхньої стінки на 12,7-32,1 % та на 16,3-35,5 %, що призводить до 

зростання ІВ в 1,7-1,8 раза та в 1,3-2 раза відповідно (у всіх випадках р<0,05). 

На 56-70 добу площа венул збільшується на 22,8-26,7 % внаслідок 

збільшення площі їхнього просвіту на 18,1-25,3 % та стінки на 32,8-29,9 % 

відповідно (у всіх випадках р<0,05). В ендотеліоцитах і міоцитах 

простежується вакуольна і гідропічна дистрофії, виражена проліферація 

базальної мембрани капілярів. 

3. На 56-70 доби простежуються виражені деструктивно-атрофічні 

зміни паренхіми яєчок: периваскулярна інфільтрація, потовщення 

міжтрубочкових просторів унаслідок склерозу та плазморагії. У більшій 

частині звивистих сім’яних трубочок простежується відшарування 

сперматогенного епітелію від базальної мембрани, десквамація клітин 

адлюменального компартменту. На 70 добу в окремих звивистих сім’яних 

трубочках відмічається повна атрофія і руйнування сперматогенного 

епітелію та їхній склероз. За даними морфометричного аналізу, висота 

сперматогенного епітелію на 56-70 доби зменшується в 2,5-3,1 раза. Такі 

зміни гістоархітектоніки сім’яних трубочок вказують на порушення 

сперматогенезу в них та морфометрично підтверджуються вираженим 

зниженням ІДТ в 1,6-2 раза та ІС в 1,4-1,9 раза (у всіх випадках р<0,05). У 

сустентоцитах спостерігається вакуольна і гідропічна дистрофії, 

колікваційний некроз, руйнування щільних контактів між сусідніми 

клітинами. На ультраструктурному рівні у всіх клітинах сперматогенного 

епітелію спостерігаються дистрофічно-деструктивні зміни . Такі зміни в 

сперматогенному епітелії яєчка відбуваються на тлі порушення 

гематотестикулярного бар’єра внаслідок розвитку діабетичної 

мікроангіопатії та деструктивних змін сустентоцитів. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ЯЄЧКУ 

НЕСТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 

ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ  

 

4.1. Особливості патоморфологічних змін у сперматогенному епітелії 

яєчок 2-міс щурів при стрептозотоцин-індукованому цукровому 

діабеті 

Вважаємо за доцільне насамперед описати особливості будови яєчка 

контрольної групи 2-міс щурів. У цієї вікової групи тварин звивисті сім’яні 

канальці заповнені клітинами сперматогенного епітелію, які знаходяться на 

різних стадіях клітинного циклу (рис. 4.1 а-б). У різних сім’яних трубочках 

 

 

Рис. 4.1. Особливості гістоархітектоніки яєчка контрольної (а, б) та 

дослідної (в, г) груп щурів на 14 добу розвитку СЦД. Мікрофотографії. 

Забарвлення: напівтонкий зріз забарвлений метиленовим синім (а, в), 

гематоксилін-еозин (б, г). Зб.: а, б) х400, в) х1000. 
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висота сперматогенного епітелію є досить варіабельною, від заповнення всієї 

трубочки сперматогенними клітинами до трубочок, які містять 3-4 ряди 

сперматогенних клітин. Нам не вдалось знайти жодного сім’яного канальця, 

який би містив сперматозоїди, тому на цьому етапі дослідження ІС як в 

контрольної, так і дослідної групи був рівним 0. Порівняно із 6-міс щурами у 

2-міс тварин діаметр звивистих сім’яних трубочок, діаметр їхнього просвіту і 

висота сперматогенного епітелію є меншими відповідно у 2,1 раза, 2,2 раза та 

2 рази (у всіх випадках р<0,05). 

На ультраструктурному рівні на базальній мембрані звивистих 

сім’яних трубочок розміщується сперматогенний епітелій та сустентоцити. 

Саме в інвагінаціях плазмолеми останніх «дозрівають» статеві клітини (рис. 

4.2 а). У базальній частині звивистих сім’яних трубочок розміщуються 

сперматогонії, а ближче до їхнього просвіту – сперматоцити ІІ-го порядку та 

сперматиди. Сперматогенний епітелій поділяється боковими контактами 

сустентоцитів на два компартменти. Базальний компартмент розташовується 

між базальною мембраною сім’яних трубочок та місцем контакту між 

сусідніми сустентоцитами і заповнюється сперматогоніями і сперматоцитами 

І-го порядку на стадії прелептотени. Адлюмінальний компартмент 

знаходиться вище від місця цього контакту і сягає просвіту трубочок. Він 

містить сперматоцити ІІ-го порядку і сперматиди.  

У сполучнотканинних прошарках між звивистими сім’яними 

трубочками розміщуються судини, фібробласти та групи інтерстиційних 

ендокриноцитів. Особливістю будови останніх у цій віковій групі тварин є 

електроннощільна цитоплазма, численні подовгуватої форми молоді 

мітохондрії, щільно упаковані цистерни гладкої ендоплазматичної сітки та 

поодинокі секреторні гранули помірної електронної щільності. Їхні ядра 

мають округлу або овальну форму з дифузно розсіяними гранулами 

евхроматину і розташовуються переважно ексцентрично. Слід зазначити, що 

інтерстиційні ендокриноцити розміщуються по сусідству із капілярами. 
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Рис. 4.2. Особливості ультраструктурної організації звивистих сім’яних 

трубочок контрольного щура (а) та із СЦД (б, в) на 14 добу експерименту. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) х4800, в) х6400.  

Позначення: 1 – ядро сперматогонії, 2 – ядро сустентоцита, 3 – 

відросток міоїдної клітини, 4 – апоптичне тільце в сперматиді. 

 

На 14 добу розвитку СЦД гістоструктура яєчка 2-міс щурів є 

збереженою. В окремих звивистих сім’яних трубочках зменшується висота 

сперматогенного епітелію та відмічається менш щільне упакування цих 

клітин (рис. 4.1 в, г). За даними морфометричного аналізу, діаметр звивистих 

сім’яних трубочок та їхнього просвіту вірогідно не відрізняється від 

контрольних показників і складає відповідно 209,28±19,84 мкм (контроль – 

219,28±21,79 мкм, р>0,05) та 81,72±7,94 мкм (контроль – 78,62±3,81 мкм, 

р>0,05), відмічається тенденція до зменшення висоти сперматогенного 

епітелію до 63,78±8,15 мкм (контроль – 70,33±9,81 мкм, р<0,05) (рис. 4.3). 

Водночас ІДТ вірогідно не змінюється і складає 87,64±5,5 % (контроль – 

91,71±7,18 %, р>0,05). 
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Рис. 4.3. Кількісні зміни звивистих сім’яних трубочок на 14 добу 

розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних трубочок 

контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного епітелію 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 

 

На ультраструктурному рівні в звивистих сім’яних трубочках 

діабетичних шурів відмічаються дистрофічні зміни як в підтримуючих 

епітеліоцитах, так і в сперматогенних клітинах. У сустентоцитах найбільш 

виражених змін зазнають мітохондрії. Вони набувають округлої форми 

внаслідок набряку, їхні кристи дезорганізуються і частково руйнуються, 

утворюючи електронно-прозорі пустоти всередині органели (рис. 4.2 б). Ядра 

сперматогоній просвітлені внаслідок конденсації хроматину в окремі грудки, 

цистерни гладкої ендоплазматичної сітки розширені. В окремих 

сперматоцитах і сперматидах виявляються апоптичні тільця, що вказує на 
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активні процеси старіння і загибелі цих клітин при ЦД. У сперматогенному 

епітелії візуалізуються сперматоцити на різних етапах клітинного циклу. 

На 28 добу розвитку СЦД відмічається набряк інтерстиційної тканини 

яєчок. Клітини адлюменального компартменту втрачають зв’язок між собою 

і відшаровуються у просвіт звивистої сім’яної трубочки (рис. 4.4 б). У 

сперматогенному епітелії яєчок щурів дослідної і контрольної груп чітко 

простежується весь процес сперматогенезу та візуалізуються сперматогонії і 

сперматоцити в різних стадіях клітинного циклу.  

 

Рис. 4.4. Гістоструктура сперматогенного епітелію яєчок щурів 

контрольної (а) та з СЦД (б) груп на 28 добу експерименту. Мікрофотографії. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин (а, б). Зб.: а, б) х1000. 

 

Порівняно з попереднім терміном експерименту, висота 

сперматогенного епітелію продовжує зменшуватись до 57,16±10,17 мкм 

(контроль – 99,33±16,77 мкм, р<0,05), а діаметр просвіту звивистих сім’яних 

трубочок збільшується на 16,2 % (р<0,05), водночас діаметр звивистих 

сім’яних трубочок і їхнього просвіту суттєво не відрізняються від 
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контрольних показників і становлять відповідно 208,36±17,85 мкм (контроль 

– 287,45±36,74, р>0,05) та 94,96±7,99 мкм (88,79±5,17 мкм) (рис. 4.5).   

 

Рис. 4.5. Кількісні зміни звивистих сім’яних трубочок 2-міс щурів на 

28-у добу розвитку СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих сім’яних 

трубочок контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту звивистих 

сім’яних трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота сперматогенного 

епітелію звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ЗСТ_ЦД – 

діаметр звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, ПЗСТ_ЦД – діаметр 

просвіту звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, СЕ_ЦД – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД. 

 

У більшості звивистих сім’яних трубочок простежується більше ніж 3 

шари сперматогенного епітелію, тому ІДТ є досить високим і становить 

81,56±9,52 % (контроль – 90,34±5,59 %, р<0,05). Незважаючи на різні стадії 

дозрівання клітин, тільки поодинокі звивисті сім’яні канальці містять 

сперматозоїди, тому ІС складає 15,25±17,05 % і є в 1,5 раза меншим за 

контрольні показники (контроль – 22,65±17,95 %, р<0,05). 

На ультраструктурному рівні простежуються дистрофічно-

деструктивні зміни у всіх рядах клітин сперматогенного епітелію. У 
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базальному компартменті привертає увагу осередкове потовщення базальної 

мембрани, вакуольна дистрофія міоїдних клітин. У сустентоцитах і 

сперматогоніях найбільш глибоких змін зазнають мітохондрії. Вони 

набувають округлої форми внаслідок набряку, руйнуються їхні кристи, 

просвітлюється матрикс (рис. 4.6 а). Виявляються мітохондрії з 

внутрішньоклітинними мієлоїдними включеннями. Спостерігається 

розширення цистерн гладкої ендоплазматичної сітки. У сперматоцитах 

спостерігаються апоптичні тільця, каріопікноз і каріолізис, руйнування 

структурних компонентів комплексу Гольджі і гладкої ендоплазматичної 

сітки.  У цей термін розвитку СЦД виявляється міжклітинний набряк у 

сперматогенному епітелії, який нерідко призводить до десквамації клітин 

люменального компартменту в просвіт звивистих сім’яних трубочок. 

 

Рис. 4.6. Вакуольна дистрофія сустентоцитів (а) сперматоцитів і 

сперматид (б) на 28 добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, 

б) х6400. 

Позначення: 1 – базальна мембрана; 2 – сустентоцит, 3 – вакуоля, 4 – 

мітохондрії, 5 – мієлоподібне включення в мітохондрії, 6 – комплекс 

Гольджі, 7 – каріолізис в сперматоциті. 
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На 42 добу в 2-міс щурів із СЦД відмічаються атрофічно-деструктивні 

зміни сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок: вакуольна та 

балонна дистрофії сперматогоній (рис. 4.7 б), зникнення сперматид            

(рис. 4.7 в). У просвіті окремих сім’яних трубочок відмічаються групи 

відшарованих клітин сперматогенного епітелію (рис. 4.7 в). В інтерстиційній 

тканині венули гемомікроциркуляторного русла заповнені еритроцитарними 

сладжами (рис. 4.7 в). При морфометричному аналізі відмічали зменшення 

діаметра звивистих сім'яних трубочок до 237,37±43,39 мкм (контроль – 

308,57±34,87 мкм, p<0,05), висоти сперматогенного епітелію до 53,29±4,08 

мкм (контроль – 109,74±17,54 мкм, p<0,05), тоді як діаметр їхнього просвіту 

вірогідно зростав до  130,78±43,82 мкм (контроль – 89,11±4,76 мкм, p<0,05) 

(рис. 4.8).  

 

 

Рис. 4.7. Гістоархітектура яєчка 2-міс щурів контрольної групи (а) та з 

СЦД (b, c). Вакуолізація підтримуючих епітеліоцитів (1), атрофія 

сперматогенного епітелію (2), десквамація клітин сперматогенного епітелію 

(3), еритроцитарні сладжі у венулі (4). Мікрофотографії. Забарвлення: 

напівтонкий зріз забарвлений метиленовим синім (а, б), гематоксилін-еозин 

(в). Зб.: а, б) х1000, в) х400. 
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Рис. 4.8. Морфометричні зміни звивистих сім’яних трубочок 2-міс 

щурів на 42 добу перебігу СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих 

сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок контрольної групи 

щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, 

ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, 

СЕ_ЦД – висота сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок 

щурів із СЦД. 

 

На ультраструктурному рівні в паренхімі яєчок 2-міс щурів звертає на 

себе увагу розвиток вакуольної дистрофії у більшості клітин 

сперматогенного епітелію. У сустентоцитах відмічається вакуольна 

дистрофія розширення і руйнування цистерн гладкої ендоплазматичної сітки, 

дезорганізація і руйнування крист мітохондрій, поява вакуоль і ліпідних 

крапель (рис. 4.9 а). Найбільш виражених змін із боку сперматогенного 
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епітелію яєчок зазнають сперматогонії. В останніх спостерігається розвиток 

вакуольної і гідропічної дистрофій, що в кінцевому результаті призводить до 

колікваційного некрозу цих клітин. У сперматоцитах, що перебувають на 

різних стадіях дозрівання, відмічаються: набряк ядра та каріолізис, апоптоз, 

вакуольна дистрофія, проліферація і розширення цистерн гладкої 

ендоплазматичної сітки, збільшення чисельності лізосом і поява автофагосом 

(рис. 4.9 б). У сперматоцитах часто виявляють поряд із некротичними 

змінами ще й апоптичні. У 2-міс. щурів із СЦД сперматиди практично не 

виявляються, тоді як у контрольної групи вони диференціюються навіть на 

гістологічному рівні, що вказує на порушення процесу сперматогенезу та 

атрофію сперматогенного епітелію.  

 

 

Рис. 4.9. Ультрастуктурні зміни в яєчках 2-міс щурів на 42 добу 

перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х4800, б) х6400. 

Позначення: 1 – базальна мембрана; 2 – сустентоцит, 3 – вакуоля, 4 – 

лізосоми, 5 – проліферація і розширення цистерн гладкої ендоплазматичної 

сітки в сперматогонії, 6 – каріолізис в сперматоциті, 7 – ліпідна крапля. 
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На 56 добу перебігу СЦД в яєчках 2-міс щурів відмічаються досить 

поліморфні зміни. В одних звивистих сім’яних трубочках, як і в попередній 

термін дослідження, простежуються: десквамація адлюменального 

компартменту з утворенням конгломератів статевих клітин в просвіті (рис. 

4.10 б), атрофія сперматогенного епітелію і повна його десквамація (рис. 

4.10 в), поява двоядерних сперматид (рис. 4.10 г). Такі зміни насамперед 

вказують на порушення процесу сперматогенезу в яєчках, що 

підтверджується значним зниженням ІС до 38,51±9,24 % (контроль – 

50,08±6,97 %, р<0,05).  

Поряд із деструктивно зміненими звивистими сім’яними трубочками 

візуалізуються звивисті сім’яні трубочки із повноцінними рядами 

сперматогенного епітелію, в просвіті яких візуалізуються сперматозоїди, що 

разом з результатами імуногістохімічних досліджень Ki-67 вказує на високу 

проліферативну активність сперматогенних клітин і морфометрично 

підтверджується частковим збільшенням ІДТ, порівняно з 42-ю добою, до 

72,65±5,15 % (р<0,05), проте цей показник залишається в 1,2 раза меншим за 

контрольні дані (контроль – 95,28±4,41 %, р<0,05).  

При морфометричному аналізі, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, відмічали збільшення діаметра звивистих сім'яних трубочок  в 

1,3 раза, їхнього просвіту в 1,5 раза, висоти сперматогенного епітелію в 1,2 

раза (у всіх випадках р<0,05). Порівняно з контрольними показниками 

діаметр звивистих сім'яних трубочок зменшується до 311,94±42,47 мкм 

(контроль – 388,57±62,14 мкм, p<0,05), висота сперматогенного епітелію до 

64,19±12,33 мкм (контроль – 133,87±22,66 мкм, p<0,05), тоді як діаметр 

їхнього просвіту вірогідно продовжував збільшуватись до 183,56±23,01 мкм 

(контроль – 120,84±21,69 мкм, p<0,05) (рис. 4.11).  

На ультраструктурному рівні, як і на світлооптичному, відмічаються 

досить поліморфні зміни. В одних звивистих сім’яних трубочках 

простежується виражений набряк сустентоцитів, руйнування між ними 

контактів, що призводить до порушення дозрівання клітин сперматогенного  
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 Рис. 4.10. Гістоструктура звивистих сім’яних трубочок щура 

контрольної групи (а). Десквамація сперматогенного епітелію в просвіт 

звивистих сім’яних трубочок (б, в), дезорганізація та атрофія 

сперматогенного епітелію (в, г) в яєчках щурів на 56 добу перебігу СЦД. 

Мікрофотографії. Забарвлення: гематоксилін-еозин (а-г). Зб.: а, б) х400, в) 

х200. 

Позначення: 1 – сперматогенний епітелій, 2 – групи сперматогенних 

клітин в просвіті трубочки, 3 – відшарування адлюменального компартменту, 

4 – двоядерні сперматиди. 
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Рис. 4.11. Морфометричні зміни звивистих сім’яних трубочок 2-міс 

щурів на 56 добу перебігу СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих 

сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок контрольної групи 

щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, 

ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, 

СЕ_ЦД – висота сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок 

щурів із СЦД. 

 

епітелію, до їхньої десквамації в просвіт звивистих сім’яних трубочок. 

Водночас у базальному компартменті спостерігається поява ліпідних крапель 

у сустентоцитах, сперматогоніях, розшарування клітин адлюменального 

компартменту (рис. 4.12 а). У сперматоцитах у цей термін експерименту 

вперше з’являються аномальні включення, такі як, мієліноподібні тільця 

(рис. 4.12 б), кристалоподібні включення. У цих клітинах візуалізуються 

ліпідні краплі різного розміру та наповнення, проліферація цистерн гладкої   



101 

 

Рис. 4.12. Поява ліпідних крапель в клітинах сперматогенного епітелію 

яєчка 2-міс щурів та їхні ультраструктурні зміни на 56 добу перебігу СЦД. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) х3200, б) х8400. 

Позначення: 1 – базальна мембрана; 2 – сустентоцит, 3 – сперматогонія, 

4 – ліпідна крапля, 5 – мієліноподібне включення, 6 – проліферація гладкої 

ендоплазматичної сітки. 

 

ендоплазматичної сітки. У сперматидах на різних стадіях дозрівання 

відмічаються ознаки вакуольної дистрофії. Одні сперматиди завершують 

сперматогенез з утворенням нормальних сперматозоїдів, в інших відмічають 

порушення формування акросомальної шапочки, появу в їхній цитоплазмі 

первинних і вторинних лізосом (рис. 4.13 а). В окремих сперматидах 

простежується руйнування мікротрубочок аксонеми (рис. 4.13 б).   

На 70 добу перебігу СЦД на гістопрепаратах яєчка продовжують 

спостерігатися такі ж зміни, як і в попередньому терміні дослідження. В 

одних звивистих сім’яних трубочках простежується відшарування базального 

компартменту сперматогенних клітин, в інших – люменального 

компартменту, в третіх – шари сперматогенного епітелію зберігають свою  
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Рис. 4.13. Особливості ультраструктурної перебудови сперматид яєчка  

2-міс щурів на 56 добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії.              

Зб.: а) х8400, б)х6500. 

Позначення: 1 – ядро сперматозоїда; 2 – ядро сперматиди, 3 – 

акросомальна шапочка, 4 – лізосома, 5 – аксонема. 

 

будову (рис. 4.14). Інтерстиційна тканина набрякла, проте ознак фіброзу, як у 

6-міс щурів, ми не спостерігали.  

За даними морфометричного аналізу діаметр звивистих сім’яних 

трубочок та висота сперматогенного епітелію продовжують збільшуватись, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, відповідно до 346,04±28,19 

мкм (контроль – 404,74±70,78 мкм, p<0,05) та до 79,21±11,16 мкм (контроль – 

140,39±27,48 мкм, p<0,05), проте залишаються в 1,2 та 1,8 раза меншими за 

контрольні показники. Діаметр просвіту звивистих сім’яних трубочок, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, вірогідно не змінюється, 

проте залишається більшим за контрольні показники і складає 

187,62±16,99 мкм (контроль – 123,96±22,04 мкм, p<0,05) (рис. 4.15).  
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Рис. 4.14. Гістоструктура звивистих сім’яних трубочок щура 

контрольної групи (а). Десквамація сперматогенного епітелію в просвіт 

звивистих сім’яних трубочок (б), збережена структура сперматогенного 

епітелію (в), дезорганізація та атрофія сперматогенного епітелію (г) в 

звивистих сім’яних канальцях 2-міс щурів на 70 добу перебігу СЦД. 

Мікрофотографії. Забарвлення: гематоксилін-еозин (а-б), напівтонкі зрізи 

забарвлені метиленовим синім (в-г). Зб.: а) х400, б) х200, в, г) х1000. 

 

Такі зміни гістоархітектоніки звивистих сім’яних трубочок вказують на 

порушення сперматогенезу в них порівняно з контрольною групою. 

Морфометрично це підтверджується зниженним ІДТ до 78,30±4,65 % 

(контроль – 95,75±3,68 %, р<0,05) та ІС до 53,92±8,02 % (контроль – 

78,41±8,31 %, р<0,05) (у всіх випадках). Слід зазначити, що вищевказані 

індекси суттєво не змінюються порівняно з попереднім терміном досліду (у 

всіх випадках р>0,05).  



104 

 

Рис. 4.15. Морфометричні зміни звивистих сім’яних трубочок 2-міс 

щурів на 70 добу перебігу СЦД. Позначення: ЗСТ_К – діаметр звивистих 

сім’яних трубочок контрольної групи щурів, ПЗСТ_К – діаметр просвіту 

звивистих сім’яних трубочок контрольної групи щурів, СЕ_К – висота 

сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок контрольної групи 

щурів, ЗСТ_ЦД – діаметр звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, 

ПЗСТ_ЦД – діаметр просвіту звивистих сім’яних трубочок щурів із СЦД, 

СЕ_ЦД – висота сперматогенного епітелію звивистих сім’яних трубочок 

щурів із СЦД. 

 

На ультраструктурному рівні, як і в попередньому терміні 

експерименту, відмічаються поліморфні зміни. В одних звивистих сім’яних 

канальцях простежується повне руйнування сустентоцитів, вакуольна 

дистрофія сперматогоній, потовщення і набряк базальної мембрани (рис. 

4.16 а). В інших звивистих сім’яних канальцях сустентоцити та клітини 

сперматогенного епітелію є збереженими (рис. 4.16 б), проте містять ліпідні 

краплі, в цитоплазмі наявні дрібні вакуолі, деструкція крист мітохондрій 
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Рис. 4.16. Руйнування сустентоцита і потовщення базальної мембрани 

звивистої сім’яної трубочки (а), вакуольна дистрофія та ліпідні краплі в 

сустентоциті (б) яєчка 2-міс щура на 70 добу перебігу СЦД. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х6400; б) х4800. 

Позначення: 1 – зруйнований сустентоцит, 2 – мітохондрія, 3 – 

потовщена базальна мембрана, 4 – ліпідна крапля, 5 – ядро сперматогонії, 6 – 

проліферація цистерн гладкої ендоплазматичної сітки. 

 

проліферація гладкої ендоплазматичної сітки. У сперматоцитах відмічаються 

зміни від вакуольної дистрофії до колікваційного некрозу. У люменальному 

компартменті простежується колікваційний некроз окремих сперматоцитів і 

сперматид, в інших клітинах виражені явища апоптозу. У сперматидах 

виявляється досить велика кількість ліпідних крапель, лізосом, автофагосом, 

що може вказувати на їхній аутоліз (рис. 4.17). В одних сперматидах 

відмічається порушення формування акросомальної шапочки, деструктивні 

зміни складових компонентів аксонеми, в інших ці процеси є не порушеними 

і протікають, як і в контрольній групі щурів.  
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Рис. 4.17. Поява ліпідних крапель (1), аутофагосома (2) у сперматиді 

яєчка 2-міс щура на 70 добу перебігу СЦД. Електронна мікрофотографія.    

Зб.: х9600. 

 

4.2. Перебудова гемомікроциркуляторного русла яєчок 

нестатевозрілих щурів при стрептозотоцин-індукованому 

цукровому діабеті 

На 14 добу розвитку СЦД у гемомікроциркуляторному руслі яєчок ми 

відмічали спазм більшості артеріол, тоді як зі сторони обмінних і ємнісних 

судин на світлооптичному рівні виражених змін виявити не вдалось, хоча 

окремі з них заповнені форменними елементами крові (рис. 4.18 ). Внутрішня 

еластична мембрана артеріол на гістологічних препаратах щурів зі СЦД мала 

вигляд темної, місцями перервної потовщеної спіралі, тоді як у контрольній 

групі тварин вона чітко простежується по всьому периметру судин. Якісні 

дані гістологічних досліджень підтверджуються і даними  морфометрії. Так, 

площа артеріол вірогідно зменшується  внаслідок зменшення площі їхнього 

просвіту, тоді як площа стінки вірогідно не змінюється (див. табл. 4.1). Така 

морфометрична перебудова артеріол призводить до зростання ІВ до 

729,50±90,06 % (контроль – 334,57±50,20 %, р=0,0009) та вказує на 
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зменшення їхньої пропускної здатності. За даними морфометричних 

досліджень і статистичного аналізу, вірогідних кількісних змін у капілярах і 

венулах щурів зі СЦД, порівняно з контрольною групою тварин, не виявлено 

(див. табл. 4.1). Водночас ІВ капілярів вірогідно не відрізнявся від 

контрольних показаників і складав 272,41±40,07 % (контроль – 

280,54±32,24 %, р<0,05).  

   

Рис. 4.18. Спазм артеріол на 14-у добу розвитку стрептозотоцинового 

діабету (а) та повнокров’я в капілярі (б). Мікрофотографії. Забарвлення: 

трихром за Массоном (а), гематоксилін-еозин (б). Зб.: а, б) х400. 

Таблиця 4.1 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа 

судини 

Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 454,95±106,02* 63,61±19,59* 391,34±69,03* 

контроль 554,18±31,48 128,64±11,32 425,54±33,90 

капіляри 
СЦД 48,07±4,86 12,92±0,51 35,14±4,89 

контроль 49,06±3,92 12,91±0,42 36,15±3,92 

венули 
СЦД 739,24±53,24 510,90±31,23 228,34±31,13 

контроль 741,14±58,96 509,64±36,91 231,50±57,01 

Примітка:  *р<0,05 – вірогідність показників між контрольною групою і 

СЦД. 

а б 
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На ультраструктурному рівні просвіт окремих артеріол набуває 

щілиноподібної форми внаслідок спазму. Водночас цитоплазма гладких 

міоцитів містить велику кількість розширених цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки з поодинокими фіксованими рибосомами на ній. У 

мітохондріях ендотеліоцитів і міоцитів просвітлюється матрикс та 

дезорганізуються кристи. Ядра  ендотеліоцитів мають овальну форму і 

дифузно розсіяні гранули евхроматину, а їхня оболонка утворює поодинокі 

неглибокі інвагінації. Уздовж усього зовнішнього периметра ендотеліоцитів і 

гладких міоцитів чітко візуалізується базальна мембрана. 

На ультраструктурному рівні в більшості капілярів спостерігаються 

реактивні зміни: ядра ендотеліоцитів набувають різної форми через 

інвагінацію ядерної оболонки. В окремих капілярах ядровмісна зона різко 

виступає в просвіт судини, через що останній набуває щілиноподібної 

форми. В ендотеліоцитах капілярів відмічається збільшена кількість піноци-

тозних пухирців уздовж внутрішньої поверхні люменальної і базальної 

плазмолем, що може вказувати на підвищення трансендотеліального обміну. 

Ультраструктурна будова венозної ланки гемомікроциркуляторного 

русла у цей термін спостереження залишається такою ж, як і в контрольних 

тварин, за винятком еритроцитарних сладжів у просвіті судин, адгезії 

окремих еритроцитів до люменальної плазмолеми ендотеліоцитів. 

На 28 добу розвитку СЦД у судинах гемомікроциркуляторного русла, 

як і в попередній термін спостереження, виявляється спазм артеріол (рис. 

4.19 а) та виражене наповнення еритроцитарними сладжами капілярів і венул 

(рис. 4.19 б).  

За даними морфометричних досліджень і статистичного аналізу, як і в 

попередній термін дослідження, простежується зменшення площі артеріол і 

їхнього просвіту внаслідок їхнього спазму (табл. 4.2). ІВ артеріол зростає на 

85,2% і складає 640,92±18,39 % (контроль – 316,61±20,43 %, р<0,05). У 

капілярах простежується зменшення їхньої площі на 18,3 %, площі їхнього 

просвіту на 50,1 % при збільшенні площі їхньої стінки на 12,4 %, що 
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призводить до зростання ІВ в них у 2,2 раза до 233,22±20,37 % (контроль – 

103,56±17,89 %, р<0,05). Водночас слід зазначити, що площа капілярів, їхньої 

стінки і просвіту вірогідно не відрізняються від попереднього терміну 

експерименту (див. табл. 4.2). Зростання ІВ в артеріолах і капілярах вказує на 

зменшення пропускної здатності судин приносної і обмінної ланок, що 

супроводжується набряком інтерстиційної тканини (див. рис. 4.19). З боку 

судин ємнісної ланки вірогідних змін в цей термін експерименту не 

зафіксовано (див. табл. 4.2). 

На ультраструктурному рівні в більшості мікрогемосудин 

візуалізувались еритроцитарні сладжі у вигляді монетних стовпчиків, адгезія 

еритроцитів до люменальної поверхні ендотеліоцитів, агрегація еритроцитів і 

тромбоцитів.  

 

 

Рис. 4.19. Спазм артеріол (а) та виражене повнокров’я венул (б) на 28 

добу перебігу СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: за Хартом (а), 

гематоксилін-еозин (б). Зб.: а) х400, б) х1000. 

Позначення: 1 – спазмована артеріола, 2 – венула заповнена 

еритроцитами. 



110 

Таблиця 4.2 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

28 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 462,33±58,17* 62,44±27,01* 400,19±21,97* 

контроль 576,34±29,36 138,34±27,86 438,00±31,18 

капіляри 
СЦД 50,05±5,41* 15,02±0,68* 35,03±4,28* 

контроль 61,23±4,58 30,08±3,58 31,15±3,29 

венули 
СЦД 771,45±39,44 542,28±50,40 229,17±30,44 

контроль 783,54±53,49 534,27±48,41 249,27±33,24 

Примітки:  

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

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

 

Переважна більшість артеріол спазмовані із щілиноподібним просвітом 

(рис. 4.20). В ендотеліоцитах артеріол і капілярів відмічається просвітлення 

матриксу мітохондрій внаслідок дезорганізації та деструкції їхніх крист, 

розширення та руйнування цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, 

розширення канальців комплексу Гольджі. Цитоплазма ендотеліоцитів 

набрякла, містить мало піноцитозних пухирців. Внутрішня еластична 

мембрана різко звивиста, нерівномірної товщини. У міоцитах відмічаються 

дрібні вакуолі унаслідок руйнування крист мітохондрій, каріопікноз, а інколи 

й каріорексис, руйнування міофібрил та дезорганізація їхнього 

впорядкованого розміщення, різке розширення гранулярної 

ендоплазматичної сітки із втратою рибосом на їхній поверхні. 

В окремих капілярах та венулах відмічається адгезія еритроцитів до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів, сладжі еритроцитів. Більшість 

ендотеліоцитів зазнає вакуольної дистрофії. У перицитах відмічається 
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руйнування крист мітохондрій, каріопікноз, розширення цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки. 

 

Рис. 4.20. Спазмована артеріола в яєчку 2-міс щура на 28 добу розвитку 

СЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: а) х4000. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – ядро міоцита, 3 – внутрішня 

еластична мембрана, 4 – розширені елементи гранулярної ендоплазматичної 

сітки. 

 

На 42 добу розвитку СЦД в більшості мікрогемосудин яєчка 

спостерігаються гемореологічні порушення у вигляді еритроцитарних 

сладжів, змішаних клітинних агрегатів (рис. 4.21). Міжтрубочкові простори 

заповнені ексудатом. Периваскулярно виявляються змішані клітинні 

агрегати.  

За даними морфометрії і статистичного аналізу в цей термін 

експерименту площа артеріол та їхнього просвіту, порівняно з попереднім 

терміном експерименту, вірогідно зростають на 14,5 % та 43,2 %, що при 

незмінній площі їхньої стінки призводить до зменшення ІВ на 23 % (р<0,05) 

та вказує на збільшення пропускної здатності цих судин (табл. 4.3).  

Порівняно з контрольними показниками площа артеріоли, її просвіту і стінки 
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є вірогідно меншими, а ІВ в 1,6 раза більшим і складає 491,96±35,29 % 

(контроль – 311,53±10,40 %, р<0,05) (див. табл. 4.3).  

 

Рис. 4.21. Еритроцитарні сладжі у судинах гемомікроциркуляторного 

русла яєчка 2-міс щура на 42 добу перебігу СЦД. Мікрофотографія. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Зб.: х1000. 

 

Така перебудова артеріол вказує на часткове відновленя кровотоку і на 

покращене кровопостачання яєчок. 

У капілярах, порівняно із попереднім терміном експерименту, 

простежується тенденція до збільшення їхньої площі, площі їхньої стінки і 

просвіту. Проте, порівняно з контрольними показниками, площа капілярів є 

на 22 % меншою за рахунок зменшення площі їхнього просвіту на 49,6 %, 

при цьому площа стінки суттєво не відрізняється від контролю (див. табл. 

4.3).  Така кількісна перебудова капілярів супроводжується збільшенням ІВ 

до 205,96±19,52 % (контроль – 95,33±9,59 %, р<0,05), що вказує на 

зменшення їхньої пропускної здатності. 

У ємнісній ланці гемомікроциркуляторного русла спостерігається 

збільшення площі венул та площі їхнього просвіту порівняно з контролем і 

попереднім терміном експерименту (див. табл. 4.3). Така перебудова різних 
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ланок гемомікроциркуляторного русла вказує на відкриття артеріоло-

венулярних анастомозів. 

Таблиця 4.3 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

42 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 529,33±51,02*# 89,42±13,44*# 439,91±27,45* # 

контроль 610,47±31,93 148,34±12,24 462,13±41,27 

капіляри 
СЦД 56,39±5,41* # 18,43±2,24* # 37,39±3,51 

контроль 71,47±5,29 36,59±3,02 34,88±3,72 

венули 
СЦД 849,42±73,29* # 589,33±25,15*# 260,09±10,13 # 

контроль 816,28±74,35 554,21±30,13 262,08±10,17 

Примітки:  

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

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

 

На ультраструктурному рівні в паренхімі яєчок 2-міс щурів звертає на 

себе увагу розвиток діабетичної мікроангіопатії, що характеризується: 

гемореологічними порушеннями в судинах гемомікроциркуляторного русла 

(еритроцитарні сладжі, мікротромби, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів) (рис. 4.22), руйнуванням та 

десквамацією ендотеліоцитів у капілярах, потовщенням і проліферацією 

базальної мембрани капілярів у вигляді окремих пластин. Перикапілярні 

простори містять колагенові волокна, фібробласти, інтерстиційні 

ендокриноцити. 

В інтерстиційній тканині виявляються дегранульовані інтерстиційні 

ендокриноцити із різко розширеними і частково зруйнованими цистернами 

гладкої ендоплазматичної сітки, каріорексисом і каріолізисом, що може 

вказувати на їхню функціональну недостатність. 
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У венулах ендотеліоцити занають деструктивних змін за типом 

вакуольної дистрофії, мікроклазматозу. Стінка їхня потовщена через 

плазматичне просякнення та розростання пухкої сполучної тканини. 

 

 

Рис. 4.22. Еритроцитарні сладжі в капілярі яєчка 2-міс щура на 42 добу 

перебігу СЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800. 

Позначення: 1 – еритроцит, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – відростки 

перицита, 4 – інтерстиційний ендокриноцит. 

 

На 56 добу перебігу СЦД у судинах гемомікроциркуляторного русла  

дистрофічно-деструктивні зміни наростають на тлі виражених 

гемореологічних порушень (еритроцитарні сладжі, адгезія тромбоцитів і 

еритроцитів до стінки ендотеліоцитів). В артеріолах внутрішня еластична 

мембрана втрачає свою  звивистість і набуває нерівномірної товщини 

внаслідок її плазматичного просякання. Просвіти капілярів і венул заповнені 

еритроцитарними сладжами (рис. 4.23 а-б). 

За даними морфометричного аналізу, на 56 добу площа просвіту 

артеріол є меншою за контрольні показники, а площа їхньої стінки, навпаки, 

більшою (табл. 4.4). Водночас усі морфометричні показники артеріол 
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вірогідно збільшуються, порівняно з попереднім терміном спостереження (у 

всіх випадках р<0,05). ІВ в артеріолах вірогідно зменшується, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, до 430,28±72,91 % (р<0,05), проте 

залишається більшим за контрольні показники (контроль – 303,01±29,36 %, 

р<0,05). Така морфометрична перебудова артеріол вказує на покращення 

кровотоку та відновлення їхньої пропускної здатності. 

 

 

Рис.4.23. Еритроцитарні сладжі у капілярі (а) та венулі (б) яєчка 2-міс 

щура на 56 добу перебігу СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: напівтонкий 

зріз забарвлений метиленовим синім (а), гематоксилін-еозин (б).                                

Зб.: а, б) х1000. 

 

В яєчках у цей термін перебігу СЦД, порівняно з контрольними 

показниками, вірогідно зменшується площа капілярів та їхнього просвіту 

відповідно до 62,83±6,88 мкм2 (контроль – 72,28±4,82 мкм2, р<0,05) та 

15,55±1,92 мкм2 (контроль – 28,22±2,99 мкм2, р=0,0009), тоді як площа їхньої 

стінки вірогідно не змінюється, що супроводжується зростанням ІВ до 

305,91±32,89 мкм2 (контроль – 157,47±14,65 мкм2, р<0,05). Порівняно з 

попереднім терміном експерименту площа капілярів та їхньої стінки 

вірогідно збільшуються, тоді як площа просвіту суттєво не змінюється (див. 

табл. 4.4). Такі морфометричні зміни капілярів вказують на зменшення їхньої 

пропускної здатності.  



116 

При морфометричному аналізі ємнісної ланки 

гемомікроциркуляторного русла на 56 добу перебігу СЦД вірогідних змін, 

порівняно з контрольними показниками, нами не виявлено. Порівняно з 

показниками попереднього терміну спостереження площа просвіту венули 

зменшується, а її стінки вірогідно зростає (див. табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

56 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 671,43±50,67# 127,85±11,83*# 543,58±55,34*# 

контроль 672,05±94,51 166,76±19,12 505,29±79,92 

капіляри 
СЦД 62,83±6,88*# 15,55±1,92* 47,28±5,63*# 

контроль 72,28±4,82 28,22±2,99 44,06±2,44 

венули 
СЦД 853,78±61,25 531,35±79,34# 322,43±53,76# 

контроль 830,72±89,24 527,35±78,53 303,36±60,34 

Примітки:  

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

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

 

При ультраструктурному дослідженні кровоносних мікросудин 

насамперед привертають увагу еритроцитарні сладжі у вигляді монетних 

стовпчиків, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до люменальної поверхні 

ендотеліоцитів, інколи мікротромби в просвіті венул. Цитоплазма більшості 

ендотеліоцитів, артеріол і капілярів є електроннощільною (рис. 4.24). У 

цитоплазмі ендотеліоцитів виявляються дрібні та крупні вакуолі, поодинокі 

піноцитозні пухирці та мультивезикулярні тільця. Люменальна поверхня 

ендотеліоцитів має нерівні контури й утворює різної величини вип’ячування 

та інвагінації в просвіт мікросудини, що нерідко завершуються 
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мікроклазматозом. В одних ендотеліоцитах відмічається каріопікноз, в інших 

– каріолізис, у третіх каріоплазма має помірну електронну щільність. 

Характерною є неоднорідна популяція мітохондрій. В одних із них 

відбувається просвітлення матриксу і фрагментація крист, а в інших – 

дифузна гомогенізація.  

Міоцити артеріол мають видовжену форму з підвищеною електронною 

щільністю та містять середнього розміру вакуолі. У цитоплазмі цих клітин 

мембранні органели частково зруйновані, є дрібні вакуолі. Внутрішня 

еластична мембрана втрачає свою звивистість, місцями потовщується та має 

різну осмієфільність.  

 

 

Рис. 4.24. Еритроцитарні сладжі та явища мікроклазматозу в судинах 

гемомікроциркуляторного русла яєчок на 56 добу перебігу СЦД. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) х1600; б) х4800.  

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі, 2 – ендотеліоцит, 3 – базальна 

мембрана, 4 – перицит, 5 – сперматогенний епітелій, 6 – інтерстиційний 

ендокриноцит. 
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У капілярах базальна мембрана значно потовщена (рис. 4.24 а), а в її 

розшаруваннях містяться цитоплазматичні відростки перицитів. В окремих 

капілярах відмічається проліферація базальної мембрани у вигляді окремих 

пластин, що є одним із маркерів діабетичної капіляропатії. В останніх 

відмічається каріопікноз, розширення цистерн гранулярної ендоплазматичної 

сітки, деструктуризація та частковий лізис крист мітохондрій. Перикапілярні 

простори розширені через плазматичне просякання та заповнені 

колагеновими волокнами, активними фібробластами, мастоцитами на різних 

стадіях дегрануляції. У цілому такі зміни капілярів і перикапілярних 

просторів з потовщенням базальної мембрани звивистих сім’яних трубочок 

вказують на порушення гематотестикулярного бар’єра.  

У венулах ендотеліоцити занають деструктивних змін за типом 

вакуольної дистрофії (рис. 4.24 б). Стінка їхня потовщена через плазматичне 

просякнення та розростання пухкої сполучної тканини. 

В інтерстиційних ендокриноцитах відмічаються гіперплазія гладкої 

ендоплазматичної сітки, поява численних лізосом і автофагосом                          

(див. рис. 4.24 а). Більшість із них є дегранульованими, містять низької 

електронної щільності мітохондрії з дезорганізованими і частково 

зруйнованими кристами. 

На 70 добу перебігу експериментального СЦД в судинах 

гемомікроциркуляторного русла яєчка відмічаються досить поліморфні 

зміни. В одних мікросудинах, як і в попередні терміни експерименту, 

відмічаються еритроцитарні сладжі (рис. 4.25 а), в інших просвіт судин є 

пустим. Одні артеріоли на гістопрепаратах мають звичайну будову, в інших 

просвіт звужений унаслідок потовщення їхньої стінки (рис. 4.25 б). 

Периваскулярні простори розширені, подекуди відмічаються осередкові 

інтерстиційні набряки. 

За даними морфометричних досліджень і статистичного аналізу, 

вірогідних змін з боку артеріол, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, нам виявити не вдалось (див. табл. 4.5), проте, порівняно з 
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контролем, площа просвіту зменшується, а стінки зростає, що 

супроводжується збільшенням  ІВ до 438,02±21,65 % (контроль – 

297,54±32,75 %, р<0,05). У капілярах, порівняно з попереднім терміном 

досліду, площа просвіту вірогідно збільшується на 23 % (див. табл. 4.5), що 

призводить до збільшення їхньої пропускної здатності та підтверджується 

зменшенням ІВ на 28,4 %, проте цей показник залишається вищим за 

контроль і складає 238,30±27,87 % (контроль – 126,34±11,24 %, р<0,05). 

 

Рис. 4.25.  Еритроцитарні сладжі у капілярі та венулах (а), осередковий 

набряк інтерстиційного простору (б) в яєчках 2-міс щурів на 70 добу перебігу 

СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: напівтонкий зріз забарвлений 

метиленовим синім (а), гематоксилін - еозин (б). Зб.: а) х1000, б) х400. 

Позначення: 1 – еритроцитарні сладжі у венулі, 2 – еритроцитарні 

сладжі в капілярі, 3 – артеріола. 

 

З боку ємнісних судин вірогідних змін, порівняно з попереднім 

терміном експерименту, не виявлено (див. табл. 4.5). Порівняно з контролем 

відмічається збільшення товщини стінки на 11,8 % (див. табл. 4.5). 

На ультраструктурному рівні в просвіті мікрогемосудин відмічаються 
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гемореологічні порушення (рис. 4.26 а). У більшості ендотеліоцитів 

відмічається каріопікноз і каріорексис, що може вказувати на виражені 

процеси старіння в них. В артеріолах міоцити зазнають вакуольної дистрофії, 

а внутрішня еластична мембрана місцями втрачає свою звивистість унаслідок 

плазматичного просякання.  

 

Таблиця 4.5 

Морфометричні зміни судин гемомікроциркуляторного русла яєчка на 

70 добу розвитку експериментального цукрового діабету (М±m, мкм2) 

Судини 

ГМЦР 

Група 

тварин 

Площа судини Площа 

просвіту 

Площа стінки 

артеріоли 
СЦД 674,35±44,29 125,34±12,43* 549,01±37,29* 

контроль 6814,34±58,35 171,39±13,24 509,95±34,13 

капіляри 
СЦД 68,37±7,01* 2021±2,44*# 48,16±3,95# 

контроль 84,24±6,54 37,22±4,56 47,02±3,59 

венули 
СЦД 869,23±70,44 540,43±51,69 328,80±18,46* 

контроль 850,29±65,34 556,23±32,14 294,06±19,14 

Примітки:  

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

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

 

У переважній більшості капілярів відмічається адгезія і агрегація 

еритроцитів, нерівномірне потовщення базальної мембрани. Ендотеліоцити є 

підвищеної електронної щільності та містять ядра з маргінованим 

хроматином (рис. 4.26 а).  

Досить гетерогенні в своїй ультраструктурі інтерстиційні 

ендокриноцити. Деякі з них мають помірної електронної щільності матрикс, 

добрем розвинену гладку ендоплазматичну сітку, а в цитоплазмі 

візуалізуються численні лізосоми і автофагосоми (рис. 4.26 б), водночас 

секреторні гранули є поодинокими. Інші інтерстиційні ендокриноцити мають 
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підвищеної електроннооптичної щільності цитоплазму із щільним 

упакуванням цистерн гладкої ендоплазматичної сітки та молодими 

мітохондріями. Така ультраструктурна організація цих клітин вказує на їхню  

функціональну незрілість і їх можна віднести до молодих клітин. 

 

 

Рис. 4.26. Потовщення стінки капілярів (а) та молоді інтерстиційні 

ендокриноцити (б) на 70 добу перебігу СЦД. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: а) х6400; б) х4000. 

Позначення: 1 – еритроцит, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – базальна 

мембрана, 4 –  ядро зрілого інтерстиційного ендокриноцита, 5 – ядро 

молодого інтерстиційного ендокриноцита. 

 

4.3. Зміни показників вуглеводного обміну 2-міс щурів при 

експериментальному цукровому діабеті 

На 14 добу розвитку СЦД в крові 2-міс щурів ми відмічали вірогідне 

зростання глюкози і HbА1с до 13,68±0,58 ммоль/л (контроль 3,49±0,24 

ммоль/л, р<0,05) та 7,17±0,48 % (контроль 2,03±0,19 %, р<0,05). Такі 

біохімічні зміни вказують на розвиток субкомпенсованої форми ЦД.  
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На 28-42 доби перебігу СЦД рівень глюкози зростає відповідно в 4,6-

5,4 раза, а HbА1с в 3,8-5,2 раза (див. табл. 4.6, рис. 4.27).  

На 56-70 доби після моделювання СЦД рівень глюкози і НbА1с, 

порівняно з 42 добою експерименту, зменшується відповідно на 8,7-11,7 % та 

на 2,6-4,6 % (див. табл. 4.6, рис. 4.27). Проте на 56-70 доби СЦД рівень 

глюкози і НbА1с залишаються в 4,4-3,7 раза та в 4,1-4,2 раза вищими за 

контрольні показники (у всіх випадках р<0,05) (див. табл. 4.6, рис. 4.27). 

Отже у 2-міс щурів рівень глюкози і НbА1с до 42 доби СЦД поступово 

зростають, а на 56-70 доби вірогідно зменшуються, проте залишаються 

вищими за контрольні показники (див. рис. 4.27). 

Таким чином, враховуючи результати проведених досліджень можна 

прийти до наступних висновків: 

1. 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 експерименту, порівняно з контрольними 

показниками, знижуються відповідно в 1,1-1,3 раза та 1,5-1,3 раза (у всіх 

випадках р<0,05). На 14-42 доби розвитку і перебігу СЦД в 

гемомікроциркуляторному руслі яєчок відмічається початкові ознаки 

діабетичної мікроангіопатії, які проявляються: гемореологічними 

порушеннями, зменшенням пропускної здатності артеріол і капілярів 

(зростанням ІВ в них відповідно в 2,2-1,6 раза та в 2,2-2,1 (у всіх випадках 

р<0,05), деструктивними змінами в складових компонентах стінки 

мікрогемосудин.  

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

відмічається вірогідне зменшення рівня глюкози і глікованого гемоглобіну (у 

всіх випадках р<0,05). У гемомікроциркуляторному руслі, 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.   Збереження  структури  гематотестикулярного  бар’єра  сприяє  
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Таблиця 4.6 

Показники глікемічного профілю крові нестатевозрілих щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті 

Показни

ки 

Групи 

тварин 

14 доба  28 доба 42 доба  56 доба 70 доба 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

СЦД 13,68± 

0,58* 

16,34± 

0,23*# 

17,54± 

1,42 *# 

16,01± 

0,32*# 

15,49± 

0,56* 

Контроль 3,49±0,24 3,57±0,42 3,25±0,57 3,56±0,43 4,16±0,42 

HbA1c 

(%) 

СЦД 7,17± 

0,48* 

8,25± 

0,36*# 

9,82± 

0,56*# 

9,56± 

0,21*# 

9,37± 

0,27* 

Контроль 2,03±0,19 2,16±0,12 1,89±0,54 2,34±0,17 2,2 ±0,24 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця порівняно з контролем, р<0,05; 

2) # – достовірна різниця порівняно з попереднім терміном досліду, р<0,05. 
 

а 

б 

Рис. 4.27. Динаміка рівнів глюкози (а) і глікованого гемоглобіну (б) 

упродовж розвитку і перебігу СЦД у 2-міс щурів. 
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частковому відновленню гісто-ультраструктури клітин сперматогенного 

епітелію. Діаметр звивистих сім’яних трубочок 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, сперматоцити і сперматиди. Такі зміни супроводжуються 

зростанням ІДТ та ІС, порівняно з 42 добою досліду, відповідно на 8,8-7,8 % 

та 24-40 %, проте вони залишаються меншими за контрольні показники (у 

всіх випадках р<0,05). 

Основні положення цього розділу викладені в таких наукових  працях: 

1. Kondrat І-АV, Zhurakivska OYa. Age features of testicular 

morphological changes in diabetes mellitus. Deutscher Wissenschaftsherold.  

2021; 1: 58-64. Dоі:10.19221/2021110 [103]. 

2. Kondrat I-A. Age peculiarities of morphological changes of vessels of 

testicular hemomicrocirculatory flow in streptozotocin diabetes mellitus Archive of 

clinical medicine.  2021;1:15-9. Doi: 10.21802/acm.2021.1.11 [104]. 

3. Кондрат І-АВ. Вікові особливості будови стінки звивистих 

сім'яних канальців яєчка щура (за даними скануючої електронної 

мікроскопії). Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства 

анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України; 2019 Жовт 2-4; 

Одеса. Одеса; 2019:104-5 [20].  

4. Ledwozyw K, Kondrat A, Kniazevych-Chorna Т. Features of 

displacement of convoluted seminiferous tubules wall of juvenile rats’ testicles in 

experimental diabetes mellitus. 15th Warsaw international Medical Congress for 

young scientists; 2019 May 9-12; Warsaw. Warsaw; 2019: 25-6 [116]. 
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РОЗДІЛ 5 

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯЄЧОК ЩУРІВ РІЗНОГО 

ВІКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

 

5.1. Оцінка проліферативної клітинної активності в яєчках щурів із 

стрептозотоциновим цукровим діабетом на основі особливостей 

імуногістохімічної експресії Ki-67  

Позитивною реакцією при дослідженні Ki-67-імунореактивності 

вважали інтенсивне дифузне чи дифузно-фокальне забарвлення ядер (рис. 

5.1-5.2). Однак характерною особливістю первинних антитіл, використаних 

нами, було фокальне розташування міток (рис. 5.1 а) в окремих зразках, що 

вказує на фіксацію антитіл до білків, концентрація яких дуже варіює: від 

незначної (у фокальному варіанті) та помірної (при дифузно-фокальному 

патерні) до вираженої у всіх частинах ядра (в дифузному).  

  

Рис. 5.1. Крапчасте забарвлення частини ядер (а) 6-міс щура на 14 добу 

експерименту. Типове ядерне забарвлення сперматогенного епітелію 2-міс 

щура на 56 добу СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра (а, б). Зб.: а, б) ×400. 

  б а 
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Фокальний варіант був зафіксований в окремих канальцях більшості 

(87,3%) зразків експериментальної групи тварин; у контрольній групі 

зазначений варіант був у 13,6 % зразків (переважно дорослих особин). Також 

ми ігнорували цитоплазматичне коричневе фарбування, як неспецифічне для 

досліджуваного протеїну (рис. 5.2 а). Видовжені ядра сперматид у центрі 

сім’яних трубочок послужили надійним внутрішнім негативним контролем 

(див. рис. 5.1 а, 5.2 а). 

 

  

Рис. 5.2. Фокальне та фокально-дифузне забарвлення ядер клітин яєчка 

6-міс щура на 28 добу розвитку СЦД (а). Типове ядерне забарвлення клітин 

яєчка контрольної групи 2-міс щура на 14 добу експерименту. 

Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра (а, б). Зб.: а, б) ×400. 

 

При аналізі Ki-67-імунореактивності ми звернули увагу на розподіл 

клітин з ІГХ міткою в різних диферонах. Проліферативна активність була 

досить високою у інтерстиційних клітинах (середній ІП = 43,2±13,7 %), однак 

через численні гістологічні артефакти фіксації дослідження динаміки в цих 

б а 
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клітинах (клітини Лейдіга фетального та дорослого типу, ендотеліоцити, 

перицити, клітини гематогенного походження) нами було визнано 

недостовірним і тому недоцільним. Тим не менш, ІП ендотелію становив 

58,5±12,2 % у групах 2-міс щурів, що було більше за показники дорослих 

груп, але несуттєво (p< 0,05). Клітини Лейдіга характеризувалися нижчими 

рівнями експресії Ki-67 (19,6±4,0 %) із значимо вищими показниками у 

контрольних групах (p< 0,05). З іншого боку, міоїдні клітини (що 

відрізняються видовженими вздовж базальної мембрани трубочок ядрами і 

мінімальною цитоплазмою) демонстрували досить низький ступінь 

забарвлення в частині випадків (переважно групи 2-міс тварин) та інтенсивну 

позитивну ІГХ реакцію в окремих клітинах. Сустентоцити показали незначну 

проліферативну активність, відрізнялися базально розташованими 

базофільними ядрами з дифузною цитоплазмою, що досягала просвіту 

сім’яних трубочок. Надійно вирахувати ІП сустентоцитів видавалося не 

можливим. 

Сперматогенний диферон характеризувався достатньо високим рівнем 

проліферативної активності за рахунок сперматогоній. Підрахунок ІП 

сперматогоній був ускладнений через артефакти, домішки клітин Сертолі у 

першому базальному ряду, тому для того, щоб надати кількісну 

характеристику проведених ІХГ реакцій, було обрано інший показник – 

кількість рядків сперматогенного епітелію з позитивним забарвленням (табл. 

5.1).  

Максимальні результати були отримані в ранній (14 доба) контрольній 

групі 2-міс тварин – 5 (4; 5) рядків було визнано Ki-67-імунопозитивними 

(див. рис. 5.2 б). Частково це пояснюється негативною кореляцією між 

діаметром трубочок і кількістю імунопозитивних рядків, яку ми спостерігали 

в контрольних групах (ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена r= -0,579, 

p<0,05). У 6-міс щурів упродовж розвитку і перебігу СЦД відбувалося 

поступове зменшення середньої кількості рядків: падіння з 1 (1; 1.5) до 0 (0; 

1) через 56-70 діб після ін’єкції стрептозотоцину (рис. 5.3 а). Схожий процес 
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відбувався і в експериментальних групах 2-міс щурів (див. табл. 5.1, рис. 

5.3 б). Тим не менш, в усіх термінах експерименту сперматогенний епітелій 

2-міс щурів контрольних груп демонстрував значно вищий проліферативний 

потенціал, ніж у відповідних групах щурів з індукованим ЦД (p<0,05). 

Контрольні групи статевозрілих щурів характеризувалися в середньому 

всього 2-3 рядками сперматогенного епітелію, що проліферує на всіх 

термінах дослідження, це було значно менше (p<0,05), ніж у відповідних 

груп 2-міс щурів через 14-42 доби після ін’єкцій. На 56-70 доби у дорослих 

щурів були зафіксовані незначно менші показники проліферативної 

активності сперматогенного епітелію (p= 0,117 і p= 0,794 відповідно). 

Таблиця 5.1 

Порівняння щурів контрольних та експериментальних груп обох 

вікових категорій за кількістю рядків сперматогенного диферону з 

проліферативною активністю у звивистих сім’яних трубочках яєчок,  

n (Me (25 %; 75 %) 

Вік і група 

щурів 

 

 

 

Термін  

після ін’єкції 

6-міс щури 2-міс щури 

К
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н
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о
л
ь
н

а 
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14 доба 3 (2; 3) 1 (1; 1.5)* 5 (4; 5) 2 (1; 2)* 

28 доба 2 (2; 3) 1 (1; 2)* 4 (3; 4) 2 (1; 2)* 

42 доба 2 (2; 3) 1 (1; 2)* 3 (3; 4) 1 (1; 1.5)* 

56 доба 3 (2; 3) 1 (0; 1)* 3 (3; 4) 1 (0; 1)* 

70 доба 2 (2; 2) 0 (0; 0)* 2 (2; 3) 1 (0; 1)* 

Примітка: відмінність статистично значуща між контрольною і 

експериментальною групою, при  *  p<0,05. 
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а 

 

б 

 

Рис. 5.3 Порівняння кількості рядків сперматогенного диферону з 

проліферативною активністю за Ki-67 імунореактивністю ядер у звивистих 

сім’яних трубочках яєчок щурів з СЦД за термінами експерименту (6-міс 

щури (а) 2-міс щури (б) (*відмінність від попередньої за терміном групи 

статистично значуща при p<0,05). 

 

Динаміка змін проліферативної активності в яєчках статевозрілих 

щурів показала, що зі збільшенням терміну СЦД відбувалося зниження 

кількості рядків сперматогенного епітелію (в середньому 1-2 через 14 діб 

після ін’єкції проти 0-1 рядка через 70 діб). Водночас суттєві зсуви середніх 

значень відбувалися на 56-70 доби перебігу СЦД (p<0,05).  

 

0

1

1

2

2

3

3

4

р
я

д
к

и
 с

п
ер

м
а
т
о
г
ен

н
о
г
о
 

еп
іт

ел
ію

, 
щ

о
 п

р
о
л

іф
ер

у
ю

т
ь

, 
n

 

0
1
1
2
2
3
3
4

р
я

д
к

и
 с

п
ер

м
а
т
о
г
ен

н
о
г
о
 

еп
іт

ел
ію

, 
щ

о
 п

р
о
л

іф
ер

у
ю

т
ь

, 
n

 



130 

5.2. Визначення особливостей порушень регуляції апоптозу в яєчках 

щурів із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом на основі 

дослідження експресії caspase-3 

У нашому дослідженні було обрано моноклональні антитіла  anti-

caspase-3 (клон 74T2, TS) для визначення особливостей апоптотичних 

процесів у різних диферонах яєчок щурів при СЦД (рис. 5.4). У більшості 

клітин ми спостерігали цитоплазматичну імуногістохімічну реакцію. При 

цьому на мікрофотографіях помітно два рівні накопичення протеїну: у 

перилюмінальних шарах сперматогоній – від мінімального (+) до помірного 

(++), а в базальному компартменті сім’яних трубочок сустентоцити і 

сперматогонії демонстрували явно інтенсивніший (+++). Ядра деяких клітин 

були темними, але цифрові методи аналізу показали переважання в них синіх 

відтінків кольорів, тому ми вважали їх негативними. 

Цитоплазма інтерстиційних клітин в усіх групах характеризувалася 

інтенсивним (+++) коричневим забарвленням (рис. 5.5). Це явище у 

більшості груп клітин забезпечувалося клітинами Лейдіга дорослого типу 

(індекс експресії 37,7±6,9%) та ендотеліоцитами (42,4±7,3%), тому що 

перицити, які безпосередньо утворюють стінку мікросудин, демонстрували 

настільки синю цитоплазму, що були обрані (разом із ядрами інших клітин) 

за негативний внутрішній контроль. Міоїдні видовжені клітини, що 

покривають одним шаром зовнішню поверхню сім’яних трубочок, були або 

негативними (-) або слабкопозитивними (+) за caspase-3, тому різко 

контрастували з базальними шарами (+++). 

При аналізі caspase-3-імунореактивності сустентоцитів ми виходили з 

того факту, що цитоплазма цих клітин повинна знаходитися поміж 

дозріваючими сперматогенними клітинами, що могло би свідчити про 

сертолігенне походження слабко або помірно позитивного фону в 

адлюменальному компартменті трубочок. Проте перинуклеарне гало 

сустентоцитів, пофарбоване інтенсивно (+++), а також відсутність 

негативного гало в герміногенних клітинах більшості мікрофотографій 
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вказують на накопичення caspase-3 саме у сперматогоніях, хоча й неможливо 

повністю заперечувати певний внесок цитоплазми сустентоцитів, 

враховуючи високий рівень експресії в останніх. Крім того, сперматиди 

показали виражену експресію (+++) в усіх групах дослідних тварин (рис. 5.5,  

див. рис. 5.4 а). 

  

Рис. 5.4. Дифузне цитоплазматичне забарвлення двох рівнів 

інтенсивності сперматогенного епітелію яєчка щура 2-міс віку на 56 добу 

перебігу СЦД. Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра (а), гематоксилін-еозин (б).                      

Зб.: а, б) ×400. 

 

Для оцінки активності апоптозу було застосовано методику обчислення 

відносної імунореактивної площі за маркером caspase-3 (табл. 5.2). У яєчках 

2-міс щурів контрольної групи вказаний параметр становив 35-55 %. 

Водночас варто зазначити, що була очевидною низхідна тенденція, але при 

порівнянні сусідніх за термінами груп відмінності виявлялися статистично 

невірогідними (p>0,05). Однак, при порівнянні першої (14 доба) та останньої 

(70 доба) груп різниця була визнана вірогідною (p= 0,042). Аналогічна 

а б 
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динаміка відносної площі імунореактивності за caspase-3 була зафіксована і в 

2-міс щурів із СЦД. Проте гіперглікемія змінила перебіг дозрівання яєчок, і 

зниження показників відбувалося ривками з суттєвими відмінностями між 14 

і 42 добою (p= 0,019) та між 28 і 42 добою (p= 0,00004) (рис. 5.6 б). При 

порівнянні показників контрольної та експериментальної груп щурів було 

виявлено статистичну подібність на 14 та 28 доби (p> 0,05), на більш пізніх 

термінах було зафіксовано значуще нижчі (p< 0,05) відносні площі 

імунореактивної тканини у щурів із гіперглікемією. 

  

Рис. 5.5 Яєчко статевозрілого щура на 28 добу розвитку СЦД. А. Великі 

групи caspase-3-реактивних інтерстиційних клітин між канальцями (а) та  

виражена реакція (+++) з антитілами anti-caspase 3 в інтерстиційних клітинах 

(б). Мікрофотографії.  Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра (а, б). Зб.:  а) х100; б) х400. 

 

У дорослих щурів контрольної групи досліджуваний нами показник 

апоптозу був досить сталий і варіював у діапазоні 35-50 %, суттєво не 

відрізнявся  в сусідніх групах за тривалістю спостереження (всі p> 0,05). При 

порівнянні з аналогічними групами молодших щурів виявилось, що відносна 

а б 
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імунореактивна площа була дещо вищою у дорослих особин, щоправда 

незначно (всі p> 0,05).  

Таблиця 5.2 

Порівняння щурів контрольних та експериментальних груп обох 

вікових категорій за відносною caspase-3-імунореактивною площею 

сім’яних трубочок, % (Me (25 %; 75 %) 

Вік і група 

щурів 

 

 

 

Термін  

після ін’єкції 

Дорослі щури Періпубертатні щури 
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14 доба 48 (42; 49) 25 (18.5; 27.5)*** 44 (43; 50) 51 (46; 52) 

28 доба 47 (43; 53) 24 (21.5; 28)*** 43 (41; 51) 46 (43; 49.5) 

42 доба 42 (41; 45) 26 (22; 31.5)*** 39 (37; 43) 36 (33.5; 39*) 

56 доба 45 (36; 48) 26 (20.5; 31.5)*** 41 (36; 49) 37 (31.5; 40.5)* 

70 доба 42 (39; 50) 29 (19; 32.5)*** 41 (38; 44) 37 (31.5; 41)* 

Примітки:   

* відмінність статистично значуща між контрольною і експериментальною 

групами однієї вікової категорії щурів при p<0,05; 

*** відмінність статистично значуща між контрольною і експериментальною 

групами однієї вікової категорії щурів при p<0,001. 

 

Під дією гіперглікемії статевозрілі щури демонстрували нижчий 

діапазон значень відносної площі імунореактивної тканини: 15-35 %, з 

незначним висхідним трендом (всі р>0,05) упродовж експерименту (див. рис. 

5.6 а). Крім того, звісно, ці показники виявилися значно нижчими, ніж у 

контрольних групах (всі p<0,001). Також дорослі щури із СЦД мали нижчу 

апоптичну активність, ніж відповідні групи 2-міс тварин (всі p<0,001). 
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а 

б 

Рис. 5.6. Порівняння відносної (%) площі сім’яних трубочок, 

імунореактивної за маркером апоптозу caspase-3 в яєчках щурів із СЦД. 

Позначення:  а – статевозрілі щури, б – нестатевозрілі щури.             

* – статистично значуща відмінність між контрольною і 

експериментальною групами при p<0,05; *** –  відмінність статистично 

значуща між контрольною і експериментальною групами при p<0,001. 

 

5.3. Визначення кількісно-якісних змін сустентоцитів у яєчках щурів із 

стрептозотоциновим цукровим діабетом на основі особливостей 

експресії WT1 

Експресію WT1 у нашому дослідженні проведено за допомогою 

моноклональних антитіл (6F-H2) з метою детального вивчення 
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сустентоцитів, для яких властиве накопичення відповідного протеїну. Серед 

усіх диферонів сім’яних трубочок виключно сустентоцити демонстрували 

позитивне інтенсивне нуклеарне забарвлення за WT1, що дозволяло надійно 

відрізняти їх насамперед від сперматогоній (рис. 5.7). Втім, це забарвлення в 

частині клітин було слабким, що відповідало, на нашу думку, тангенціальним 

зрізам ядер. У частині зрізів ми спостерігали дифузно-фокальний патерн, 

хоча загалом розташування антигену і відповідна ІГХ реакція були достатньо 

дифузні.  

 
 

Рис. 5.7. Яєчко 2-міс щура контрольна група (42 доба). Інтенсивне 

ядерне забарвлення сустентоцитів (а). Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ 

метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (а); гематоксилін-

еозин (б). Зб.: а, б) х400. 

 

Ядра WT1-позитивних сустентоцитів характеризувалися овоїдною 

формою, розташовувалися паралельно до базальної мембрани, інколи під 

гострим кутом до останньої. У більшості зрізів сім’яних трубочок 

спостерігали ядра морфологічно тотожні до WT1-позитивних клітин, але з 

негативним синім забарвленням (можливо, ядра сперматоцитів зрізані під 

а б 
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особливим кутом), а в третині зрізів було слабко позитивне фонове 

забарвлення цитоплазми клітин сперматогенного диферону (рис. 5.8 б). 

Також частим явищем був позитивний (іноді інтенсивний) ареол по контуру 

трубочок та інтерстиційних клітин, що було нами визнано артефактом ІГХ 

методики (рис. 5.8 б). Втім, ядра інтерстиційних клітин, як гормон-

продукуючих, так і судинно-утворювальних залишалися негативними. 

  

Рис. 5.8. WT1 позитивні клітини вистилають 2/3 площі базальної 

мембрани (а) 6-міс щура контрольної групи (56 доба експерименту). Помірне 

фонове цитоплазматичне забарвлення сперматогенної лінії та інтерстиційних 

клітин, поодинокі сустентоцити з інтенсивною ядерною реакцією (б) 6-міс 

щура на 56 добу СЦД.  Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра (а, б). Зб.: а, б) х400. 

 

Кількість WT1-позитивних сустентоцитів на один сім’яний каналець 

щурів контрольних та експериментальних груп наведено у табл. 5.3. 

Упродовж експерименту відбувалося значне (p< 0,001) підвищення кількості 

сустентоцитів у зрізах сім’яних трубочок 2-міс щурів контрольної групи: з 

доволі низького рівня (31-36) до вищих рівнів (42-49), і супроводжувалося 

а б 
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зростанням площі зрізів відповідних сім’яних трубочок (ранговий коефіцієнт 

кореляції Спірмена r=0,479, p<0,05 та r=0,523, p<0,05).  

Таблиця 5.3 

Порівняння щурів контрольних та експериментальних груп обох 

вікових категорій за кількістю WT1-позитивних сустентоцитів на 1 

сім’яний каналець, n (Me (25 %; 75 %) 

Термін 

досліду 

Статевозрілі щури Нестатевозрілі щури 

Контрольна СЦД контрольна СЦД 

14 доба 48 (40; 58) 39 (34; 44,5)** 35 (31; 36) 11 (10; 12)*** 

28 доба 44 (41; 51) 41 (28.5; 48.5)* 39 (34; 42) 11 (10,5; 15)*** 

42 доба 46 (44; 56) 38 (32; 46,5)** 45 (45; 51) 16 (13; 18,5)*** 

56 доба 50 (40; 63) 32 (24,5; 37,5)*** 48 (46; 50) 18 (14,5; 26)*** 

70 доба 49 (43; 56) 25 (23; 27,5)*** 47 (42; 49) 22 (21; 24,5)*** 

Примітки: 

1. * статистично значуща відмінність між контрольною і 

експериментальною групами при p<0,05; 

2. ** статистично значуща відмінність між контрольною і 

експериментальною групами при p<0,01; 

3. *** статистично значуща відмінність між контрольною і 

експериментальною групами при p<0,001. 

 

У 2-міс щурів із СЦД кількість WT1-позитивних сустентоцитів 

зростала з нижчого рівня (10-15) на 14 добу до вищого (21-25) на 70 добу 

експерименту. На всіх термінах експерименту кількість WT1-позитивних 

сустентоцитів у сім’яних канальцях щурів контрольної групи переважала 

щурів з індукованою гіперглікемією за кількістю клітин з ІГХ міткою в 

одному сім’яному канальці в 2-3 рази, різниці були визнані вірогідними (див. 

табл. 5.3). 

Кількість сустентоцитів у 6-міс щурів контрольних груп змінювалась 

різнонаправленно, але незначно (p>0,05), залишаючись у коридорі 35-65 
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клітин/каналець. У порівнянні з 2-міс щурами відповідних контрольних груп 

ці показники були вищими, але тільки на 14-28 добу досліду (p<0,05). 

Досліджуючи динаміку змін щільності WT1-позитивних клітин у паренхімі 

яєчок 6-міс щурів із індукованою гіперглікемією (див. табл. 5.3), ми 

зафіксували істотне зменшення, яке до того ж було статистично значущим 

між 56 і 70 добами (p<0,05). Порівняно з яєчками 2-міс тварин дорослі щури 

характеризувалися відносно більшою кількістю сустентоцитів (p<0,001), що 

частково пояснюється більшими розмірами зрізів звивистих сім’яних 

трубочок. Тим не менш, ці показники залишалися значно меншими за ті, які 

були зареєстровані у яєчках щурів відповідних контрольних груп (p<0,05). 

 

5.4. Визначення особливостей порушень андрогенної регуляції в яєчках 

щурів із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом на основі 

дослідження експресії AR 

Для вивчення особливостей експресії AR ми застосували в якості 

первинних поліклональні кролині антитіла (TS, США). Для внутрішнього 

негативного контролю були використані ядра подовжених сперматид і 

сперматозоїдів (рис. 5.9), які у всіх зразках були насиченого синього кольору. 

Це може свідчити, що в конденсованому хроматині немає місця для протеїнів 

– факторів транскрипції. Було очевидним інтенсивне позитивне забарвлення 

ядер міоїдних клітин, однак через незначну кількість цитоплазми впевнено 

вказати інтенсивність цитоплазматичного забарвлення неможливо. Усі 

клітини з морфологією сустентоцитів щурів контрольних груп накопичували 

AR у ядрі (+++/++) та меншою мірою у цитоплазмі (+/++). Сперматогенний 

диферон показував варіабельну інтенсивність експресії із трендом до 

зниження в процесі сперматогенезу, крім того, в частині зразків дорослих 

щурів була абсолютно негативна реакція ядер. У більшості таких клітин не 

було негативного німба, тому ми зареєстрували їхню цитоплазму як слабко 

позитивно забарвлену. 89,9±6,7% інтерстиційних клітин (переважно клітини 

Лейдіга дорослого типу) мали позитивно забарвлені ядра, всі ендотеліальні 
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клітини були негативними за досліджуваним маркером. У щурів із СЦД 

інтенсивність забарвлення була меншою порівняно з контрольними, а ядра 

взагалі залишалися негативними або слабко-позитивними навіть у 

сустентоцтах (рис. 5.10). 

 

  

Рис. 5.9. Яєчко 2-міс щура контрольної групи (56 доба). Інтенсивне 

забарвлення сустентоцитів, інтерстиційних ендокриноцитів, міоїдних клітин, 

помірне/слабке забарвлення клітин сперматогенного ряду, негативне 

забарвлення сперматид та сперматозоїдів (а). Мікрофотографії. Забарвлення: 

ІГХ метод, додаткове забарвлення гематоксиліном Майєра (а), гематоксилін-

еозин (б). Зб.: а, б) х400. 

 

Із огляду на ядерно-цитоплазматичний характер експресії AR, для 

аналізу останньої було обрано відносну імунореактивну площу сім’яних 

трубочок, а результати статистичної обробки наведені у таблиці 5.4. 

Контрольні групи 2-міс щурів характеризувалися найвищими значеннями 

цього показника, перебуваючи в інтервалі 30-65 %. При порівнянні сусідніх 

за термінами дослідження груп було визначено статистично незначне 

а б 
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поступове зниження (p> 0,05), але між першою групою (14 доба) і останньою 

(70 доба) різниця була вірогідною (p =0,021). 

 

  

Рис. 5.10. Переважно помірна експресія AR в ядрах сустентоцитів у 2-

міс. щура на 14 добу розвитку СЦД (а). Помірне/слабке цитоплазматичне 

забарвлення, відсутність ядерної реакції у 2-міс щура на 56 добу СЦД (б). 

Мікрофотографії. Забарвлення: ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра, гематоксилін-еозин (б). Зб.: а, б) х400. 

 

У 2-міс тварин з СЦД також відбувалося падіння середньої 

імунореактивної площі (рис. 3.12), але ривками на 42 і 70 доби (p= 0,001 і p= 

0,048 відповідно), згодом зниження відбувалося повільніше й відмінності не 

перетинали межі статистичної похибки. Навіть між показниками 42 і 70 доби 

р=0,051, що вказує на несуттєву різницю. Проте, відмінності середніх 

відносних AR-імунореактивних площ сім’яних трубочок контрольних і 

експериментальних груп виявилися статистично нікчемними (див. табл. 5.4), 

крім останньої, де медіана щурів із 70-добовою гіперглікемію була меншою 

від контрольної на 8 % (p=0,034). 

а б 
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Значення відносної AR-імунореактивної площі сім’яних трубочок у       

6-міс щурів без ЦД були достатньо стабільними (інтервал 30-55%) із 

незначними різнонаправленими коливаннями (p>0,05 між щурами сусідніх 

Таблиця 5.4 

Порівняння щурів контрольних та експериментальних груп обох 

вікових категорій за відносною AR-імунореактивною площею           

сім’яних трубочок, % (Me (25 %; 75 %) 

Вік і група 

щурів 

 

 

 

Термін  

після ін’єкції 

Статевозрілі щури Нестатевозрілі щури 
К

о
н

тр
о
л
ь
н

а 

Е
к
сп

ер
и

м
е
н

та
л
ь
н

а
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

Е
к
сп

ер
и

м
е
н

та
л
ь
н

а
 

14 доба 42 (37; 44) 33 (31; 35)** 53 (52; 58) 57 (52.5; 60.5) 

28 доба 44 (39; 46) 37 (29.5; 42.5)* 49 (46; 60) 50 (45.5; 54) 

42 доба 39 (36; 42) 33 (30; 40)* 51 (45; 54) 47 (36.5; 50.5) 

56 доба 41 (37; 45) 28 (25.5; 34)*** 43 (38; 58) 42 (33.5; 47) 

70 доба 44 (43; 51) 29 (26; 35)*** 45 (34; 51) 37 (29; 44)* 

Примітки: 

1. * статистично значуща відмінність між контрольною та 

експериментальною групами, при p<0,05; 

2. ** статистично значуща відмінність між контрольною та 

експериментальною групами, при p<0,01; 

3. *** статистично значуща відмінність між контрольною 

таекспериментальною групами, при p<0,001. 

 

термінів). Порівнюючи з 2-міс щурами, ми помітили, що нисхідна тенденція 

останніх зближувала значення і якщо на 14 добу відмінність між 

контрольними групами була статистично значущою (p=0,0002), то на 56-70 
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доби відповідні параметри були подібними (p>0,05). У 6-міс щурів із СЦД 

відносна площа AR-імунореактивності сім’яних трубочок упродовж всього 

терміну експерименту вірогідно зменшувалась і досягала мінімальних 

величин на 56-70 доби (див. табл. 5.4). Слід відзначити також що яєчка 6-міс 

щурів виявилися більш чутливими до СЦД, експресуючи значно менше AR 

ніж яєчка 2-міс тварин (усі p< 0,05). 

Таким чином, враховуючи результати проведених досліджень, можна 

прийти до наступних висновків: 

1. У 2-міс щурів із СЦД продовжуються процеси дозрівання яєчок, 

що проявляється нерівномірним асинхронним зниженням проліферативної 

активності сперматогоній (Ki-67), зниженням інтенсивності апоптозу 

(caspase-3), збільшенням кількості WT1-позитивних сустентоцитів та 

високими рівнями відносної AR-імунореактивної площі сім’яних канальців, і 

це наближає їхні параметри до контрольних груп на 56-70 доби 

експерименту.  

2. У 6-міс щурів із СЦД простежується зменшення проліферативної 

активності сперматогенного епітелію (зменшення кількості Ki-67-

імунопозитивних рядків сперматогенного епітелію до 0 на 70 добу), 

інтенсивності апоптозу, зменшення кількості WT1-позитивних сустентоцитів 

в 1,2-1,9 раза, відносної AR-імунореактивної площі сім’яних канальців в 1,2-

1,5 раза. Реакція 2-міс щурів на СЦД є схожою, але останні зберігають 

апоптотичну активність і експресію андрогенних рецепторів довше (мінімум 

до 56 доби).  

Матеріали цього розділу висвітлені в публікації: 

1. Kondrat I-AV, Shponka IS, Shynkarenko TV. Age-based 

immunomorphological analysis of rat testis in streptozotocin-induced diabetes 

mellitus. Патологія. 2021;18(1):12-8. Doi:10.14739/2310-1237.2021.1.228851. 

здобувача [105]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Найбільш гострою медико-соціальною проблемою національної 

системи охорони здоров’я всіх країн світу в останнє десятиріччя є ЦД, що 

пов’язано з невпинним ростом захворювання, ускладненнями, інвалідністю 

та високою летальністю, особливо серед працездатного населення [29, 64, 

85]. ЦД 1 типу вважається захворюванням з генетичною схильністю, яка 

активізується завдяки навколишньому середовищу, що викликає аутоімунну 

відповідь на бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін [48, 

159]. Таким чином, ЦД є метаболічним захворюванням з відносною або 

абсолютною недостатністю інсуліну та хронічною гіперглікемією. Найбільш 

поширеними ускладненнями ЦД є макро- і мікроангіопатії [11, 165, 170, 176], 

з них велику увагу в науковій літературі приділено ретинопатіям, 

нефропатіям, нейропатіям, серцево-судинним порушенням [62, 98, 117, 187, 

189]. 

Поширеність ЦД настільки швидко зростає, що часто ставлять питання 

про наявність епідемії цього неінфекційного захворювання, особливо в 

розвинутих країнах. Отже, його присутність у чоловіків репродуктивного 

віку зростає також [18]. Субфертильність – це важливе питання охорони 

здоров’я, яке стосується зокрема суспільства з низькою народжуваністю. 

Зниження параметрів сперми може бути основною причиною або навіть 

просто єдиним фактором у майже 50% субфертильних пар [19]. Крім того, 

очевидне зниження рівня якості сперми у людській популяції спостерігється 

протягом останніх 50 років. 

При ЦД досить часто спостерігається васкулогенна еректильна 

дисфункція [27, 76]. У чоловіків порушення ерекції нерідко виникає ще до 

появи клінічних ознак ЦД, тому вважається його раннім маркером [167]. 

Окрім еректильної дисфункції при ЦД у чоловіків виявляються ще 

ретроградна еякуляція або її відсутність та порушення сперматогенезу, що 
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значно погіршує якість життя таких пацієнтів [27, 125]. Експериментально 

доведено, що при ЦД інсулінова недостатність призводить до порушення 

метаболічних процесів у клітинах Лейдіга й Сертолі [101]. Більше того, 

порушується гіпоталамо-гіпофізано-яєчкова вісь [12, 46, 66], що 

проявляється недостатньою продукцію ФСГ і ЛГ і, як наслідок, призводить 

до дисфункції клітин Лейдіга та до порушення сперматогенезу [94, 128]. На 

жаль, у науковій літературі нам не вдалось виявити досліджень, які б 

висвітлювали питання морфо-функціональної перебудови яєчок у 

постнатальному періоді онтогенезу при ЦД та їхніх патогенетичних змін.   

Нами встановлено, що у ранні терміни розвитку СЦД (14-28 доба) у 6-

міс щурів у паренхімі яєчок відмічається потовщення базальної мембрани 

звивистих сім’яних трубочок та зміщення шарів сперматогенного епітелію в 

бік їхнього просвіту. В інтерстиційній тканині між окремими трубочками 

наявна плазморагія та повнокров’я венул. У частині сперматогоній 

виявляється вакуольна дистрофія та відшарування їх від базальної мембрани. 

Нерідко в просвіті звивистих сім’яних трубочок виявляються відшаровані 

статеві клітини. Висота сперматогенного епітелію зменшується на 16-30 % 

(рис. 6.1). Діаметр ЗСТ, 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).  
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Рис. 6.1. Динаміка змін висоти сперматогенного епітелію яєчок 

упродовж перебігу СЦД. 

 

На ультраструктурному рівні у щурів різних вікових груп у частині 

сперматогоній, сперматоцитів і сперматид виявляється деструкція крист 

мітохондрій, збільшується кількість дрібних та крупних вакуолей. Найбільш 

виражених змін зазнають сустентоцити, в цитоплазмі яких з’являється велика 

кількість різних розмірів первинних і вторинних лізосом, ліпідних крапель. 

Просвітлюється матрикс мітохондрій, більшість крист руйнується, апарат 

Гольджі вакуолізується. Водночас контакти між підтримуючими клітинами 

не порушуються. В інтерстиційних ендокриноцитах відмічаються подібні 

ультраструктурні зміни, а їхньою особливою ознакою є зменшення кількості 

секреторних гранул. Таким чином, у сустентоцитах та клітинах 

сперматогенного епітелію спільною ознакою дистрофічних змін є 

пошкодження мітохондрій. За даними інших дослідників, це відбувається 

внаслідок підвищеного рівня АФК у спермі, що викликає пошкодження 

мітохондріальної мембрани мітохондрій із утворенням пор у їхній 

внутрішній мембрані, через які відбувається вихід цитохрому С, що здатний 

активувати комплекс апоптосом із наступною активацією каспаз, із 
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подальшою експозицією фосфатидилсерину на зовнішньому листку 

плазмолеми клітин сперматогенного епітелію, викликаючи їхню загибель 

через апоптоз [35]. Крім того, схоже, що пошкодження вмісту ДНК сперми в 

основному викликане мітохондріальним генеруванням АФК, які й 

пошкоджують сперматозоїди [124].  

На нашу думку, дистрофічні зміни, які виникають у досліджуваних 

клітинах звивистих сім’яних трубочок яєчка, пов’язані з декількома 

факторами. По-перше, це метаболічні зміни в організмі, які виникають у 

відповідь на гіперглікемію та недостатність інсуліну [13, 16], по-друге, – це 

порушення мікроциркуляції. Так, за даними наших досліджень, у щурів 

різних вікових груп на 14-28 добу розвитку СЦД відмічалась подібна 

перебудова судин ГМЦР. А саме спазм судин приносної ланки ГМЦР, що 

підтверджувалось вірогідним зменшенням площі артеріол унаслідок 

зменшення площі їхнього просвіту та зростання ІВ в 1,7-2,2 раза (рис. 6.2), 

що також вказує на зменшення їхньої пропускної здатності. Такі зміни 

обумовлені декількома патогенетичними механізмами.  

Більшість авторів вказують на підвищення активності альдостерон-

ренін-ангіотензинової системи та високі рівні катехоламінів при ЦД, які 

викликають вазоконстрикцію і підвищують тромбогенну активність крові, 

сприяючи порушенню мікроциркуляції [15, 32, 119]. На збільшення секреції 

глюкокортикоїдів у крові мишей і щурів із СЦД вказують й інші автори [154, 

155] і пов’язують це із змінами в гіпокампі. Інші автори [154] високий рівень 

кортикостерону в мишей із стрептозотоциновим ЦД пов’язують із 

підвищеною чутливістю культури клітин кори надниркових залоз до 

адренокортикотропного гормону, рівень якого значно зростає у 

паравентрикулярному ядрі гіпоталамуса і гіпокампі. На високі рівні 

адренокортикотропного гормону у ранні терміни розвитку 

стрептозотоцинового діабету вказують Gohshi A. та ін. [83] і пов’язують це з 

високими рівнями кортиколіберину. 
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Рис. 6.2. Динаміка змін ІВ в артеріолах (а) та капілярах (б) яєчок щурів 

різних вікових груп упродовж перебігу СЦД. 

 

На 28 добу розвитку СЦД у 6-міс щурів вірогідних кількісних змін у 

капілярах і венулах, порівняно з контрольною групою тварин, не виявлено. 
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Пропускна здатність капілярів є збереженою, що підтверджується низьким 

значенням ІВ, який вірогідно не відрізняється від контрольних показників. 

На гістопрепаратах більшість капілярів і венул є повнокровними. Тоді як у 2-

міс щурів, за даними морфометричних досліджень і статистичного аналізу, у 

капілярах простежується зменшення їхньої площі на 18,3 %, площі їхнього 

просвіту на 50,1 %, при збільшення площі їхньої стінки на 12,4 %, що 

призводить до зростання ІВ в них у 2,2 раза (див. рис. 6.2). При цьому слід 

зазначити, що площа капілярів, їхньої стінки і просвіту вірогідно не 

відрізняються від попереднього терміну експерименту. Такі зміни капілярів, 

очевидно, обумовлені насамперед розвитком СЦД, по-друге, – відставанням 

у фізичному розвитку таких тварин [13, 16].  

У більш віддалені терміни перебігу СЦД у 6-міс щурів рівні глюкози і 

глікованого гемоглобіну продовжують зростати відповідно в 4,8-4,7 раза та в 

4,1-4,4 раза і досягають максимальних значень на 70 добу експерименту. У 

гемомікроциркуляторному руслі яєчка на тіл гіперглікемії та високих рівнів 

HbA1c спостерігаються виражені ознаки діабетичної мікроангіопатії. 

Простежуються глибокі гемореологічними порушення (еритроцитарні 

сладжі, мікротромби, адгезія еритроцитів і тромбоцитів між собою та до 

люменальної поверхні ендотеліоцитів), значний периваскулярний набряк та 

набряк інтерстиційної тканини. При морфометричному аналізі 

мікрогемосудин на 56-70 доби перебігу СЦД ми відмічали потовщення їхньої 

стінки на тлі зменшення площі просвіту артеріол і капілярів, що 

супроводжується зростанням ІВ в них відповідно в 1,7-1,8 раза та в 1,8-2,0 

раза (у всіх випадках р<0,05) (рис. 6.2) та вказує на зменшення їхньої 

пропускної здатності. Тоді як площа венул, їхнього просвіту й стінки, 

порівняно з контрольними показниками, зростають на 22,8-26,7 % на 18,1-

25,3 %, на 32,8-29,8 % (у всіх випадках р<0,05). У цитоплазмі ендотеліоцитів 

усіх мікрогемосудин виявляються дрібні та крупні вакуолі, поодинокі 

піноцитозні пухирці та мультивезикулярні тільця. Їхня люменальна поверхня 

має нерівні контури й утворює різної величини вип’ячування та інвагінації в 
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просвіт мікросудини, що нерідко завершуються мікро- та макроклазматозом. 

У міоцитах артеріол виявляється вакуольна дистрофія, потовщення 

внутрішньої еластичної мембрани і зменшення її звивистості. У капілярах 

базальна мембрана значно потовщена, а в її розшаруваннях містяться 

цитоплазматичні відростки перицитів. У більшості капілярів відмічається 

проліферація базальної мембрани у вигляді окремих пластин, що є одним із 

маркерів діабетичної капіляропатії.  

Вважається, що стаз, сладж та аглютинація еритроцитів виникають 

унаслідок зміни еритроцитами своєї форми через високі рівні глікованого 

гемоглобіну [6, 11]. Це призводить до істинного капілярного стазу, сладжу та 

аглютинації еритроцитів, а надалі – до мікротромбозу, який створює місцеву 

циркуляторну та гемічну гіпоксію і активує каскад молекулярних механізмів  

ушкодження клітинних мембран [6, 11]. Додатковими факторами 

пошкодження мембран ендотеліальних клітин вважають кетоацидоз та 

глюкозування N-кінців трансмембранних протеїнів, що призводить до 

зниження синтезу ними вазодилятаторів (оксиду азоту і простациклінів) [11, 

123]. За даними наших досліджень, люменальна поверхня ендотеліоцитів 

артеріол і капілярів утворює численні мікровідростки, складки, 

мікроворсинки з подальшим розвитком мікроклазматозу. Такі зміни 

ендотеліоцитів трактуються дослідниками по-різному. Одні автори 

пов’язують це із захопленням матеріалу з просвіту судин [157.], інші – з 

реактивними змінами ендотелію, зумовленими змінами кровотоку [109]. 

Гіперглікемія завдяки підвищенню активності глюкозилтрансферази [6.] 

викликає підвищений синтез глікопротеїнів у базальній мембрані, що, за 

даними наших досліджень, призводить до її потовщення та гіалінозу. 

Важливим фактором ураження ендотелію при ЦД є сорбітоловий шлях 

метаболізму глюкози, який пов’язаний із активацією альдоредуктази з 

подальшим накопиченням сорбітолу в ендотеліальних клітинах, що 

призводить до осмотичного набряку та руйнування останніх [6, 11, 94].  
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У 6-міс щурів на 56-70 добу СЦД відмічаються зменшення кількості 

WT1-позитивних сустентоцитів в 1,3-1,9 раза, порівняно з контрольними 

показниками (у всіх випадках р<0,05). У сустентоцитах спостерігаються 

вакуольна та гідропічна дистрофії, колікваційний некроз. Відмічається 

руйнування щільних контактів між сусідніми клітинами. В інших 

сустентоцитах спостерігається каріорексис, гіперплазія гладкої 

ендоплазматичної сітки, крупні ліпідні краплі у цитоплазмі. Такі зміни 

сустентоцитів на тлі розвитку діабетичної мікроангіопатії призводять до 

порушення гематотестикулярного бар’єра та до дистрофічних змін в 

сперматогенному епітелії яєчка.  На 56-70 доби перебігу СЦД відмічаються 

виражені деструктивно-атрофічні зміни паренхіми яєчок. В інтерстиційній 

тканині спостерігається ексудація, периваскулярна інфільтрація. 

Міжтрубочкові простори потовщені внаслідок склерозу та плазморагії. В 

одних звивистих сім’яних трубочках сперматогенний епітелій зберігає 

пошарову будову, проте у всіх сперматогенних клітинах відмічаються 

дистрофічно-деструктивні зміни. Кількість шарів сперматогенного епітелію 

різко зменшується, диференціюються сперматогонії, сперматоцити, тоді як 

кількість сперматид зменшується, а в більшості сім’яних трубочок ні їх, ні 

сперматозоїдів виявити не вдалось. У більшій частині звивистих сім’яних 

трубочок простежується  відшарування сперматогенного епітелію від 

базальної мембрани, десквамація клітин адлюменального компартменту. На 

70 добу в окремих звивистих сім’яних трубочках відмічається повна атрофія і 

руйнування сперматогенного епітелію та їхній склероз. За даними 

морфометричного аналізу, висота сперматогенного епітелію на 56-70 доби 

зменшується в 2,5-3,1 раза (див. рис. 6.1). Такі зміни гістоархітектоніки 

звивистих сім’яних трубочок 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) (рис. 6.3).  

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

відмічається вірогідне зменшення рівня глюкози і глікованого гемоглобіну (у  
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Рис. 6.3. Динаміка змін ІДТ (а) та ІС (б) яєчок щурів різних вікових 

груп упродовж перебігу СЦД. 
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всіх випадках р<0,05). У 2-міс щурів також спостерігаються ознаки 

діабетичної мікроангіопатії, проте, порівняно з 6-міс щурами, відмічається 

стабілізація кровотоку в мікросудинах яєчка. Так 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 (див. рис. 6.2). У яєчках 2-міс щурів відмічаються досить 

поліморфні зміни. В одних звивистих сім’яних трубочках простежуються: 

десквамація адлюменального компартменту з утворенням конгломератів 

статевих клітин в просвіті, атрофія сперматогенного епітелію і повна його 

десквамація, поява двоядерних сперматид. Такі зміни насамперед вказують 

на порушення процесу сперматогенезу в яєчках, що підтверджується значним 

зниженням ІС в 1,4 раза (див. рис. 6.3). Поряд із деструктивно зміненими 

звивистими сім’яними трубочками візуалізуються звивисті сім’яні трубочки 

із повноцінними рядами сперматогенного епітелію, в просвіті яких 

візуалізуються сперматозоїди, що разом із результатами імуногістохімічних 

досліджень Ki-67 вказує на високу проліферативну активність 

сперматогенних клітин і морфометрично підтверджується частковим 

збільшенням ІДТ, порівняно з 42-ю добою (див. рис. 6.3), проте даний 

показник залишається в 1,2 раза меншим за контрольні показники. Слід 

зазначити, що ІС у 2-міс щурів упродовж усього терміну експерименту 

зростає, тоді як у 6-міс зменшується. Незважаючи на значний 

проліферативний потенціал сперматогенного епітелію 2-міс щурів СЦД 

призводить до атрофії сперматогенного епітелію, що виражається  у 

зменшенні діаметра звивистих сім’яних трубочок, порівняно з контрольними 

показниками, на 56-70 добу в 1,3-1,4 раза та зниження висоти 

сперматогенного епітелію в 1,2-1,5 раза (у всіх випадках р<0,05). На 

ультраструктурному рівні в одних звивистих сім’яних трубочках 

простежується повне руйнування сустентоцитів, вакуольна дистрофія 

сперматогоній, потовщення і набряк базальної мембрани. В інших звивистих 

сім’яних трубочках сустентоцити та клітини сперматогенного епітелію є 
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збереженими, проте містять ліпідні краплі, в цитоплазмі наявні дрібні 

вакуолі, деструкція крист мітохондрій, проліферація гладкої 

ендоплазматичної сітки. У сперматоцитах відмічаються зміни від вакуольної 

дистрофії до колікваційного некрозу. У люменальному компартменті 

простежується колікваційний некроз окремих сперматоцитів і сперматид, в 

інших клітинах виражені явища апоптозу. У сперматидах виявляється досить 

велика кількість ліпідних крапель, лізосом, автофагосом, що може вказувати 

на їхній аутоліз. В одних сперматидах відмічається порушення формування 

акросомальної шапочки, деструктивні зміни складових компонентів 

аксонеми, в інших ці процеси є не порушеними і протікають, як і в 

контрольної групи щурів. 

Таким чином, у щурів різних вікових груп у віддалені терміни перебігу 

СЦД відмічаємо зменшення діаметра звивистих сім’яних трубочок, що 

пов’язано з атрофічними змінами сперматогенного епітелію. Такі зміни при 

ЦД спричинені кількома факторами. Насамперед недостатність інсуліну та 

гіперглікемія викликають порушення функціонування гіпоталамо-

гіпофізарної осі [49]. Це пов’язано як із зменшенням синтезу гонадотропінів, 

так із порушенням рецепторного апарату кореляційних зв’язків між 

тестостероном і гонадотропінами [135]. Davoud Kianifard et al [101] доведено, 

що при стрептозотоцин-індукованому ЦД відбувається зменшення ваги яєчок 

через їхню атрофію та порушення сперматогенезу. При ЦД в крові щурів із 

СЦД спостерігалось зниження рівнів тестостерону, що може бути пов’язано 

як із зменшенням синтезу його попередників 17-β estradiol and progesterone 

[101] так і зі зменшенням у крові гонадотропінів [174]. При ЦД метаболічні 

зміни в організмі призводять до порушення функціонування ендокринних 

органів. Так між рівнем ФСГ та інсуліном виявлений сильний 

прямопропорційний зв’язок [171], тому недостатність одного призводить до 

зменшення іншого в крові і, як наслідок, низькі рівні ФСГ призводять до 

зменшення синтезу в організмі андрогенів [101]. ЦД призводить до 

зменшення в крові ЛГ, який відповідає за нормальне функціонування клітин 
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Лейдіга [97]. Як відомо, інсулін сприяє підтримці рівня ЛГ на рецепторах 

клітин Лейдіга. Недостатність ЛГ провокує зменшення синтезу і секреції 

тестостерону клітинами Лейдіга через зменшення кількості 

лютеїнзв’язуючих рецепторів на їх плазмолемі у діабетичних щурів [97, 174]. 

Порушення синтезу і секреції ФСГ і ЛГ насамперед пов’язано із зменшенням 

кількості гонадотропних ендокриноцитів в аденогіпофізі діабетичних щурів 

[196]. Ці клітини гинуть через апоптоз і некроз [196, 197]. Іншими 

дослідниками при СЦД відмічалось зниження в крові рівня гонадо-, сомато-, 

пролактоліберину, що у нестатевозрілих щурів призводило до затримки 

росту і статевого дозрівання [171] і пояснює виявлені нами атрофічно-

деструктивні зміни сперматогенного епітелію яєчок 2-міс. щурів. Поряд із 

змінами нейроендокринної системи слід відмітити і порушення 

кровопостачання яєчка при ЦД яке призводить до деструктивних змін у 

звивистих сім’яних трубочках. Так, у 2-міс і 6-міс щурів із стрептозотоцин-

індукованим ЦД ми спостерігали розвиток діабетичної мікроангіопатії. У 

мікрогемосудинах ми виявляли  еритроцитарні сладжі, адгезією еритроцитів і 

тромбоцитів, мікроклазматоз. Гемореологічні порушення є відповіддю на 

гіперглікемію та високі рівні глікозильованого гемоглобіну. Такі зміни в 

судинах ГМЦР поряд із деструктивними змінами в сустентоцитах призводять 

до порушення гематотестикулярного бар’єра в яєчках та до деструктивних 

змін в сперматогенному епітелії. Гіпоксія та гіперглікемія призводить до 

окислювального стресу та посилення процесів утворення АФК [125, 135], які 

в свою чергу роблять значний внесок у розвиток чоловічого непліддя. 

Окислювальний стрес може спричинити зниження рівня тестостерону, зміни 

у структурі звивистих сім’яних трубочок та порушення сперматогенезу [94]. 

Високі концентрації АФК у спермі спостерігали у 30–40 % випадків 

чоловічого непліддя [76]. 

З метою систематичного дослідження особливостей патогенної дії 

гіперглікемії на тканини яєчок в нашій роботі було обрано панель 

імуногістохімічних маркерів: Ki-67 (маркер проліферативної активності), 
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caspase-3 (маркер регуляції апоптозу), AR (ген рецепторів андрогенів), WT1 

(ген-супресор пухлин = регулятор розвитку елементів проміжної мезодерми). 

Рівень проліферативної активності є однією з основних ознак диферонів 

і характеризує умови функціонування тканини, співвідношення ростових і 

антиростових факторів. Способи визначення та інтерпретації 

проліферативного потенціалу потребують подальшого удосконалення та 

впровадження у практичну діяльність через незадовільну відтворюваність 

результатів досліджень різними дослідниками чи навіть тим самим ученим 

через деякий час. ІГХ метод дозволяє визначити проліферативну активність 

клітин за допомогою первинних антитіл до Ki-67, cyklinB та інших білків, які 

експресують клітини у процесі поділу. Таким чином, вдається суттєво 

доповнити та об’єктивізувати попередні дані про швидкість процесів 

проліферації, отримані завдяки оцінці мітотичного індексу. В нашому 

дослідженні було проаналізовано особливості експресії Ki-67 – 

універсального маркера для визначення мітотичного режиму клітин, що 

дозволило виявити ряд особливостей та встановити загальні закономірності 

проліферативної активності в різних диферонах яєчок [173, 192]. Однак 

визначити рівень проліферативної активності за мітозами в обмеженому 

матеріалі об’єктивно достатньо складно. Цей факт пояснює необхідність 

імуногістохімічного визначення експресії маркерів проліферації в матеріалі 

яєчок щурів. У літературних джерелах з метою точного встановлення 

інтенсивності поділу клітин використовували ІП за PCNA та Ki-67 [177, 178, 

192], серед яких перший є найбільш дослідженим, розповсюдженим і 

стандартизованим.  

Під час мітозу Кі-67 необхідний для утворення перихромосомного 

шару (PCL), оболонки рибонуклеопротеїну, що покриває конденсовані 

хромосоми. У цій структурі протеїн Кі-67 діє для запобігання агрегації 

мітотичних хромосом [173]. Зазвичай Кі-67 демонструє дифузне або 

дифузно-вогнищеве ядерне фарбування. Однак у нашому дослідженні мітка 

Ki-67 була повністю осередковою у слабко забарвлених клітинах. Останній 
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факт може бути пояснений особливостями первинних поліклональних 

антитіл. 

ІП клітин ендотелію був дуже високим (58,5 ± 12,2%) у 2-міс щурів, що 

вказує на триваючий васкулогенез. Аналогічний параметр нижчий у групі 6-

міс тварин, але незначно (p>0,05). Хоча інтерстиційні клітини 

продемонстрували порівняно низький рівень IП (19,6 ± 4,0%) зі значно         

(p<0,05) вищим значеннями у контрольних групах, це можна принаймні 

частково пояснити більш клітинними кластерами інтерстиційних клітини 

останньої групи. Щодо звивистих сім’яних трубочок, ми виявили різницю 

між контрольною та експериментальною групами настільки яскраво, що не 

потрібно було обчислювати ІП, щоб довести цю закономірність. Натомість 

ми порівняли кількість Ki-67-позитивних рядків сперматогенного епітелію та 

довели відмінності як у дорослих, так і нестатевозрілих щурів. Загалом наші 

результати відповідають тим, які опублікували Karaca T. та співав. (2015) у 

своєму звіті. Однак вони не досліджували ІП для несперматогенних клітин 

[96].  

Апоптоз або запрограмована загибель клітин – це активний процес, 

який відомий як важлива система моніторингу в різних тканинах. Власне, 

апоптоз виникає фізіологічно на різних фазах розвитку статевих клітин і, як 

видається, є регулярною ознакою у досить великій частці зародкових ліній 

яєчка (до 20%) [41]. Каспази – це сімейство білків, необхідних для 

апоптичного процесу. Після апоптичного подразника активізуються каспази 

ініціатора, починаючи біохімічний апоптичний каскад. Каспази-ініціатори-8 

та -9 відповідають за зовнішню та внутрішню активацію апоптичного шляху 

відповідно, що призводить до найважливішої активації каспази-ефектора: 

caspase-3. Активація caspase-3 позначає точку неповернення в апоптичному 

процесі та відповідає за розщеплення ключових білків, що призводить до 

остаточного розбирання клітин [65]. Мітки caspase-3 були 

внутрішньоцитоплазматичними з тенденцією до перинуклеарної зони, 

особливо у сперматогоніях. Хоча ми стикалися з деякими роботами, що 
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описують ядерне імуноочищення [96], вони виглядають неправдоподібно. 

Ми зафіксували експресію caspase-3 в клітинах Лейдіга (показник експресії 

37,7 ± 6,9%) та в ендотеліальних клітинах (42,4 ± 7,3%), чого в доступних 

наукових працях не досліджували. 

Тривала гіперглікемія (56-70 доба) індукувала нижчий рівень 

реактивності caspase-3 в звивистих сім’яних трубочках обох вікових груп 

щурів (р <0,05). На 14-28 доби перебігу СЦД падіння імунореактивних 

трубчастих ділянок виявлено у дорослих щурів (р<0,05), тоді як 2-міс 

зберігають порівняно високий рівень маркування (40-50%). У всіх 

публікаціях, які нам доступні, автори повідомляють про посилення експресії 

каспази в сперматогенній тканині щурів-діабетиків. Однак вони 

застосовували інші методи реєстрації [96, 100]. Той факт, що деякі клітини 

продукують одночасно і Ki-67, і caspase-3, видається суперечливим і вимагає 

подальших досліджень.  

Рецептор андрогенів (AR) відіграє ключову роль у дії андрогенів. Цей 

фактор ядерної транскрипції, зв’язуючись з андрогеном, стає здатним 

зв’язувати ДНК та стимулювати андрогензалежну транскрипцію генів. Сама 

експресія AR гормонально регулюється андрогеном, але механізми цієї 

регуляції остаточно не вивчені. У чоловічій репродуктивній системі яєчко є 

головною мішенню дії андрогенів, а андроген має вирішальне значення для 

підтримки сперматогенезу. Андрогени здійснюють свою дію через AR, і 

сигналізація андрогенних сигналів в яєчку має важливе значення для 

сперматогенезу. Вважають, що AR не експресується в дифероні статевих 

клітин, тому він надає свій вплив через клітини Сертолі та міоїдні клітини 

[141]. За даними наших імуногістохімічних досліджень виявлено, що ядра 

сперматогоній (+), клітини Лейдіга (+++), клітини Сертолі (+++) та міоїдні 

клітини (+++) проявляли свою AR-імунореактивність. Експресія AR в 

статевих клітинах була суперечливою. Деякі дослідження стверджують 

наявність AR, тоді як інші дослідження заперечують його експресію. Однак 
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обидві команди погодилися з тим, що AR, хоча б опосередковано, залучено 

до процесу гаметогенезу [75, 179].  

За даними наших досліджень, частка АR-реактивної площі у звивистих 

сім’яних трубочках корелює зі значеннями відповідного параметра 

імунореактивності за caspase-3 (r=0,682, р<0,05). Це пояснює, чому 

відмінності між контрольними та експериментальними групами були дуже 

схожими. 

WT1, широко відомий через свої онкосупресорні властивості, насправді 

бере участь у проліферації клітин, диференціюванні, апоптозі та розвитку 

органів [79, 151, 161]. Ген WT1 кодує фактор транскрипції, який містить 

чотири цинкові пальцеві повторення поблизу його СООН-закінчення, 

відіграючи важливу роль у нормальному розвитку сечостатевої системи [80, 

185, 186, 193]. Інактивація WT1 призводить до дисгенезії гонад у чоловіків, у 

яких зовнішні статеві органи не виглядають чітко чоловічими чи жіночими; 

яєчка не опущені, а ці чоловіки безплідні [162].  

WT1 не просто відомий як імуногістохімічний маркер клітин Сертолі, 

але й диктує розвиток та гормональну активність тестикулярного 

інтерстицію [118]. WT1-імунореактивність змінювалася в зразках. 

Сустентоцити демонстрували інтенсивне та помірне ядерне забарвлення, тоді 

як у діабетичних групах сустентоцити менш численні (р <0,05) та 

інтенсивність реакції значно нижча. Результати досліджень яєчок 2-міс і 6-

міс щурів контрольної групи показали, що кількість WT1-позитивних 

сустентоцитів суттєво не відрізнялась у різних вікових групах (p>0,05), тоді 

як у діабетичних щурів кількість WT1-позитивних сустентоцитів виявилася 

нижчою у 2-міс щурів порівняно з 6-міс (p <0,05). При цьому слід зазначити, 

що упродовж розвитку і перебігу СЦД кількість WT1-позитивних 

сустентоцитів у 6-міс щурів поступово зменшується, тоді як у 2-міс, навпаки, 

збільшується (див. табл. 5.3). 

Крім того, у контрольних групах було виявлено декілька WT1-

позитивних ядер у вищих шарах серед статевих клітин, що дозрівають, 
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переважно в сім’яних канальцях пізнього сперматогенезу. Водночас такі 

групи не визначаються у діабетичних щурів. 

Wang XN та співав. (2013) показали морфологію WT1-позитивних 

клітин Сертолі [185]. Однак ми не знайшли жодних робіт, що оцінювали 

WT1-імунореактивність при СЦД, не кажучи вже про нестатевозрілих щурів 

із таким станом. Тому інволюція та/або порушення розвитку клітин Сертолі, 

показані в цій роботі, дозволяють припустити додатковий шлях їхньої участі 

у сексуальній дисфункції чоловіків та неплідності. 

Отже, дослідження динаміки 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). 
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ВИСНОВКИ 

 

Найбільш гострою медико-соціальною проблемою національної 

системи охорони здоров’я всіх країн світу є цукровий діабет, що пов’язано з 

невпинним ростом захворювання, ускладненнями, інвалідністю та високим 

рівнем смертності, особливо серед працездатного населення. Цукровий 

діабет може призводити до розвитку чоловічої неплідності, оскільки нерідко 

супроводжується: еректильною дисфункцією, ретроградною еякуляцією або 

її відсутністю, порушенням сперматогенезу, гіпогонадизмом, що значно 

погіршує якість життя таких хворих. У всьому світі спостерігається помітне 

збільшення поширеності дитячого-підліткового діабету. Дисфункція яєчок 

при цукровому діабеті у дорослих добре відома, тоді як вплив діабету на 

функціональний розвиток яєчка дітей залишається незрозумілим. Тому 

встановлення вікових особливостей патоморфологічних змін яєчок при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті є актуальним. 

1. На 14-28 доби на тлі гіперглікемії в паренхімі яєчок 6-міс щурів 

відмічається дискомплексація сперматогенного епітелію адлюменального 

компартаменту сім’яних трубочок. У стромі яєчка виявляється незначний 

осередковий набряк та повнокров’я венул. Діаметр звивистих сім’яних 

трубочок та висота сперматогенного епітелію, порівняно з контрольними 

показниками, вірогідно зменшуються на 28-42 доби стрептозотоцинового 

цукрового діабету на 9,4-12,7 % та на 30-38,3 % відповідно (у всіх випадках 

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

трубочок та індексу сперматогенезу відповідно на 18-24,2 % та на 16,7-

24,2 % (у всіх випадках р<0,05). 

2.  На 56-70 доби простежуються виражені деструктивно-атрофічні 

зміни яєчок 6-міс щурів: периваскулярна інфільтрація; потовщення 

міжтрубочкових просторів унаслідок склерозу та плазморагії; у звивистих 

сім’яних трубочках відмічається відшарування сперматогенного епітелію від 

базальної мембрани та десквамація клітин адлюменального компартменту. 
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На 70 добу відмічається повна атрофія і руйнування сперматогенного 

епітелію та склероз окремих сім’яних трубочок. Висота сперматогенного 

епітелію зменшується в 2,5-3,1 раза. Такі зміни гістоархітектоніки звивистих 

сім’яних трубочок вказують на порушення сперматогенезу в них та 

морфометрично підтверджується вираженим зниженням індексу 

диференціації трубочок в 1,6-2 раза та індексу сперматогенезу в 1,4-1,9 раза 

(у всіх випадках р<0,05). У сустентоцитах спостерігається вакуольна і 

гідропічна дистрофії, колікваційний некроз, руйнування щільних контактів 

між сусідніми клітинами. На ультраструктурному рівні у всіх клітинах 

сперматогенного епітелію виявляються дистрофічно-деструктивні зміни (від 

вакуольної і балонної дистрофій до колікваційного і парціального некрозів). 

Такі зміни в сперматогенному епітелії яєчка відбуваються на тлі порушення 

гематотестикулярного бар’єра внаслідок розвитку діабетичної 

мікроангіопатії та деструктивних змін сустентоцитів. 

3. У гемомікроциркуляторному руслі яєчка 6-міс щурів на 14-28 

доби розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету відмічається спазм 

артеріол, що підтверджується вірогідним зменшенням площі їхнього 

просвіту на 46-48 % та зростанням індексу Вогенворта в 1,7-1,8 раза (у всіх 

випадках р<0,05). На 42-56 доби перебігу СЦД в судинах 

гемомікроциркуляторного русла яєчка спостерігається розвиток діабетичної 

мікроангіопатії, яка підтверджується якісною та кількісною їхньою 

перебудовою. У всіх мікрогемосудинах спостерігаються гемореологічні 

порушення: адгезія і агрегація еритроцитів та тромбоцитів, утворення 

мікротромбів, явища мікро- та макроклазматозу. В артеріолах і капілярах 

простежується зменшення їхнього просвіту на 34,8-32,6 % та на 27,1-31,9 %, 

збільшення площі їхньої стінки на 12,7-32,1 % та на 16,3-35,5 %, що 

призводить до зростання індексу Вогенворта в 1,7-1,8 раза та в 1,3-2 раза 

відповідно (у всіх випадках р<0,05). В ендотеліоцитах і міоцитах 

простежуються вакуольна і гідропічна дистрофії, виражена проліферація 

базальної мембрани капілярів. 
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4. У 2-міс щурів уже на 14 добу стрептозотоцинового цукрового 

діабету виявляється вірогідне зменшення висоти сперматогенного епітелію, 

що наростає до 42 доби. Індекс диференціації трубочок та індекс 

сперматогенезу на 14-42 доби експерименту, порівняно з контрольними 

показниками, знижуються відповідно в 1,1-1,3 раза та 1,5-1,3 раза (у всіх 

випадках р<0,05). На 14-42 доби стрептозотоцинового цукрового діабету в 

гемомікроциркуляторному руслі яєчок відмічається початкові ознаки 

діабетичної мікроангіопатії, які проявляються: гемореологічними 

порушеннями, зменшенням пропускної здатності артеріол і капілярів 

(зростанням індексу Вогенворта в них відповідно в 2,2-1,6 раза та в 2,2-2,1 (у 

всіх випадках р<0,05)), деструктивними змінами в складових компонентах 

стінки мікрогемосудин.  

5. У 2-міс щурів на 56-70 добу перебігу стрептозотоцинового 

цукрового діабету, порівняно з 42 добою, відмічається вірогідне зменшення 

рівня глюкози і глікованого гемоглобіну (у всіх випадках р<0,05). У 

гемомікроциркуляторному руслі, на тлі початкових ознак діабетичної 

мікроангіопатії, індекс Вогенворта 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. Збереження структури гематотестикулярного бар’єра сприяє 

частковому відновленню гісто-ультраструктури клітин сперматогенного 

епітелію. Діаметр звивистих сім’яних трубочок та висота сперматогенного 

епітелію збільшуються, порівняно з 42 добою досліду, 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, сперматоцити і сперматиди. Такі зміни 

супроводжуються зростанням індексу диференціації трубочок та індексу 

сперматогенезу, порівняно з 42 добою досліду, відповідно на 8,8-7,8 % та 24-
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40 %, проте залишаються меншими за контрольні показники (у всіх випадках 

р<0,05). 

6. У 6-міс щурів упродовж перебігу стрептозотоцинового цукрового 

діабету простежується зменшення проліферативної активності 

сперматогенного епітелію (зменшення кількості Ki-67-імунопозитивних 

рядків сперматогенного епітелію до 0 на 70 добу), інтенсивності апоптозу, 

зменшення кількості WT1-позитивних сустентоцитів в 1,2-1,9 раза, відносної 

AR-імунореактивної площі сім’яних канальців в 1,2-1,5 раза. Реакція 2-міс 

щурів на гіперглікемію є схожою, але останні зберігають апоптотичну 

активність і експресію андрогенних рецепторів довше (мінімум до 56 доби). 

У 2-міс щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом продовжуються 

процеси дозрівання яєчок, що проявляється нерівномірним асинхронним 

зниженням проліферативної активності (Ki-67), зниженням інтенсивності 

апоптозу (caspase-3), збільшенням кількості WT1-позитивних сустентоцитів, 

та високими рівнями відносної AR-імунореактивної площі сім’яних 

канальців, що наближає їхні параметри до контрольних груп на 56-70 доби 

експерименту.  

7. Отже, в динаміці патоморфологічних змін яєчок при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті можна 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). 
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експериментальну частину роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та 

узагальнення результатів дослідження). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

5. Кондрат І-АВ. Патоморфологічні зміни сперматогенного епітелію 

яєчок при стрептозоциновому цукровому діабеті (експериментальне 

дослідження). Матеріали Х конгресу патологів України. Перспективи 

розвитку сучасної патології; 2018 Верес 27-28; Івано-Франківськ-Яремче. 

Івано-Франківськ; 2018:215-6. 
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conference Modern methods for diagnostics and treatment: experience of eu 

countries. Lublin, Republic of Poland; 2019. Dec 27-28; Lublin. Lublin; 2019:148-
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8. Кондрат І-АВ. Вікові особливості ультраструктурних змін 

сустентоцитів щурів у ранні терміни розвитку цукрового діабету. 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; 2019 Жовт 24-25; 

Чернівці.Чернівці; 2019: 60-1. 

9. Barszczak D, Kondrat I-A, Bodnarchuk Y, Zhurakivska O. Age 

peculiarities of ultrastructural alterations of the convoluted seminifer tubules in the 
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conference; 2020 Sept 21-23; Cracow. Cracow; 2020: 184. (Кондратом І-А. В. 

особисто проведено експериментальну частину роботи, забір матеріалу, 

опис, аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

10. Ledwozyw K, Kondrat І-A, Kniazevych-Chorna Т. Features of 

displacement of convoluted seminiferous tubules wall of juvenile rats’ testicles in 
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young scientists; 2019 May 9-12; Warsaw. Warsaw; 2019: 25-6. (Кондратом І-
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Наукові праці, які додатково висвітлюють матеріали дисертації: 

11. Кондрат І-АВ. Вікові особливості будови стінки звивистих 

сім'яних канальців яєчка щура (за даними скануючої електронної 

мікроскопії). Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства 

анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України; 2019 Жовт 2-4; 

Одеса. Одеса; 2019:104-5.  
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ДОДАТОК А1 

Апробація результатів дисертації: 

1. Х конгресі патологів України «Перспективи розвитку сучасної патології» 

27-28 вересня, 2018, Івано-Франківськ-Яремче – усна доповідь, публікація 

тез.  

2. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Теорія та практика сучасної морфології» 10-12 жовтня, 2018, 

Дніпро – усна доповідь, публікація тез.  

3. 15th Warsaw international Medical Congress for young scientists 9-12 May, 

2019, Warsaw – усна доповідь, публікація тез.  

4. VII конгрес наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України. 2-4 жовтня, 2019 р. Одеса – усна доповідь, 

публікація тез.  

5. 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.  

6. International scientific conference «Modern methods for diagnostics and 

treatment: experience of eu countries» 27-28 Dec, 2019, Lublin – публікація 

тез.  

7. International medical students conference 21-23 Sept, 2020, Cracow – усна 

доповідь, публікація статті.  

 



191 

ДОДАТОК Б 

 

 



192 

ДОДАТОК Б 1 

 

 



193 

ДОДАТОК Б 2 

 

 



194 

ДОДАТОК Б 3 

 

 



195 

ДОДАТОК Б 4 

 

 



196 

ДОДАТОК Б 5 

 

 



197 

ДОДАТОК Б 6 

 

 



198 

ДОДАТОК Б 7 

 

 



199 

ДОДАТОК Б 8 

 

 



200 

ДОДАТОК Б 9 

 

 



201 

ДОДАТОК Б 10 

 

 



202 

ДОДАТОК Б 11 

 

 



203 

ДОДАТОК Б 12 

 

 

 


