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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. У наш час цукровий діабет (ЦД) за поширеністю, 

невпинним ростом, ускладненнями і смертністю займає у світі лідируючі позиції 
серед інших захворювань (Ткаченко В.І. та ін., 2014). Істотні медичні та соціальні 
аспекти проблеми ЦД обумовлені витратами на медичне обслуговування  і 
соціальне забезпечення хворих через втрату працездатності, інвалідизацію та 
смертність (Шлапак І.П. та ін., 2015; Roustit M. et al., 2016). У клінічних  та 
експериментальних дослідженнях багато уваги приділено проблемі діабетичних 
поліендокринопатій, при цьому слід зазначити, що порушення функції гіпоталамо-
гіпофізарно-надниркової системи відіграє ключову роль у патогенезі ЦД 
(Sharma A.N. et al., 2014; Ponto K.А. et al., 2016). Так, гіперпродукція 
контрінсулярних гормонів (глюкокортикоїдів, альдостерону), як компенсаторна 
реакція у відповідь на метаболічний стрес, призводить до розвитку мікро- та 
макроангіопатій (Tomita M. et al., 2016; Madonna R. et al., 2017). Проте більшість 
робіт, присвячених вивченню активності гіпофізарно-надниркової системи при ЦД, 
досить часто мають суперечливий характер (Мазурина Н.К., 2007; Черкасова О.П. та 
ін., 2011).  

Із різних літературних джерел (Халангот Н.Д., 2012; Шлапак І.П. та ін., 2015) 
відомо, що витрати, пов'язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються 
більш як у 2-3 % від загальних видатків на охорону здоров'я, при цьому майже 80 % 
припадає на лікування ускладнень, 20 % – на закупівлю цукрознижувальних 
препаратів і засобів контролю. В останні роки дослідження науковців спрямовані на 
пошуки антидіабетичних препаратів, які б сприяли регенерації інсулоцитів 
панкреатичних острівців. Одним із таких препаратів є ексенатид із групи міметиків 
інкретинів (Аметов А.С., 2016). Він знижує секрецію глюкагону А-клітинами, 
збільшує чисельність інсулоцитів внаслідок стимуляції їхньої проліферації      
(Reiner T. et al., 2011) та зниження апоптозу (Li Y. et al., 2003), зменшує масу тіла 
(De Fronzo R. et al., 2005), знижує рівень тригліцеридів, ліпопротеїнів низької 
щільності, діастолічний тиск і підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності 
(Blonde L. et al., 2006) у пацієнтів із ЦД 2-го типу. Проте в літературі ми не знайшли 
даних про вплив ексенатиду на структуру органів гіпофізарно-надниркової системи 
при ЦД. 

Зважаючи на вищенаведене, актуальним і перспективним є проведення 
експериментального наукового дослідження з вивчення особливостей 
морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової системи при ЦД та його 
корекції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано відповідно до плану ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» і є фрагментом двох науково-дослідних робіт 
кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії: 
«Оптимізація комплексного лікування морфологічних ушкоджень травної, 
ендокринної та сечостатевої систем при цукровому діабеті» (номер держреєстрації 
0113U000769) та «Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів 
нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при цукровому 
діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598). У рамках даних робіт автором 

http://www.umj.com.ua/article/writer/xalangot-n-d
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проведено дослідження морфофункціонального стану гіпофізарно-надниркової 
системи при експериментальному стрептозотоциновому ЦД (ЕСЦД) та його 
корекції. Тема дисертації затверджена проблемною комісією «Морфологія людини» 
(протокол № 33 від 16 вересня 2013 року). 

Мета дослідження: встановити особливості морфофункціональних змін 
гіпофізарно-надниркової системи  при стрептозотоциновому цукровому діабеті та за 
умов його корекції. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити особливості структурної організації гіпофізарно-надниркової 

системи в інтактних тварин. 
2. Дослідити особливості якісних і кількісних змін у кортикотропних 

ендокриноцитах аденогіпофіза і корі надниркових залоз та її 
гемомікроциркуляторному руслі в різні терміни перебігу ЕСЦД. 

3. Оцінити морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової системи при 
корекції ЕСЦД ексенатидом. 

4. Встановити особливості морфофункціонального стану гіпофізарно-
надниркової системи у щурів із ЕСЦД при введенні інсуліну. 

5. Провести морфофункціональну оцінку кількісних і якісних змін 
кортикотропних ендокриноцитів та кори надниркових залоз при корекції ЕСЦД 
ексенатидом та інсуліном. 

Об’єкт дослідження – морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової 
системи статевозрілих щурів-самців при ЕСЦД та його медикаментозній корекції.  

Предмет дослідження – гістологічна та електронно-мікроскопічна будова 
кортикотропних ендокриноцитів аденогіпофіза, ендокриноцитів різних зон кори 
надниркових залоз та її гемомікроциркуляторного русла при ЕСЦД і його корекції.  

Методи дослідження: експериментальний – для моделювання 
стрептозотоцинового ЦД у щурів та його медикаментозної корекції ексенатидом, 
інсуліном гларгіном і їхньою комбінацією; гістологічний – для з’ясування 
структурної організації кори надниркових залоз у нормі і при ЕСЦД; гістохімічний – 
для дослідження секреторної активності кортикотропних ендокриноцитів 
аденогіпофіза; електронно-мікроскопічний – для вивчення ультраструктурних змін у 
кортикотропних ендокриноцитах та корі надниркових залоз; ін’єкційний – для 
дослідження особливостей перебудови гемомікроциркуляторного русла кори 
надниркових залоз; біохімічний – для встановлення в крові рівня глюкози, 
глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), адренокортикотропного гормону (АКТГ) та 
кортизолу; морфометричний  – для кількісної оцінки структурних змін у 
досліджуваних об’єктах; статистичного аналізу – для об’єктивізації та 
інформативності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше за допомогою 
комплексних методів дослідження доповнено дані про структурну організацію 
гіпофізарно-надниркової системи в нормі. Між АКТГ і пучковою/сітчастою зонами 
виявлені достовірні прямо пропорційні зв’язки в інтактних щурів-самців. Між 
рівнем АКТГ і кортизолом в інтактних тварин виявлено достовірний обернено 
пропорційний взаємозв’язок. 
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Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 
електронномікроскопічного, морфометричного, біохімічного та статистичного 
методів дослідження отримано дані, які в динаміці морфофункціональних змін 
гіпофізарно-надниркової системи статевозрілих тварин при ЕСЦД дозволяють 
виділити 3 основні стадії: реактивних змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-42 
доба), виснаження і деструктивних змін (42-56 доба). 

Новими є дані про застосування ексенатиду, в якості монотерапії, для корекції 
морфологічних ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи при ЕСЦД. Така 
терапія є ефективною тільки в ранні терміни захворювання, а в пізні – лише в 
комбінації з іншими антидіабетичними середниками, оскільки ексенатид призводить 
до підвищення функціональної активності в цій системі, і як наслідок – до 
деструктивних змін в її складових компонентах. 

Пріоритетом нашого дослідження є те, що вперше обґрунтовано і 
запропоновано комплексне застосування інсуліну гларгіну й ексенатиду для 
лікування тварин з ЕСЦД, яке забезпечує нормалізацію глікемічного профілю 
упродовж доби без ризику розвитку гіпер- і гіпоглікемічних станів, призводить до: 
клітинної і внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза і кори 
надниркових залоз, відновлення кількісних і якісних параметрів структурних ланок 
гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; нормалізації 
функціональної активності гіпофізарно-надниркової системи, що підтверджується 
встановленням обернено пропорційних взаємозв’язків між АКТГ і кортизолом. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати наших досліджень 
дозволяють доповнити існуючі відомості про морфогенез діабетичних 
нейроендокринопатій з урахуванням хронобіологічного аспекту стадійності перебігу 
морфофункціональних змін у гіпофізарно-наднирковій системі в тварин із ЕСЦД.  

Для покращення візуалізації та швидкого підрахунку ліпідів у надниркових 
залозах нами було створено макрос для програми ImageJ, який обчислює на 
цифровому зображенні (отриманому за допомогою цифрової фотокамери ToupCam 
5.2M UHCCD C-Mount Sony) гістологічного зріза фрагмента надниркової залози 
забарвленого суданом ІІІ, кількість, абсолютну і відносну площі ліпідних крапель та 
середнє значення їхнього сірого в автоматичному режимі (Пат. № 95986, заяв. 
06.08.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1).  

Уперше розроблено метод медикаментозної корекції ЕСЦД шляхом введення 
тваринам ексенатиду («Bаetta», Елі Ліллі, США) в дозі 0,04 мкг/100 г маси тіла один 
раз на добу (Пат. № 107028, заяв. 16.11.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10). 
Враховуючи неефективність монотерапії ексенатидом у віддалені терміни перебігу 
ЕСЦД нами було розроблено та патогенетично обґрунтовано новий комплексний 
метод лікування діабетичних нейроендокринопатій, який передбачає введення 
вранці тваринам підшкірно інсуліну гларгін, а ввечері – ексенатиду (0,02 мкг/кг 
маси тіла/добу) (А. с. на рац. пропоз. № 5/2753 від 05.05.2016). Одержані результати 
можуть бути використані в клініці як теоретичне підґрунтя для удосконалення 
алгоритмів лікування хворих з ЦД. 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 
навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних кафедр вищих 
навчальних закладів України, зокрема: в Національному медичному університеті 
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імені О.О. Богомольця (затв. 19.05.2016), ВДНЗ «Буковинський державний 
медичний університет» (затв. 26.05.2016; 01.06.2016; 09.06.2016), ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України» (затв. 14.04.2016; 18.05.2016), ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» (затв. 25.05.2016; 29.08.2017), Одеському національному 
медичному університеті (затв. 19.05.2016), Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затв. 18.05.2016; 26.05.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею 
здобувача, де самостійно проаналізована наукова література та обґрунтована ідея, 
складені план і робоча програма дослідження. Самостійно здійснено підбір тварин, 
моделювання стрептозотоцинового ЦД й застосовано комплексний контроль за його 
розвитком, проведено корекцію експериментального ЦД та забір матеріалу для 
гістологічних, електрономікроскопічних і морфометричних досліджень. 
Використано статистичну обробку і математичний аналіз для узагальнення 
отриманих результатів. Сформульовано висновки, відредаговано і оформлено 
роботу. Провідною є участь здобувача в підготовці наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертаційної роботи 
оприлюднені на: науково-практичній конференції з міжнародною участю 
присвяченій 100-річчю з дня народження видатного вченого-морфолога 
Ю.П. Мельмана  «Морфофункціональні особливості нервової та серцево-судинної 
систем у нормі, експерименті та патології» (Івано-Франківськ, 2013); науково-
практичній конференції «Морфологічні аспекти ангіології» ( Тернопіль, 2013); 
международной научной конференции «Актуальные вопросы морфогенеза в норме 
и патологи» (Москва, 2014); VIII науково-практичній конференції «Актуальні 
питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», (Тернопіль, 
2015); науково-практичній конференції «Прикладні аспекти морфології» (Тернопіль, 
2016); International research and practice conference “Innovative technology in medicine: 
experience of Poland and Ukraine (Lublin, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 16 робіт, 
зокрема 7 статей (6 – самостійно, 1 – у співавторстві), з них 5 – у фахових журналах 
України, 2 – у закордонних виданнях (Індія, Польша); 6 тез у матеріалах 
конференцій; отримано 2 патенти на корисну модель та  раціоналізаторську 
пропозицію. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 226 сторінках (141 
сторінка основного тексту) і складається із анотації, змісту, переліку умовних 
позначень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох 
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 
висновків, списку використаних джерел, який включає 224 найменування (з них 
109    – кирилицею, 115 – латиницею), додатків. Дисертація ілюстрована 
67 рисунками, 19 таблицями. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження використано 124 
статевозрілих білих щурів-самців лінії Вістар (масою тіла 180-200 г), які 
розподілялися на 3 групи. У першу групу ввійшло 10 інтактних  тварин, яким не 
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проводили жодних маніпуляцій. Друга група поділялась на 2 підгрупи: 2а – 
контрольна (30 тварин),  2б (42 тварини) з модельованим ЕСЦД. ЕСЦД моделювали 
шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину 
«SIGMA» (США), який розводили в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5 (із 
розрахунку 6 мг на 100 г маси тіла). Контрольній групі в еквівалентній дозі 
одноразово внутрішньоочеревинно вводили 0,1 М цитратний буфер із рН 4,5. Забір 
матеріалу здійснювали на 7, 14, 28, 42, 56, 70 доби від початку моделювання ЕСЦД. 
У тварин 3 групи (42 щури) моделювали ЕСЦД, і з 14 дня експерименту вони 
отримували антидіабетичну терапію: 3а підгрупа (14 тварин) отримувала щоденні 
ін’єкції ексенатиду («Bаetta», Елі Ліллі, США) в дозі 0,04 мкг/100г/добу підшкірно 
вранці за 30 хвилин до годування (попередньо розвівши: на 20 мкг препарату – 20 
мл фізрозчину), запропоновані нами методи корекції запатентовано (Пат. № 107028, 
заяв. 16.11.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10); 3б підгрупа (14 тварин)  отримували 
підшкірні ін’єкції інсуліну гларгін («Lantus Solo Star») в дозі 1-3 ОД/кг маси 
тіла/добу підшкірно вранці за 30 хвилин до годування; 3б підгрупа (14 тварин) 
отримували вранці підшкірно інсулін гларгін у дозі 1 ОД/кг маси тіла/добу, а ввечері 
– ексенатид (0,02 мкг/кг маси тіла/добу підшкірно), запропоновані нами методи 
корекції запроваджені як раціоналізаторська пропозиція (А. с. на рац. пропоз. № 
5/2753 від 05.05.2016). Забір матеріалу здійснювали на 14 та 42 доби лікування.  

Рівень глюкози в крові щоденно вимірювали вранці натще глюкометром 
«Accu-Chek Active» («Roche Diagnostics GmbH», ФРН). Евтаназію тварин 
здійснювали під тіопенталовим наркозом. Декапітацію проводили з одночасним 
забором крові в пробірку для біохімічних досліджень. 

Експерименти на тваринах проведені 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. (експертний висновок комісії з питань етики ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет», протокол № 91/16 від 
23.06.2016 р.). 

Для гістологічного дослідження шматочки гіпофіза і надниркової залози 
фіксували в 10 % нейтральному формаліні, проводили до парафінових блоків, 
виготовляли зрізи товщиною 5-7 мкм із наступним забарвленням їх гематоксиліном 
та еозином, за Хартом-Ван-Ґізон. Для виявлення ліпідних включень шматочки 
надниркової залози фіксували в 10% нейтральному формаліні, потім на 
заморожуючому мікротомі виготовляли зрізи і фарбували їх суданом ІІІ.  

Для диференціації кортикотропних ендокриноцитів аденогіпофіза кусочки 
гіпофіза фіксували в розчині Буена, проводили до парафінових блоків, виготовляли 
зрізи товщиною 5-7 мкм із наступним забарвленням їх альдегід-фуксином за Гоморі 
і дозабарвлювали «азаном» за Гейденгайном (Багрій М.М. та ін., 2016) із 
використанням 50% розведеного розчину світлового (міцного) зеленого-оранж G. 

Для електрономікроскопічного дослідження шматочки гіпофіза та надниркові 
залози фіксували в 2 % розчині чотириокису осмію, проводили та контрастували за 
загальноприйнятим методом. Вивчення матеріалу проводили на електронному 
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мікроскопі ПЭМ-125 К при прискорюючій напрузі 75 кВ із наступним 
фотографуванням.  

Для вивчення кровоносних судин надниркових залоз щурів ми 
використовували ефірно-хлороформну суміш паризької синьої. Надниркові залози 
фіксували в 12 % розчині нейтрального формаліну впродовж 14 діб. На 
заморожуючому мікротомі виготовляли зрізи товщиною 30-50 мкм, які 
зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації, просвітлювали в метиленовому 
ефірі саліцилової кислоти і заключали в полістирол. 

Вміст HbА1С, АКТГ та кортизолу в крові визначали в сертифікованій 
лабораторії «Діамеб». 

Для морфометричних досліджень використовувались мікрофотографії 
гістологічних, гістохімічних зрізів, збережених у форматі tif. Структурні зміни на 
певному етапі дослідження ми аналізували в 50 полях зору і визначали кількість 
кортикотропних ендокриноцитів на 0,01 мм2  площі аденогіпофіза, товщину кори 
надниркових залоз. 

Для визначення метричних характеристик ендокриноцитів і капілярів 
використовували програмне забезпечення NIH USA «Image J» (США) в ручному 
режимі із урахуванням збільшень. Визначали показники площі профільного поля 
різних типів ендокриноцитів і їхніх ядер, ядерно-цитоплазматичний індекс (ЯЦІ) 
(співвідношення площі профільного поля ядра до площі цитоплазми). Вимірювали 
площу профільного поля капілярів, їх стінки і просвіту та визначали індекс 
Вогенворта (ІВ) (Ковальчук Л.Я. та ін., 2011; Гнатюк М.С. та ін., 2013). 

Для об’єктивної оцінки морфофункціонального стану ендокриноцитів 
використовували універсальну вимірювальну міліметрову сітку. Виміри проводили 
на оцифрованих негативах із довжиною тест-ліній 1 мм. Об’ємну щільність різних 
типів секреторних  гранул (СГ) і ліпідних крапель (ЛК) вираховували за формулою: 
Vi = (Pi / Pt) х100,  де Vi - об’ємна щільність досліджуваного об’єкта, Pi – кількість 
точок всередині досліджуваного об’єкта, Pt – загальна кількість точок тест-системи 
(Автандилов Г.Г., 1990). 

Комп'ютерне опрацювання даних проводили за допомогою статистичного 
пакета Stat. Soft. Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6. Статистичні зміни вважали 
достовірними тоді, коли досягнутий рівень статистичної значущості був р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
1. Морфофункціональні особливості організації гіпофізарно-надниркової 

системи інтактних тварин та її перебудова в різні терміни перебігу ЕСЦД.  
Отримані нами дані щодо структурної організації гіпофізарно-надниркової 

системи статевозрілих щурів-самців на гістологічному і ультраструктурному рівнях 
із використанням морфометричного і біохімічних методів дослідження не 
суперечили даним інших авторів (Жураківська О.Я., 2012; Ковальчук О.І. та ін., 
2015). До гіпофізарно-надниркової системи входять кортикотропні ендокриноцити 
аденогіпофіза та кора надниркових залоз. Кількість перших в інтактних тварин на 
0,01 мм2 аденогіпофіза складає 2,9±0,74, що становить (3,31±0,36) % усіх 
ендокриноцитів на даній площі. Їхня площа рівна (234,79±17,32) мкм2, а площа їхніх 
ядер і ЯЦІ складають відповідно (41,74±2,74) мкм2 та 0,22±0,02. На 
ультраструктурному рівні в кортикотропних ендокриноцитах спостерігається добре 



7 

розвинений білок-синтезуючий апарат, до складу якого входять гранулярна 
ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі та СГ. Останні мають діаметр 
(125,56±9,63) нм, матрикс помірної і низької електронно-оптичної щільності та 
мембрану. Деякі із СГ мають чітко виражений світлий підмембранний обідок і 
називаються облямованими СГ. Об’ємна щільність СГ становить (4,49±0,55)%, а 
облямованих СГ – (0,85±0,33)%. Рівень АКТГ становить (35,40±8,11) пг/мл. 

При дослідженні кори надниркових залоз нами, як і іншими дослідниками 
(Князевич-Чорна Т.В. та ін.,  2012; Стельникова И.Г., 2010), було виявлено, що 
найтовстішою є пучкова зона, а найтоншою – клубочкова. Ендокриноцити пучкової 
зони характеризуються найбільшою площею і найменшим ЯЦІ, тоді як клітини 
клубочкової зони є найменшими за площею, проте мають найбільший ЯЦІ. Об’ємна 
щільність ЛК є найбільшою у клубочковій зоні і становить (15,59±0,79) %, у 
пучковій – (9,41±0,44 ) %, а найменшою в сітчастій зоні – (5,90±0,42) %. Мітохондрії 
в ендокриноцитах різних зон характеризуються особливостями субмікроскопічної 
будови: у клубочковій зоні вони мають ламелярний тип крист, у пучковій – 
везикулярний, у сітчастій – ламелярно-везикулярний. Між рівнем АКТГ і 
пучковою/сітчастою зонами виявлені достовірні сильні прямо пропорційні зв’язки, 
які становлять відповідно r=+0,84 (р=0,0024) та r=+0,79 (р=0,0058), тоді як між 
рівнем АКТГ і клубочковою зоною r=+0,03 (р=0,9336) зв’язок є недостовірним. 
Наші дані ще раз підтверджують думку різних авторів (Islam A. et al., 2012; 
Kacheva S. et al., 2015), що АКТГ впливає, переважно, на пучкову і сітчасту зони 
кори надниркових залоз. 

Гемомікроциркуляторне русло кори надниркових залоз щурів 
характеризується наявністю густої капілярної сітки, просторова організація якої 
залежить від особливостей будови кожної зони і збігається з даними інших авторів 
(Князевич-Чорна Т.В. та ін., 2015). Нами істотно доповнено відомості про 
морфометричні особливості будови капілярів різних зон. Так, капіляри клубочкової 
зони утворюють петлі овальної форми. Їхня площа становить (27,02±5,20) мкм2, 
площа просвіту – (17,77±3,96) мкм2, площа стінки – (9,25±2,16) мкм2, ІВ – 
(153,71±13,89)%. Капіляри пучкової зони розташовуються радіально, площа їх, 
їхньої стінки, просвіту та ІВ статистично достовірно не відрізняються від таких же 
показників клубочкової зони і становлять відповідно (53,44±9,01) мкм2, (13,74±5,36) 
мкм2, (39,15±7,45) мкм2,  (135,92±15,09)% (у всіх випадках р>0,05). На межі пучкової 
і сітчастої зон капіляри розширюються і обплітають ендокриноцити сітчастої зони. 
Їхня площа є достовірно більшою від площі капілярів клубочкової зони – 
(97,51±29,47) мкм2 (р=0,0131) та достовірно не відрізняється від площі капілярів 
пучкової зони (р=0,0697). Це ж стосується площі їх просвіту і стінки, які відповідно 
становлять (67,52±18,27) мкм2 (р=0,0431, р=0,0506) та  (33,01±14,24) мкм2 (р=0,0433, 
р=0,1688). ІВ складає (144,32±17,06)% і достовірно не відрізняється від показників 
клубочкової і пучкової зон (р=0,5002, р=0,3862). Таким чином, за даними 
морфометричного аналізу площа капілярів, їхнього просвіту і стінки є найменшою у 
клубочковій зоні, при цьому ІВ у капілярах різних зон достовірно не відрізняється 
між собою, що вказує на те, що збільшення площі капілярів у пучковій і сітчастій 
зонах відбувається внаслідок збільшення площі їхнього просвіту і не впливає на 
пропускну здатність капілярів. 
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На 7-у добу після одноразового введення стрептозотоцину рівень глюкози у 
крові достовірно зростає в 1,8 раза (р=0,0025), а HbA1c – в 1,9 раза (р=0,0045). У цей 
термін спостереження морфометрично в кортикотропних ендокриноцитах 
збільшується ЯЦІ до 0,28±0,02 (контроль – 0,20±0,02, р=0,0071) за рахунок 
збільшення площі їхніх ядер, а на ультраструктурному рівні зростає об’ємна 
щільність облямованих СГ, проте рівень АКТГ в крові достовірно не відрізняється 
від контрольних показників (р=0,3717). Такі зміни з боку кортикотропних 
ендокриноцитів дослідники спостерігали й при інших патологічних станах 
(Рожков І.М., 2005; Cherkasov V.G. et al., 2015), вважаючи їх неспецифічними та 
відносячи до реактивної фази у відповідь на зміни в організмі загалом. У корі 
надниркових залоз у цей термін спостереження виявляється потовщення пучкової 
зони на 23,95% (р=0,0007), тоді як товщина клубочкової і сітчастої зон достовірно 
не відрізняються від контрольних величин (у всіх випадках р>0,05). У пучковій зоні 
відмічається достовірне зменшення площі ендокриноцитів, що при незмінній площі 
ядра зумовлює зростання ЯЦІ. Морфометричні зміни клітин пов’язані зі 
зменшенням у їхній цитоплазмі ЛК, що підтверджується і статистичними 
дослідженнями на ультраструктурному рівні (об’ємна щільність ЛК зменшується на 
48,85%). Такі зміни ендокриноцитів пучкової зони вказують на значне виділення 
глюкокортикоїдних гормонів у кров і підтверджуються даними біохімічних 
досліджень, зокрема, рівень кортизолу зростає в 1,46 раза (р=0,0074). Між рівнями 
глюкози і кортизолу виявлені прямо пропорційні зв’язки r=+0,82 (р=0,0244). 

У ранні терміни розвитку ЕСЦД (14-28 доби) на тлі постійно наростаючої 
гіперглікемії спостерігається  підвищення функціональної активності гіпофізарно-
надниркової системи. Кількість кортикотропних ендокриноцитів на 0,01 мм2 
аденогіпофіза зростає в 1,59-2,03 раза, статистично значуще збільшується площа 
їхніх ядер, що призводить до зростання ЯЦІ, збільшується об’ємна щільність СГ у 
них в 1,8 раза. Рівні АКТГ зростають, порівняно з контрольними показниками, на 14 
добу до (65,1±26,43) пг/мл (р=0,0424), на 28 – до (140,84±48,19) пг/мл (р=0,0045). 
Такі зміни в кортикотропних ендокриноцитах обумовлені декількома факторами. 
Одні дослідники це пов’язують із підвищенням рівня кортиколіберину в крові 
(Revsin Y. et al., 2008), а імуногістохімічними методами доведено, що нейрони 
пришлуночкового і дугоподібного ядер при цьому найбільш задіяні (Guven А. et al., 
2009). Інші автори (Astort F. et al., 2009; Beauquis J. et al., 2010) вважають, що АКТГ 
через свої рецептори на В-клітинах панкреатичних острівців стимулює Са2+ залежні 
процеси секреції інсуліну і активацію Од-білка.  

Такі зміни в кортикотропних ендокриноцитах аденогіпофіза призводять до 
підвищення морфофункціональної активності кори надниркових залоз, яка 
проявляється: достовірним потовщенням усіх її зон (клубочкової в 1,37 раза, 
пучкової в 2,02 раза,  сітчастої в 1,33 раза); достовірним зростанням площі 
ендокриноцитів усіх зон та їхніх ядер; збільшенням об’ємної щільності ЛК в 
ендокриноцитах пучкової зони в 4,73 раза. Рівень кортизолу в крові зростає, 
порівняно з контролем, на 14-у добу до (18,27±2,21) нг/мл, на 28 добу до 
(23,42±2,86) нг/мл (у всіх випадках р<0,01). Підвищення активності гіпофізарно-
надниркової системи з гіперпродукцією АКТГ і гіперкортизолемією веде до 
подальшого посилення симптоматики ЕСЦД, зокрема до розвитку мікроангіопатій. 
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Так, уже через 28 діб перебігу ЕСЦД  в судинах кори надниркових залоз 
спостерігаються початкові ознаки розвитку мікроангіопатії, які відзначаються: 
нерівномірним заповненням ланок гемомікроциркуляторного русла на ін’єкційних 
препаратах; еритроцитарними сладжами в судинах та явищами мікроклазматозу. 
Люменальна поверхня ендотеліоцитів утворює численні мікровідростки, складки, 
мікроворсинки.  

Зі збільшенням терміну перебігу ЕСЦД зміни в гіпофізарно-наднирковій 
системі наростають. Так, в аденогіпофізі, починаючи з 56 доби, кількість 
кортикотропів на 0,01 мм2 площі аденогіпофіза починає зменшуватись і на 70 добу 
достовірно не відрізняється від показників контролю (р=0,5453). Простежується 
зростання площі ендокриноцитів і зменшення їх ЯЦІ. На світлооптичному та 
ультраструктурному рівнях більшість із них зазнають незворотних змін за типом 
гідропічної дистрофії та колікваційного некрозу. Рівень АКТГ зменшується на 56 
добу до (139,67±25,85) пг/мл, на 70 – до (126±15,55) пг/мл, проте залишається 
вищим за контрольні показники (в усіх випадках р<0,001). Окремі дослідники 
(Lacey R.J. et al., 1993) високі рівні АКТГ у щурів у віддалені терміни перебігу 
ЕСЦД пов’язують зі зміною властивостей L-type Ca2+ рецепторів кортикотропних 
ендокриноцитів на вплив кортикотропін-релізінг гормону, які є одними із важливих 
чинників активації гіпофізарно-надниркової ситеми з гіперпродукцією АКТГ і 
кортикостероїдів, що зумовлює посилення симптоматики ЦД. 

Через 56 і 70 діб перебігу ЕСЦД у корі надниркових залоз простежується 
достовірне зменшення товщини пучкової зони, порівняно з 42 добою експерименту, 
в 1,2-1,3 раза, проте вона залишається в 1,8 раза більшою за контрольні показники. 
У корі надниркових залоз простежуються: гідропічна дистрофія ендокриноцитів 
усіх зон; парціальний некроз окремих клітин пучкової зони; зменшення об’ємної 
щільності ЛК в ендокриноцитах усіх зон, проте в пучковій зоні вона залишається 
вищою за контрольні показники; зниження рівня кортизолу в крові до контрольних 
величин на 70 добу експерименту.  

Зміни в ендокриноцитах гіпофізарно-надниркової системи на 56-70 добу 
ЕСЦД пов’язані з циркуляторною і гемічною гіпоксіями, які є наслідком розвитку 
діабетичної мікроангіопатії кори надниркових залоз. Остання характеризується: 
збільшенням площі капілярів та їхньої стінки; зменшенням пропускної здатності 
капілярів, на що вказує зростання ІВ на 48,7-89,9%; деструктивними змінами 
ендотеліоцитів і міоцитів, потовщенням стінки капілярів, вираженими 
гемореологічними порушеннями (еритроцитарні сладжі, підвищення адгезивно-
агрегаційної здатності тромбоцитів, мікроклазматоз), деендотелізацією судин. 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін гіпофізарно-
надниркової системи статевозрілих тварин при ЕСЦД можна виділити 3 основні 
стадії: реактивних змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-42 доба), виснаження 
і деструктивних змін (42-56 доба).  

2. Морфофункціональна оцінка кількісних і якісних змін гіпофізарно-
надниркової системи при різних способах лікування ЕСЦД. 

Аналізуючи зміни вуглеводного обміну в 3-й групі тварин, які отримували 
різне лікування, можна прийти до таких висновків: застосування ексенатиду на 
ранніх етапах розвитку ЕСЦД призводить до часткової нормалізації показників 
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вуглеводного обміну (рівень глюкози і HbА1с  достовірно зменшуються, порівняно з 
тваринами з ЕСЦД без лікування), проте тривале застосування ексенатиду, в якості 
монотерапії, є недостатньо ефективним, оскільки тільки частково зменшує рівні 
глюкози і HbА1с, які залишаються найвищими серед усіх груп лікування. Інсулін 
гларгін, в якості монотерапії, не здатен повністю досягнути зниження і підтримки 
цільових рівнів глюкози та HbА1с у тварин 3б підгрупи до інтактних величин 
упродовж усього експерименту. Найбільш оптимальним лікуванням для 
відновлення вуглеводного обміну в тварин із ЕСЦД є комплексне застосування 
інсуліну гларгін і ексенатиду, що забезпечує в тварин 3в підгрупи нормалізацію 
глікемічного профілю упродовж всього лікування. 

Використання ексенатиду при лікуванні ЕСЦД (до 28-ї доби) призводить до 
часткової нормалізації глікемічного профілю та розвитку компенсаторно-відновних 
процесів у гіпофізарно-наднирковій системі. Морфологічно такі процеси 
характеризуються: в гіпофізі – появою молодих кортикотропних ендокриноцитів; 
зменшенням об’ємної щільності СГ, у тому числі облямованих; зниженням рівня 
АКТГ в 1,8 раза, порівняно з тваринами з ЕСЦД без лікування; в корі надниркових 
залоз – зменшенням товщини всіх зон; нормалізацією морфометричних показників 
ендокриноцитів різних зон і зменшенням об’ємної щільності ЛК в них; зниженням 
рівня кортизолу в крові в 2,1 раза. Проте застосування ексенатиду як монотерапії 
упродовж 1,5 міс. призводить до зростання рівня глюкози (р=0,0409), початкових 
явищ вакуольної дистрофії в кортикотропних ендокриноцитах гіпофіза; 
деструктивних змін у гемокапілярах надниркових залоз та ендокриноцитах пучкової 
зони. Такі морфологічні зміни в гіпофізарно-наднирковій системі на тлі лікування 
ексенатидом сприяють відновленню кореляційних зв’язків між АКТГ і кортизолом, 
які становлять на 14 добу лікування r=-0,78 (р=0,0362), на 42 добу – r=-0,89 
(р=0,0068). Враховуючи результати проведеного дослідження, можна стверджувати, 
що застосування ексенатиду, в якості монотерапії, для корекції морфологічних 
ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи є коректним тільки в ранні терміни 
захворювання, а в пізні – лише в комбінації з іншими антидіабетичними 
середниками, оскільки призводить до підвищення функціональної активності в цій 
системі, а як наслідок – до деструктивних змін в її складових компонентах. 

Застосування інсуліну гларгін, в якості монотерапії, при ЕСЦД призводить до 
внутрішньоклітинної регенерації кортикотропних ендокриноцитів, ендокриноцитів 
та структурних елементів стінки судин гемомікроциркуляторного русла кори 
надниркових залоз. Проте застосування лише інсуліну гларгін не дозволяє повністю 
досягнути зниження і підтримки цільових рівнів глюкози та HbА1с у тварин 3б 
підгрупи до інтактних величин упродовж усього експерименту, тому на 42 добу 
лікування спостерігаються початкові ознаки розвитку діабетичної мікроангіопатії та 
деструктивні зміни в кортикотропних ендокриноцитах і ендокриноцитах кори 
надниркових залоз. 

Найбільш оптимальним лікуванням діабетичної ендокринопатії, за даними 
наших досліджень, є комплексне застосування інсуліну гларгін й ексенатиду, що 
забезпечує у хворих тварин нормалізацію глікемічного профілю упродовж доби без 
ризику розвитку гіпер- і гіпоглікемічних станів. Така комплексна терапія 
призводить до: клітинної і внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза 
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і кори надниркових залоз, нормалізації кількісних і якісних параметрів структурних 
компонентів гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; відновлення 
кореляційних зв’язків між АКТГ і кортизолом, які на 14-у і 42-у доби лікування 
відповідно становлять r=-0,93 (р=0,0025) та r=-0,86 (р=0,0137), що свідчить про 
адекватність запропонованої терапії. 

Таким чином, найбільш оптимальною корекцією порушень гіпофізарно-
надниркової системи, за даними наших досліджень, є комплексне застосування 
інсуліну гларгін й ексенатиду, яке забезпечує у тварин з ЕСЦД нормалізацію 
глікемічного профілю упродовж доби без ризику розвитку гіпер- і гіпоглікемічних 
станів, сприяє відновленню складових компонентів цієї системи та відновлює її 
функціональну активність. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Медико-соціальна проблема цукрового діабету обумовлена значною 
поширеністю захворювання, ранньою інвалідизацією і високою смертністю хворих у 
зв’язку з розвитком мікро- макроангіопатій, нефропатій, нейропатій. Порушення з 
боку гіпофізарно-надниркової системи відіграють ключову роль у патогенезі даного 
захворювання та його ускладнень. Тому встановлення особливостей 
морфофункціональних змін у гіпофізарно-наднирковій системі при 
стрептозотоциновому діабеті та за умов його корекції є актуальним. 

2. Гіпофізарно-надниркова система інтактних щурів, як і людини, в нормі 
представлена кортикотропними ендокриноцитами та корою надниркових залоз. У 
корі надниркових залоз найменшими за площею ((18,78±2,73) мкм2) і коефіцієнтом 
форми (0,82±0,09) є ядра ендокриноцитів клубочкової зони, тоді як ядра клітин 
пучкової і сітчастої зон за площею достовірно не відрізняються та є найбільш 
округлими ((26,28±4,57) мкм2 та (26,40±3,70) мкм2, 0,89±0,06 та 0,92±0,04 
відповідно). Натомість найбільшу площу мають ендокриноцити пучкової зони 
(144,68±9,98) мкм2, а найменшу – клубочкової (44,12±9,98) мкм2. 
Гемомікроциркуляторне русло кори надниркових залоз характеризується наявністю 
густої капілярної сітки, просторова організація якої залежить від особливостей 
будови кожної зони. Площа капілярів, їхнього просвіту і стінки є найменшою у 
клубочковій зоні, при цьому індекс Вогенворта в капілярах різних зон достовірно не 
відрізняється і становить у клубочковій зоні (153,71±13,89)%, у пучковій – 
(135,92±15,09)%, у сітчастій – (144,32±17,06)%. Рівні адренокортикотропного 
гормону і кортизолу в інтактних тварин становлять (35,40±8,11) пг/мл та 
(10,17±1,21) нг/мл, при цьому між ними виявляється взаємозв’язок r=-0,88 
(р=0,0007). Між адренокортикотропним гормоном і пучковою/сітчастою зонами 
виявлені прямо пропорційні зв’язки, які становлять відповідно r=+0,84 (р=0,0024) та 
r=+0,79 (р=0,0058).  

3. На 7 добу розвитку експериментального цукрового діабету в гіпофізарно-
наднирковій системі прослідковується стадія реактивних змін у відповідь на 
метаболічні порушення в організмі. У кортикотропних ендокриноцитах 
спостерігається: збільшення площі ядер та ядерно-цитоплазматичного індексу, 
достовірне зростання об’ємної щільності секреторних гранул у 1,06 раза, в тому 
числі облямованих у 2,30 раза. У корі надниркових залоз простежується потовщення 
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пучкової зони на 23,95% (р=0,0007), зменшення площі ендокриноцитів цієї зони, що 
при незмінній площі їхнього ядра веде до зростання ядерно-цитоплазматичного 
індексу. Такі морфометричні зміни ендокриноцитів пов’язані зі зменшенням у їхній 
цитоплазмі об’ємної щільності ліпідних крапель на 48,85% (р=0,0045), що вказує на 
значне виділення гормонів у кров і підтверджується зростанням рівня кортизолу в 
1,46 раза (р=0,0074).  

4. На 14-42 добу перебігу стрептозотоцинового діабету на тлі постійно 
наростаючої гіперглікемії в гіпофізарно-наднирковій системі відмічається стадія 
компенсаторних процесів. Спостерігається підвищення морфофункціональної 
активності кортикотропних ендокриноцитів, яка проявляється: зростанням кількості 
цих клітин у загальній частці ендокриноцитів у 1,59-2,03 раза; збільшенням площі 
їхніх ядер; зростанням об’ємної щільності секреторних гранул у 1,78-1,80 раза, в 
тому числі облямованих у 2,11-2,28 раза; підвищенням рівня 
адренокортикотропного гормону в 1,97-5,34 раза. Такі якісні й кількісні зміни 
кортикотропних ендокриноцитів призводять до: потовщення всіх зон кори 
надниркових залоз; збільшення площі ендокриноцитів та їхніх ядер, достовірного 
зростання об’ємної щільності ліпідних крапель у них; підвищення рівня кортизолу в 
1,3-2,3 раза. Виявлено прямо пропорційні взаємозв’язки між адренокортикотропним 
гормоном і кортизолом на 42 добу експерименту (r=+0,71, р=0,0713).  

5. На 56-70 добу перебігу стрептозотоцинового діабету в гіпофізарно-
наднирковій системі відмічається стадія виснаження і деструктивних змін. В 
аденогіпофізі кількість кортикотропних ендокриноцитів на 56 добу зменшується на 
24,5%, а на 70 – достовірно не відрізняється від показників контролю (р=0,5453), 
знижується об’ємна щільність секреторних гранул у них. Рівень 
адренокортикотропного гормону в крові становить на 56 добу (139,67±25,85) пг/мл, 
на 70 – (126±15,55) пг/мл. При цьому між рівнем глюкози і адренокортикотропним 
гормоном виявляються прямо пропорційні взаємозв’язки: на 56 добу r=+0,89 
(р=0,0068), на 70 – r=+0,82 (р=0,0234).  

У корі надниркових залоз спостерігаються: зменшення товщини пучкової зони 
в 1,2-1,3 раза; гідропічна дистрофія ендокриноцитів усіх зон, колікваційний та 
парціальний некроз клітин пучкової зони, зниження рівня кортизолу в крові на 56 
добу до 19,58±2,15 нг/мл, а на 70 – до 14,82±5,40 нг/мл. Між рівнями 
адренокортикотропного гормону та кортизолу, глюкози і кортизолу виявляються 
прямо пропорційні зв’язки, які відповідно становлять: на 56 добу r=+0,78 (р=0,0362) 
та r=+0,86 (р=0,0137), на 70 добу r=+0,79 (р=0,0362) та r=+0,79 (р=0,0362). 
Гіперглікемія, гіперкортизолемія та високі рівні HbA1c призводять до розвитку 
діабетичної мікроангіопатії, яка характеризується: збільшенням індексу Вогенворта 
на 48,7-89,9%; деструктивними змінами ендотеліоцитів і міоцитів; потовщенням 
стінки капілярів та базальної мембрани; десквамацією окремих ендотеліоцитів; 
вираженими гемореологічними порушеннями. 

6. Використання ексенатиду при лікуванні стрептозотоцинового діабету (до 28 
доби) зумовлює часткову нормалізацію глікемічного профілю та розвиток 
компенсаторно-відновних процесів у гіпофізарно-наднирковій системі, які 
характеризуються: в гіпофізі – появою молодих кортикотропних ендокриноцитів, 
зменшенням об’ємної щільності СГ, у тому числі облямованих, зниженням рівня 
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адренокортикотропного гормону в 1,8 раза; в корі надниркових залоз – зменшенням 
товщини всіх зон, нормалізацією цитокаріометричних показників ендокриноцитів 
різних зон, зменшенням об’ємної щільності ліпідних крапель у них, зниженням 
рівня кортизолу в крові в 2,1 раза. Проте застосування ексенатиду в якості 
монотерапії упродовж 1,5 міс. призводить до зростання рівня глюкози (р=0,0409), 
початкових явищ вакуольної дистрофії в кортикотропних ендокриноцитах гіпофіза; 
деструктивних змін у гемокапілярах надниркових залоз та ендокриноцитах пучкової 
зони. Таким чином, застосування ексенатиду, в якості монотерапії, для корекції 
морфологічних ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи є коректним тільки в 
ранні терміни захворювання. 

7. Застосування інсуліну гларгін, в якості монотерапії, при 
стрептозотоциновому цукровому діабеті призводить до внутрішньоклітинної 
регенерації кортикотропних ендокриноцитів, ендокриноцитів та структурнх 
елементів стінки судин гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз. 
Проте інсулін гларгін, в якості монотерапії, не здатен повністю досягнути зниження 
і підтримки цільових рівнів глюкози та HbА1с у тварин 3б підгрупи упродовж всього 
експерименту, тому на 42 добу лікування спостерігаються початкові ознаки 
розвитку діабетичної мікроангіопатії та деструктивні зміни в кортикотропних 
ендокриноцитах і ендокриноцитах кори надниркових залоз. 

8. Найбільш оптимальним лікуванням структурних змін у гіпофізарно-
наднирковій системі є комплексне застосування інсуліну гларгін й ексенатиду, яке 
забезпечує у хворих тварин нормалізацію глікемічного профілю упродовж доби і 
всього експерименту. Така комплексна терапія призводить до: клітинної і 
внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза і кори надниркових залоз; 
нормалізації кількісних і якісних параметрів структурних компонентів 
гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; відновлення кореляційних 
зв’язків між адренокортикотропним гормоном і кортизолом, які на 14-у і 42-у доби 
лікування відповідно становлять r=-0,93 (р=0,0025) та r=-0,86 (р=0,0137). 
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АНОТАЦІЯ 

Ткачук Ю.Л. Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової 
системи при експериментальному цукровому діабеті та його корекції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет», МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Комплексний аналіз морфофункціональних змін структурних компонентів 
гіпофізарно-надниркової системи при стрептозотоциновому цукровому діабеті 
дозволив нам виділити 3 основні стадії: реактивних змін (7 доба), компенсаторних 
процесів (14-42 доба), виснаження і деструктивних змін (42-56 доба). Уперше 
розроблено та патогенетично обґрунтовано нову комплексну терапію 
морфологічних ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи, яка полягає у введенні 
діабетичним тваринам підшкірно вранці інсуліну гларгін, а ввечері – ексенатиду, що 
забезпечує в хворих тварин нормалізацію глікемічного профілю упродовж доби та 
призводить до: клітинної і внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза 
і кори надниркових залоз, нормалізації кількісних і якісних параметрів структурних 
компонентів гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз. 

Ключові слова: кортикотропний ендокриноцит, кора надниркової залози, 
гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет, ексенатид, 
інсулін. 
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АННОТАЦИЯ 
Ткачук Ю.Л. Морфофункциональные изменения гипофизарно-

надпочечниковой системы при экспериментальном сахарном диабете и его 
коррекции – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – ГВУЗ «Ивано-Франковский 
национальный медицинский університет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2018. 

Анализ морфофункциональных изменений структурных компонентов 
гипофизарно-надпочечниковой системы при стрептозотоциновом сахарном диабете 
позволил нам выделить 3 основные стадии: реактивных изменений (7 сутки), 
компенсаторных процессов (14-42 сутки), истощения и деструктивных изменений 
(42-56 сутки). Впервые разработана и патогенетически обоснована новая 
комплексная терапия морфологических повреждений гипофизарно-
надпочечниковой системы, которая заключается во введении диабетическим 
животным подкожно утром инсулина гларгин, а вечером - эксенатида, что 
обеспечивает больным животным нормализацию гликемического профиля в течение 
суток и приводит к: клеточной и внутриклеточной регенерации эндокриноцитов 
гипофиза и коры надпочечников, нормализации количественных и качественных 
параметров структурных компонентов гемомикроциркуляторного русла коры 
надпочечников. 

Ключевые слова: кортикотропный эндокриноцит, кора надпочечников, 
гемомикроциркуляторное русло, стрептозотоциновый сахарный диабет, эксенатид, 
инсулин. 

 
ABSTRACT 

Tkachuk Yu.L.  Morpho-functional changes of pituitary-adrenal system in 
experimental diabetes mellitus and its management. – Manuscript. 

A thesis for a Candidate of Medical Sciences degree (Ph.D in Medicine) by 
specialty 14.03.01 – «Normal Anatomy» – SHEE «Ivano-Frankivsk national medical 
university» Ministry of Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The investigation involved 124 mature white male Wistar rats (average weight for 
male: 180-200 grams), which were divided into three groups. Group I included 10 intact 
animals, which underwent no manipulations. Group II was divided into 2 subgroups: 2а - 
control (30 animals), 2b (42 animals) with simulated experimental streptozotocin-induced 
diabetes mellitus (ESDM). Group III involved animals (42 rats) with simulated ESDM 
who received antidiabetic therapy starting from the 14th day of experiment: 3а subgroup 
(14 rats) animals were administered exenatide injections, 3b subgroup (14 animals) – 
insulin glargine injections, 3c subgroup (14 animals) – complex therapy: subcutaneous 
injections of insulin glargine in the morning and exenatide injections in the evening. 
 Blood glucose levels increased considerably by 1.8 times (р<0.01), HbA1c – by 1.9 
times (р<0.01) on the 7th day of experiment, after the injection of a single dose of 
streptozotocin. The nucleocytoplasmic index (NCI) in corticotropic endocrinocytes 
increases to 0.28±0.02 (control – 0.20±0.02, р=0.0071) due to the increase of field profiles 
of their nuclei.  On the ultrastructural level the volume density of marginated secretory 
granules (SG) also increases. Blood levels of adrenocorticotropic hormone (ACTH) do not 
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considerably differ from the control indices (р=0.3717).  Significant thickening of zona 
fasciculata by 23.95% (р=0.0007) is noticed in adrenal cortex. The endocrinocytes’ profile 
area is significantly decreased in zona fasciculata that under permanent nucleus area leads 
to the increase of NCI.  Morphometric changes in cells are associated with the decrease of 
lipid droplets (LD) by 48.85% in their cytoplasm.  The cortisol level increases by 1.46 
times (р=0.0074). Linear proportional associations are revealed between the glucose and 
cortisol levels r=+0.82 (р=0.0244). 
 Functional activity of pituitary-adrenal system increases in the setting of constantly 
progressing hyperglycemia at early stages of ESDM development (14-28 days). The 
number of corticotropic endocrinocytes per 0.01 mm2 of adenohypophysis increases by 
1.59-2.03 times, profile area of their nuclei is also statistically significantly increased 
leading to the increase of NCI, and the volume density of SG increases by 1.8 times. 
Levels of ACTH increase by 2-4 times as compared to the control indices. Morpho-
functional changes in adrenal cortex are evident in: thickening of all its zones; increase of 
endocrinocytes’ profile area of all zones and their nuclei; increase of volume density of 
lipid granules in endocrinocytes of zona fasciculata. Blood cortisol level also increases to 
18.27±2.21 ng/ml on the 14th day of experiment and to 23.42±2.86 ng/ml on the 28th day 
(р<0.01 in all cases), as compared to the control indices. 

Changes in pituitary-adrenal system progress with the increase of ESDM course. 
The number of corticotrophs per 0.01 mm2 of adenohypophysis area decreases starting 
from the 56th day of experiment and on the 70th day it does not significantly differ from the 
control indices (р=0.5453). Most of the endocrinocytes undergo irreversible changes on 
the light-optical and ultrastructural levels, like hydropic degeneration and colliquative 
necrosis. ACTH level decreases as compared to the previous term of experiment. 

On the 70th day of experiment chronic overwork of adrenal system leads to adrenal 
fatigue. Morphologically these changes are characterized by: hydropic degeneration of 
endocrinocytes of all zones; partial necrosis of some fasciculata cells; decrease of volume 
density of lipid droplets in endocrinocytes of all zones, though it still remains higher than 
the control indices in zona fasciculata (р=0.0039); decrease of blood cortisol level to 
control indices. Changes in endocrinocytes of adrenal cortex on the 56th -70th day of 
ESDM course are associated with circulatory and hemic hypoxia as a result of diabetic 
microangiopathy development.  The latter is characterized by the: increase of the area of 
capillaries and their walls; decrease in carrying capacity of capillaries  (increase in 
Vogenvort index); destructive changes in endotheliocytes and myocytes, thickening of 
capillary walls, marked hemoreologic disorders. 

Consequently, it became possible to emphasize three main stages in the dynamics of 
morphofunctional changes of pituitary-adrenal system of rats with ESDM: reactive 
changes (day 7), compensatory processes (day 14-42), fatigue and destructive changes 
(day 42-56).  

The use of exenatide and insulin glargine as a monotherapy in ESDM is effective 
only at early stages of experiment resulting in intracellular regeneration of corticotropic 
endocrinocytes of adenohypophysis, endocrinocytes and structural units of vascular walls 
in microcirculatory blood flow of adrenal cortex. However, these medications are not able 
to completely decrease and maintain the target levels of glucose and HbА1с within all 
stages of experimental work. That’s why, early signs of diabetic microangiopathy and 
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destructive changes in corticotropic endocrinocytes and endocrinocytes of adrenal cortex 
are noticed on the 42nd day of treatment. 

The findings of our investigation show that complex use of insulin glargine and 
exenatide is the best option for the treatment of diabetic endocrinopathy, as it provides 
normalization of glucose profile in diabetic animals. This complex therapy results in: 
cellular and intracellular regeneration of endocrinocytes in the pituitary gland and adrenal 
cortex; reactivation of quantitative and qualitative parameters of structural components of 
microcirculatory blood flow in adrenal cortex; reactivation of co-relations between the 
ACTH and cortisol levels, proving that the suggested therapy is adequate. 

Key words: corticotropic endocrinocyte, adrenal cortex, microcirculatory blood 
flow, streptozotocin-induced diabetes mellitus, exenatide, insulin. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
АКТГ – адренокортикотропний гормон 
ЕСЦД – експериментальний стрептозотоциновий цукровий діабет 
ІВ – індекс Вогенворта 
HbA1c – глікозильований гемоглобін, 
ЛК – ліпідні краплі 
СГ – секреторні гранули 
ЦД – цукровий діабет 
ЯЦІ – ядерно-цитоплазматичний індекс 
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