
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України 

 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

ТКАЧУК ЮРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ 

 

УДК 611.814+611.071+616.379+616.379-008.64 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВОЇ 

СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ  

ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ 

 

14.03.01 – нормальна анатомія 

 Охорона здоров’я 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

__________________ Ю. Л. Ткачук 

 

Науковий керівник – Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних 

наук, професор 

 

Івано-Франківськ – 2017



 

АНОТАЦІЯ 

Ткачук Ю.Л. Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової 

системи при експериментальному цукровому діабеті та його корекції .  ̶  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.01 “Нормальна анатомія” (Охорона 

здоров'я). – ДВНЗ України “Івано-Франківський національний медичний 

університет” МОЗ України, Івано-Франківськ, 2017. 

ДВНЗ України “Івано-Франківський національний медичний університет” 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2017. 

Медико-соціальна проблема цукрового діабету (ЦД) полягає в 

невпинному рості цього захворювання, високій смертності та інвалідизації 

хворих. Порушення з боку гіпофізарно-надниркової системи відіграє ключову 

роль у патогенезі ЦД та його ускладнень. Тому метою дослідження стало 

встановлення особливостей морфофункціональних змін гіпофізарно-

надниркової системи при експериментальному стрептозотоциновому 

цукровому діабеті (ЕСЦД) та за умов його корекції. 

Для дослідження використано 124 статевозрілих білих щурів-самців лінії 

Вістар (масою тіла 180-200 г), які розподілялися на 3 групи. У першу групу 

ввійшли інтактних 10 тварин, яким не проводили жодних маніпуляцій. Друга 

група поділялась на 2 підгрупи: 2а – контрольна (30 тварин),  2б (42 тварини) з 

модельованим ЕСЦД. На тваринах 3-ї групи (42 щури) моделювали ЕСЦД і з 14 

дня експерименту вони отримували антидіабетичну терапію: 3а підгрупа (14 

тварин) отримувала ін’єкції ексенатиду, 3б підгрупа (14 тварин)  – ін’єкції 

інсуліну гларгін, 3в підгрупа (14 тварин) – комплексну терапію: зранку 

підшкірно вводили інсулін гларгін, а ввечері – ексенатид. 

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 ядерно-цитоплазматичний індекс (ЯЦІ) до 
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0,28±0,02 (контроль – 0,20±0,02, р=0,0071) внаслідок збільшення профільного 

поля їхніх ядер, а на ультраструктурному рівні зростає об’ємна щільність 

облямованих секреторних гранул (СГ). Рівень адренокортикотропного гормону 

(АКТГ) в крові достовірно не відрізняється від контрольних показників 

(р=0,3717). У корі надниркових залоз у цей термін спостереження виявляється 

достовірне 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 профільного поля ендокриноцитів, що при незмінній площі 

ядра веде до зростання ЯЦІ. Морфометричні зміни клітин пов’язані зі 

зменшенням у їхній цитоплазмі ліпідних крапель, що підтверджується і 

статистичними дослідженнями на ультраструктурному рівні (об’ємна щільність 

ліпідних крапель 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 мм
2 

аденогіпофіза зростає в 1,59-2,03 раза, статистично значуще 

збільшується площа профільного поля їхніх ядер, що призводить до зростання 

ЯЦІ, збільшується об’ємна щільність СГ у них в 1,8 раза. Порівняно з 

контрольними показниками рівні АКТГ зростають 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 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 ліпідних гранул в 
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ендокриноцитах пучкової зони в 4,73 раза відповідно. 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).  

Зі збільшенням терміну перебігу ЕСЦД зміни в гіпофізарно-наднирковій 

системі наростають. В аденогіпофізі, починаючи з 56 доби, кількість 

кортикотропів на 0,01 мм
2
 площі аденогіпофіза починає зменшуватись і на 70 

добу достовірно не відрізняється від показників контролю (р=0,5453). З боку 

цитокаріометричних показників кортикотропних ендокриноцитів 

спостерігається зростання площі клітин і зменшення їх ЯЦІ. На 

світлооптичному та ультраструктурному рівнях більшість ендокриноцитів 

зазнають незворотних змін за типом гідропічної дистрофії та колікваційного 

некрозу. Рівень АКТГ зменшується, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, на 56 добу до (139,67±25,85) пг/мл, на 70 – до (126,19±15,55) 

пг/мл (у всіх випадках р<0,05).  

Зі збільшенням терміну експерименту (70 доба) постійне перенапруження 

надниркової системи призводить до її виснаження. Морфологічно такі зміни 

характеризуються: гідропічною дистрофією ендокриноцитів усіх зон; 

парціальним некрозом окремих клітин пучкової зони; зменшенням об’ємної 

щільності ліпідних крапель в ендокриноцитах усіх зон, проте в пучковій зоні 

вона залишається вищою за контрольні показники (р=0,0039); зниженням рівня 

кортизолу в крові до (14,82±5,40) нг/мл, що достовірно не відрізняється від 

контрольних величин (р=0,2911).  

Зміни в ендокриноцитах кори надниркових залоз на 56-70 доби перебігу 

ЕСЦД пов’язані з циркуляторною і гемічною гіпоксією, яка є наслідком 

розвитку діабетичної мікроангіопатії. Остання характеризується: збільшенням 

площі капілярів та їхньої стінки; зменшенням пропускної здатності капілярів, 

на що вказує зростання індексу Вогенворта 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. 
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Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін гіпофізарно-

надниркової системи щурів при ЕСЦД можна виділити 3 основні стадії: 

реактивних змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-42 доби), виснаження і 

деструктивних змін (42-56 доби).  

Використання ексенатиду при лікуванні ЕСЦД у тварин 3а підгрупи (до 

28-ї доби) зумовлює часткову нормалізацію глікемічного профілю та розвиток 

компенсаторно-відновних процесів у гіпофізарно-наднирковій системі. 

Морфологічно такі процеси характеризуються: в гіпофізі – появою молодих 

кортикотропних ендокриноцитів, зменшенням об’ємної щільності СГ, в 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; 

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; до 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 кортизолом і АКТГ, які становлять r=-0,78 (р=0,0362) 

та r=-0,89 (р=0,0068). Враховуючи результати проведених досліджень, можна 

стверджувати, що застосування ексенатиду, в якості монотерапії, для корекції 

морфологічних ушкоджень гіпофізарно-наднирковій системи є коректним 

тільки в ранні терміни захворювання, а в пізні – лише в комбінації з іншими 

антидіабетичними середниками. 

Застосування інсуліну гларгін при ЕСЦД призводить до 

внутрішньоклітинної регенерації кортикотропних ендокриноцитів 

аденогіпофіза, ендокриноцитів та структурних елементів стінки судин 

гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз. Проте інсулін 

гларгін, в якості монотерапії, не здатен повністю досягнути зниження і 
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підтримки цільових рівнів глюкози та HbА1с у тварин 3б підгрупи до інтактних 

величин упродовж усього експерименту, тому на 42 добу спостерігаються 

початкові ознаки розвитку діабетичної мікроангіопатії та деструктивні зміни в 

кортикотропних ендокриноцитах аденогіпофіза і ендокриноцитах кори 

надниркових залоз. 

Найбільш оптимальним лікуванням діабетичної ендокринопатії, за 

даними наших досліджень, є комплексне застосування інсуліну гларгін й 

ексенатиду, яке 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 і кори надниркових залоз, відновлення 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. 

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. 

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 
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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 

компонентів гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; 

нормалізації функціональної активності гіпофізарно-надниркової системи, що 

підтверджується встановленням обернено пропорційних взаємозв’язків між 

АКТГ і кортизолом. 

Ключові слова: кортикотропний ендокриноцит, кора надниркової залози, 

гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет, 

ексенатид, інсулін. 

SUMMARY 

Tkachuk Yu. L. Morpho-functional changes of pituitary-adrenal system in 

experimental diabetes mellitus and its management.  ̶  Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

A thesis for a Candidate of Medical Sciences degree (Ph.D in Medicine) by 

specialty 14.03.01 “Normal Anatomy” (22 Health Care). – SHEE of Ukraine “Ivano-

Frankivsk national medical university” Ministry of Health Care of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2017. 

SHEE of Ukraine “Ivano-Frankivsk national medical university” Ministry of 

Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017. 

Medical and social problem of diabetes mellitus (DM) involves continuous 

growth of disease prevalence, high rates of patients’ mortality and disability. 

Disorders of the pituitary-adrenal system play a key role in the pathogenesis of this 
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disease and its complications. Thus, the objective of the research work was to 

determine specific features of morpho-functional changes of pituitary-adrenal system 

in experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus (ESDM) and in response to 

its management. 

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 ESDM. Group 

III involved animals (42 rats) with simulated ESDM who received antidiabetic 

therapy starting from the 14
th
 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 7
th
 day of experiment, after the injection of a single dose of 

streptozotocin. This observation period showed that morphometrically 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 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 in this 

observation period, while the thickness of   zona glomerulosa and zona reticularis 

does not significantly differ from the control indices (р<0.05 in all cases). 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 in their cytoplasm. It is confirmed 

by statistical study on the ultrastructural level (volume density of lipid droplets 

decreases by 48.85%). These changes in endocrinocytes of zona fasciculata point to 

significant release of glucocorticoid hormones into blood and is confirmed by 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2858779_1_2
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biochemical findings, namely, 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 mm
2 

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. The ACTH levels increase to 65.1±26.43 pg/ml (р=0.0424) on 

the 14
th

 day of experiment, and to 140.84±48.19 pg/ml (р=0.0045) on the 28
th

 day, as 

compared to the control indices. Such changes in corticotropic endocrinocytes of 

adenohypophysis lead to the increase of morphofunctional activity of adrenal cortex, 

which is evident in: significant thickening of all its zones (zona glomerulosa – by 

1.37 times, zona fasciculata – by 2.02 times, zona reticularis – by 1.33 times); 

significant increase of endocrinocytes’ profile area of all zones and their nuclei; 

increase of volume density of lipid granules in endocrinocytes of zona fasciculata by 

4.73 times respectfully. Blood cortisol level also increases to 18.27±2.21 ng/ml on 

the 14
th
 day of experiment and to 23.42±2.86 ng/ml on the 28

th
 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 mm
2
 of adenohypophysis area 

decreases starting from the 56
th
 day of experiment and on the 70

th
 day it does not 

significantly differ from the control indices (р=0.5453). Cytocariometric indices of 

corticotropic endocrinocytes reveal the increase of the cell area and the decrease of 

their nucleocytoplasmic indices. Most of the endocrinocytes undergo irreversible 

changes on the light-optical and ultrastructural levels, like hydropic degeneration and 

colliquative necrosis. ACTH level decreases to 139.67±25.85 pg/ml on the 56
th
 day of 

experiment and to 126.19±15.55 pg/ml on the 70
th
 day (р<0.05 in all cases), as 

compared to the previous term of experiment.  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2580634_1_2&s1=%EA%EE%EB%EB%E8%EA%E2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9%20%ED%E5%EA%F0%EE%E7
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On the 70
th
 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 (14.82±5.40) ng/ml, that does not significantly differ from 

the control indices (р=0.2911).  

Changes in endocrinocytes of adrenal cortex on the 56
th

 -70
th
 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 as indicated 

by the increase of  Vogenvort index to 48.7-89.9%; destructive changes in 

endotheliocytes  and myocytes, thickening of capillary walls, marked hemoreologic 

disorders (erythrocytic sludges, increase of adhesive-and-aggregating ability of 

platelets, microclasmatosis), deendothelization of vessels. 

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).  

Exenatide use in the treatment of ESDM in 3a subgroup animals (before day 

28) leads to partial normalization of glycemic profile and the development of 

compensatory-reconstructive processes in pituitary-adrenal system. These processes 

are morphologically characterized by: in the pituitary gland – presence of young 

corticotropic endocrinocytes, decrease of volume density of SG, including 

marginated ones, decrease of ACTH level by 1.8 times, as compared to animals with 

ESDM without treatment; in adrenal cortex – decrease in thickness of all zones, 

normalization of morphometric indices of endocrinocytes in various zones; decrease 

of volume density of lipid droplets in them, decrease in blood cortisol level by 2.1 

times. However, the use of exenatide as a monotherapy for 1.5 months leads to the 

increase of blood glucose level (р=0.0409), initial manifestation of hydropic 
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degeneration in corticotropic endocrinocytes of the pituitary gland; destructive 

changes in hemocapillaries of adrenal glands and endocrinocytes of zona fasciculata. 

These morphological changes in the pituitary-adrenal system in the course of 

exenatide treatment promote the reactivation of correlation between cortisol and 

ACTH that account for r=-0.78 (р=0.0362) and r=-0.89 (р=0.0068). Considering the 

undertaken study, it became possible to state that the use of exenatide as a 

monotherapy to manage morphological disorders in pituitary-adrenal system is 

reasonable only at early stages of the disease, while at late stages it must be used only 

in combination with other hypoglycemic agents. 

The use of insulin-glargine as a monotherapy for ESDM leads to intracellular 

regeneration of corticotropic endocrinocytes of adenohypophysis, endocrinocytes and 

structural units of vascular walls of microcirculatory blood flow of adrenal cortex. 

However, insulin glargine used as a monotherapy is not able to completely decrease   

and maintain the target levels of glucose and HbА1с in animals from subgroup 3b to 

intact values throughout the experiment. That is why, early signs of diabetic 

microangiopathy and destructive changes in corticotropic endocrinocytes of 

adenohypophysis and in endocrinocytes of adrenal cortex are noticed on the 42
nd

 day 

of experiment. 

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 ill animals within 24 hours without the 

risk of hyper- and hypoglycemic states. 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, which make up r=-0.93 (р=0.0025) and r=-0.86 

(р=0.0137) at the 14
th
 and 42

nd
 days of treatment proving that the suggested therapy is 

adequate. 

Scientific novelty of findings. For the first time, data on the structural 

organization of pituitary-adrenal system in the norm were updated due to the use of 



12 

complex investigation methods. Significant linear proportional associations between 

the adrenocorticotropic hormone (ACTH) levels and zona fasciculata/reticularis were 

noticed in intact male rats, while these associations are uncertain between the   

adrenocorticotropic hormone level and zona glomerulosa. Significant inverse 

correlation was found in intact animals between the ACTH and cortisol levels. 

Due to the use of complex histologic, histochemical, electron-microscopic, 

morphometric, biochemical and statistical methods of investigation, for the first time 

ever, it became possible to receive data which allow 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). 

We obtained new data on the use of exenatide as a monotherapy for the 

management of morphologic disorders of pituitary-adrenal system in ESDM. This 

therapy is effective only at early stages of the disease, while at late stages it must be 

used only in combination with other hypoglycemic agents, as exenatide leads to the 

increase of functional activity in this system resulting in destructive changes of its 

structural components. 

Main preference of the research work is given to the fact that  it became 

possible to establish and suggest complex use of insulin glargine and exenatide in 

animals with ESDM which provides normalization of glucose profile in ill animals 

within 24 hours without the risk of hyper- and hypoglycemic states, and leads to: 

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; normalizes functional 

activity of pituitary-adrenal system that is confirmed by inverse correlation between  

ACTH and cortisol levels. 

Key words: corticotropic endocrinocyte, adenohypophysis, adrenal cortex, 

microcirculatory blood flow, streptozotocin-induced diabetes mellitus, exenatide, 

insulin. 
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ВСТУП 

 

 

 

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

невпинним ростом, ускладненнями і смертністю займає у світі лідируючі 

позиції серед інших захворювань [52, 87, 100]. Істотні медичні та соціальні 

аспекти проблеми ЦД обумовлені витратами на медичне обслуговування  і 

соціальне забезпечення хворих через втрату працездатності, інвалідизацію та 

смертність [83, 109, 202]. 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 [19, 57, 195, 205]. Так, 

гіперпродукція контрінсулярних гормонів (глюкокортикоїдів, альдостерону), як 

компенсаторна реакція у відповідь на метаболічний стрес, призводить до 

розвитку мікро- та макроангіопатій [158, 163, 169, 173, 178, 215]. Проте 

більшість робіт, присвячених вивченню активності гіпофізарно-надниркової 

системи при ЦД, досить часто мають суперечливий характер [57, 104, 222].  

Із різних літературних джерел [101, 109, 154] 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 [2, 150]. Він знижує секрецію глюкагону А-клітинами, 

збільшує чисельність інсулоцитів внаслідок стимуляції їхньої проліферації 

[192, 197] та зниження апоптозу [172], зменшує масу тіла [129, 157], знижує 

рівень тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності, діастолічний тиск і 

підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності [117] у пацієнтів із ЦД 2-го 
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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 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. 
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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 
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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. 

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.  
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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 гларгіну, а ввечері – 

ексенатиду (0,02 мкг/кг маси тіла/добу) (А. с. на рац. пропоз. № 5/2753 від 

05.05.16). 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 імені О.О. Богомольця (затв. 19.05.16), ВДНЗ «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 26.05.16; 01.06.2016; 09.06.2016), 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» (затв. 14.04.2016; 18.05.16), ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (затв. 25.05.16; 29.08.2017), 

Одеському національному медичному університеті (затв. 19.05.16), 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

МОЗ України (затв. 18.05.16; 26.05.2016). 
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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 «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, списку 

умовних скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 
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дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел, який 

включає 224 найменування (із них 109 – кирилицею, 115 – латиницею), 

додатків. Дисертація ілюстрована 67 рисунками, 19 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПОФІЗАРНО-

НАДНИРКОВОЇ СИСТЕМИ В НОРМІ, ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ 

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

 

1.1. Морфофункціональна характеристика гіпофізарно-надниркової 

системи та її роль у регулюванні функції вуглеводного обміну 

У даний час велика кількість робіт та монографій  присвячені віковій, 

морфологічній і функціональній перебудові гіпофіза та надниркових залоз у 

нормі та при різних експериментальних патологічних станах [21, 62, 72, 86]. 

При цьому в значній кількості досліджень приділено увагу вивченню 

аденогіпофіза та надниркових залоз  при стрес-реакціях [122, 155, 171], які 

лежать в основі багатьох патологічних процесів [56, 58, 64, 69, 81, 108].  

Особливості вікової будови гіпофіза та надниркових залоз у літературі 

досить добре описані [24, 75, 85, 184], проте лише незначна кількість робіт 

присвячена дослідженню морфології і функції гіпофізарно-надниркової 

системи [6, 137, 153]. Як відомо, у більшості досліджень приділено увагу 

гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковій системі [56, 64, 69], яка відіграє важливу 

роль у підтримці гомеостазу організму, при цьому кожний із цих органів 

(гіпоталамус, гіпофіз і надниркові залози) є унікальним в морфологічному і 

функціональному значенні. Кортикотропні ендокриноцити гіпофіза синтезують 

АКТГ і таким чином регулюють функцію кори надниркових залоз [6, 208]. 

АКТГ активує біосинтез і виділення стероїдних гормонів у більшій мірі 

пучковою і сітчастою зонами кори надниркових залоз [6, 18, 75]. Секреція 

АКТГ має циклічний характер, тому найбільша кількість кортизолу 

спостерігається в крові о 3-6-й год., а найменша – о 20-24-й год. [6, 75]. На 

виділення АКТГ впливає кортиколіберин, який синтезується 
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паравентрикулярним [128, 138, 210], у невеликій кількості дугоподібним [211, 

221] ядрами гіпоталамуса. Деякими дослідниками встановлено, що при 

стимуляції нейронів вентромедіального ядра гіпоталамуса реагують клітини 

пучкової зони [63, 108], що вказує на участь цього ядра в секреції 

кортиколіберину. При цьому слід зазначити, що в ембріональному і 

постнатальному періодах онтогенезу кортикотропін-релізинг-гормон впливає 

на функцію гіпофізарно-надниркової системи та на всі зони кори надниркових 

залоз [121, 145, 207]. Цей гормон складається із 41 амінокислоного залишку, а 

ген відповідальний за синтез кортиколіберину, локалізується на 8-й хромосомі. 

Його вплив на виділення АКТГ інгібується глюкокортикоїдами. При цьому 

високі дози кортизолу зменшують і можуть повністю переривати його вплив на 

аденогіпофіз. На швидкість біосинтезу і виділення кортиколіберину впливають 

моноаміни, а саме: адреналін, серотонін, норадреналін, ацетилхолін, глютамін, 

нейропептид Y, які стимулюють [23, 119, 139, 183, 200], а вазопресин, аргінін, 

гамма-аміномасляна кислота, речовина Р, опіоїдні пептиди пригнічують 

виділення кортиколіберину [71, 203, 210, 222]. Тепер відомі дані про участь 

ангіотензинової системи мозку в регуляції гіпоталамо-гіпофізарно-

наднирникової системи, зокрема, в наднирниках ангіотензин стимулює синтез 

альдостерону. Описано існування локальної ангіотензинової системи в 

надниркових залозах і в інших органах [35, 182]. Катехоламіни є модуляторами 

функції надниркових залоз і здійснюють контроль гіпофізарно-наднирникової 

системи. Вони та інші речовини пептидної природи доставляються до 

ендокриноцитів надниркових залоз паракринним шляхом [44, 187]. Впливають 

на функцію надниркових залоз інсуліноподібні фактори росту (соматомедини) І 

та ІІ, основний фактор росту фібробластів, епідермальний фактор росту [136, 

190]. Регулюють функцію кори надниркових залоз також естрогени. Зокрема, 

естрадіол та естрон здатні безпосередньо та опосередковано, через стимуляцію 

секреції АКТГ, впливати на кору наднирникових залоз [44, 168]. Окремі автори 

довели, що між масою гіпофіза та наднирковими залозами і віком існує 

кореляційний зв’язок [51], тобто між ними підтримується збалансована 
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рівновага при різних захворюваннях і зовнішніх впливах для адаптації 

організму до змінених умов внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

Кортикотропні ендокриноцити аденогіпофіза більшість авторів відносять 

до базофілів [24, 76, 78], хоча окремі автори стверджують, що вони хромофорні 

клітини або ацидофіли [74]. Кортикотропні ендокриноцити в аденогіпофізі 

щурів розміщуються дифузно, інколи вони контактують з синусоїдними 

капілярами. За розмірами вони є найбільшими серед всіх аденоцитів гіпофіза 

[24, 76, 77]. Кортикотропні ендокриноцити мають неправильну форму завдяки 

численним відросткам. Ядро в них велике, такої ж форми як клітина, 

розташоване ексцентрично. Мають комплекс Гольджі (КГ), який представлений 

скупченням дрібних пухирців, а гранулярна ендоплазматична сітка (ГЕС) 

зустрічається у вигляді вакуоль і коротких канальців. Особливістю їх є 

наявність секреторних гранул (СГ) діаметром 160-250 нм, які мають широкий 

світлий підмембранний обідок. Інші автори, використовуючи імунохімічні 

методи дослідження, вважають, що кортикотропні ендокриноцити містять 

дрібні СГ діаметром до 150 нм без обідка, помірної електронно-оптичної 

щільності [130, 162]. Ряд дослідників [29, 75] в аденогіпофізі спостерігають 

кортикотропні ендокриноцити з різними ультраструктурними типами СГ. У 

нормі в щурів переважають кортикотропні ендокриноцити, у яких СГ мають 

світлий підмембранний обідок, тоді як при підвищеній активності цих клітин, 

при різних патологічних і експериментальних станах, переважають СГ помірної 

і високої електронної щільності без обідка. Така особливість будови СГ і 

десинхронність у функціональній активності кортикотропних ендокриноцитів 

забезпечують безперервне надходження АКТГ у кров. 

Досить добре в літературі описано морфологію і функцію надниркових 

залоз [6, 38, 39, 40, 53, 70, 75, 79, 80, 84, 106, 153, 184, 218]. Останні є парним 

органом, розташовуються над нирками і складаються із двох самостійних 

ендокринних залоз, а саме: кіркової і мозкової речовин, які мають спільну 

оболонку та кровоносні судини. Першою в ембріональному періоді з’являється 

кора надниркових залоз у вигляді оформленого вузлика клітин целомічного 
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епітелію, в основі брижі біля мезонефроса [14, 82], тоді як мозкова речовина 

утворюється з нервових стовбурів, які вростають в залозу і містять різні за 

своїм фенотипом і диференціацією клітини (хромафінобласти, хромафіноцити, 

нейробласти,  лемобласти, а також малодиференційовані елементи), які в 

подальшому диференціюються в епінефроцити і норепінефроцити. Ззовні 

надниркові залози вкриті сполучнотканинною капсулою, яка складається 

колагенових та ретикулярних волокон і фіброцитів. Від неї відходять пучки 

сполучнотканинних волокон, які проникають у товщу органа, розділяючи його 

на окремі тяжі і утворюють каркас залози [70, 86]. Товщина 

сполучнотканинних перегородок всередині залози зменшується від периферії 

до центру. Між корою та мозковою речовиною розташовується внутрішня 

сполучнотканинна капсула товщиною 2-3 мкм.  

Кора надниркових залоз, за особливістю розподілу сполучної тканини і 

кровоносних судин, поділяється на клубочкову, пучкову і сітчасту зони. В 

клубочковій зоні сполучні перегородки утворюють комірки, в середині яких 

епітеліальні тяжі вигинаються у вигляді клубочків. У пучковій зоні 

сполучнотканинні перегородки утворюють циліндричні футляри, в яких 

радіально розташовані тяжі ендокриноцитів. При переході пучкової зони в 

сітчасту тяжі ендокриноцитів втрачають радіальну направленість, утворюючи 

сітку. В корі надниркових залоз найбільшу частку займає пучкова зона (близько 

50%), потім – сітчаста (30-35%), а найменше припадає на клубочкову зону (10-

15%) [79, 53, 106, 218].  

Ендокриноцити клубочкової зони мають видовжену форму та містять 

ексцентрично розташоване округле ядро. При електронній мікроскопії в 

клубочковій зоні ендокриноцити містять дрібні округлі міхурці гладкої 

ендоплазматичної сітки (ГлЕС) та поодинокі цистерни ГЕС [6], за даними 

інших авторів [212], ГЕС в ендокриноцитах клубочкової зони відсутня. 

Мітохондрії розташовані по всій цитоплазмі та містять кристи ламелярного 

типу. Ліпідні краплі, або ліпосоми, мають округлу або дещо овальну форму і 
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обмежені щільною одинарною мембраною [40, 212, 218]. У цитоплазмі цих 

клітин знаходяться й вільні рибосоми, полісоми, пероксисоми, лізосоми [18]. 

На відміну від клубочкової, ендокриноцити пучкової зони мають 

призматичну або кубічну форму з округлими або еліпсовидними дещо 

ексцентрично розташованими ядрами. Ліпідні краплі зустрічаються рідше, 

порівняно з ендокриноцитами клубочкової зони, не утворюють скупчень, а 

мітохондрії мають округлу форму і везикулярні кристи. ГлЕС представлена 

короткими канальцями або пухирцями, зовнішні поверхні яких не містять 

рибосом. Останні вільно розташовуються в цитоплазмі. КГ знаходиться 

поблизу ядра і складається з диктіосом і мікропухирців [18, 212, 223]. 

Ендокриноцити сітчастої зони відрізняються різко вираженим 

поліморфізмом – поряд з округлими та келихоподібними візуалізуються 

клітини полігональної форми. Їх ядра округлі, містять дифузно розміщений 

евхроматин та біля внутрішньої поверхні ядерної оболонки – гетерохроматин. 

ГлЕС та ГЕС розвинені помірно. Мітохондрії численні, з кристами 

везикулярного та ламінарного типу, причому в одній клітині зустрічаються 

мітохондрії тільки з одним типом крист. У цитоплазмі наявні поодинокі 

ліпосоми [18, 40, 218, 212, 223].  

Вивченням особливостей кровопостачання надниркових залоз присвячено 

менше робіт [4, 45, 102, 160, 177]. Артерії, які кровопостачають надниркові 

залози, розташовуються в капсулі, а галузяться субкапсулярно. У паренхімі 

кіркової речовини артеріоли і метаартеріоли розпадаються на сітку капілярів, 

що розташовуються вздовж тяжів ендокриноцитів у кожній зоні. У клубочковій 

зоні архітектоніка представлена дрібнопетлистою сіткою, яка відходить від 

підкапсулярних прекапілярів. Петлі капілярів клубочкової зони часто мають 

овальну форму. У пучковій зоні капіляри розміщені радіально, анастомозуючи, 

вони утворюють сітку з петлями прямокутної форми. У глибині пучкової зони 

просвіт капілярів розширюється, вони переходять у сітчасту зону де 

продовжуються і кровопостачають мозкову речовину. Більшість судин мозкової 

речовини належать до венозного відділу мікроциркуляторного русла, зокрема 
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до венул, які, зливаючись, утворюють центральну вену. Остання є найширшою 

судиною органа (d = 116-122 мкм) [6, 39, 102]. Вона має добре розвинену 

м’язову оболонку, клітини якої можуть утворювати скупчення, так звані 

“подушки” [4, 102, 223]. Капіляри кори надниркових залоз належать до 

вісцерального типу, а їхня стінка утворена вікончастим ендотелієм і базальною 

мембраною. Із зовнішньої сторони цієї мембрани місцями відмічаються 

елементи сполучної тканини, однак більша частина стінки капілярів 

безпосередньо контактує з ендокриноцитами. Як і в усіх органах, у 

надниркових залозах судини гемомікроциркуляторного русла мають свої 

особливості морфологічної організації для регуляції кровотоку [4]. 

Окремі дослідники [49, 50, 160] виділяють 3 фазові стани 

кровонаповнення надниркових залоз: І – стабільний кровотік (нормоемія), ІІ – 

функціональна гіперемія, ІІІ – функціональна гіпоемія. Відповідно до 

функціонального стану гемомікроциркуляторного русла виділяють три фази 

функціональної активності кори наднирникових залоз: І – накопичення 

ліпосом, ІІ –деліпоїдизації і ІІІ - блокування деліпоїдизації. 

Із кори надниркових залоз виділено близько 50 стероїдів, більшість із 

яких є проміжними продуктами при синтезі основних кортикостероїдів. У 

синтезі кортикостероїдів беруть участь ГлЕС і мітохондрії [6, 18]. Через ланцюг 

біохімічних процесів вони призводять до утворення прегненолону, який у 

подальшому сприяє біосинтезу кортикостероїдів 3-ма шляхами: перший 

зумовлює утворення глюкокортикоїдів, другий – мінералокортикоїдів,  третій – 

утворення андрогенів. Така схема біосинтезу кортикостероїдів має свої 

особливості у людини і різних видів тварин. Так, у людини, мавпи, собаки 

переважає секреція гідрокортизону; у щурів, мишей, кролів секретується в 

основному кортикостерон. 

АКТГ та глюкокортикоїди впливають на вуглеводний обмін. Зокрема, 

АКТГ через свої рецептори в підшлунковій залозі на Са
2+

-залежні процеси 

секреції інсуліну, через Са
2+ 

канали і активацію інсулоцитів. У дугоподібному 

ядрі гіпоталамуса й ендокриноцитах підшлункової залози  синтезується 
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АКТГ22-39 (інсулотропін), який збільшує секрецію інсуліну інсулоцитами 

острівців підшлункової залози [222]. Він відіграє велику роль при стресах, 

забезпечуючи глюкозою, насамперед нейрони головного мозку. Існує думка, 

що АКТГ22-39 може брати участь у регуляції секреції інсуліну [105]. В цілому 

АКТГ впливає на вуглеводний обмін через глюкокортикоїди, оскільки 

стимулює їх біосинтез і виділення. 

Як відомо, глюкокортикоїди впливають на вуглеводний обмін, а саме: 

викликають гіперглікемію завдяки глюконеогенезу внаслідок розпаду білків і 

глюкози, що показано в різних дослідженнях in vitro та in vivo [119, 145, 207]. 

Кортизол стимулює глюконеогенез двома способами. Він підвищує активність і 

концентрацію основних ферментів і впливає на білковий та вуглеводний 

обміни, збільшуючи концентрацію субстратів. Основна роль у постачанні 

печінки субстратами для глюконеогенезу належить мобілізації амінокислот із 

скелетних м’язів і лімфоїдних органів. Другою причиною гіперглікемії є 

зменшення поглинання і утилізації глюкози тканинами. У дослідах in vitro в 

шкірі, лімфатичній і жировій тканинах встановлено зниження проникності 

клітинних мембран для глюкози і показано гальмування її утилізації. Це 

відбувається через посилення активності циклу глюкоза/глюкозо-6-фосфат 

[201], також обумовлено нездатністю інсуліну виключати продукцію глюкози в 

печінці. Надлишкова секреція глюкокортикоїдів може викликати стероїдний ЦД. 

Адреналін також впливає на вуглеводний обмін. Він викликає посилений 

розпад глікогену в печінці і м’язах через активацію фосфорилази, зменшує 

синтез глікогену, пригнічуючи засвоєння глюкози тканинами, що в цілому 

призводить до гіперглікемії [105]. У дослідах доведено, що при перфузії в 

острівцях Лангерганса людини переважають α2 – адренорецептори, що викликає 

стійку затримку вироблення і виділення інсуліну [166]. 

 

1.2. Перебудова гіпофізарно-надниркової системи при ЦД 

У даний час ЦД за поширеністю, невпинним ростом, ускладненнями і 

смертністю займає у світі лідируючі позиції серед інших захворювань [100]. 
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Кожну хвилину у світі від ЦД помирає 6 людей, а загальні показники 

смертності  перевищують усі інфекційні захворювання включаючи СНІД [52]. 

Істотні медичні та соціальні аспекти проблеми ЦД обумовлені витратами на 

медичне обслуговування і соціальне забезпечення хворих внаслідок втрати 

працездатності, інвалідизації та смертності. Найчастіше у 82,7% хворих 

виникають специфічні ускладнення: мікроангіопатії (ретинопатії, нефропатії), 

макроангіопатії (інсульт, інфаркт міокарда, діабетична стопа) і нейропатії 

[11,12, 52, 133, 213]. Розповсюдженість мікро- і макроангіопатій збільшується з 

віком хворих і тривалістю діабету, зростає смертність від судинних ускладнень 

[3, 52]. У патогенезі діабетичних мікроангіопатій найбільшу роль відіграють 

гормональні та метаболічні порушення, аутоімунні механізми [11, 12, 98, 99].  

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 цього захворювання. У ряді досліджень показано, що 

у хворих з декомпенсованим ЦД при кетоацидоці і діабетичній комі 

спостерігається підвищення в крові АКТГ і кортизолу [57, 68], тоді як при ЦД 

2-го типу це стосується тільки кортизолу, який зростає в 1,5-3 рази [8]. Слід 

зазначити, що підвищення функції  гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

системи спостерігалось у хворих на ЦД 2-го типу з вегетативними 

дисфункціями парасимпатичної нервової системи [127]. При цьому, майже у 

половини пацієнтів було виявлено порушення добових коливань кортизолу [57, 

127], які нівелювалися під впливом терапії.  

Деякі дослідники вказують на нормальний рівень кортизолу та його 

циркадіанні ритми у пацієнтів з декомпенсованим ЦД [164]. Натомість інші 

автори [205] стверджують, що у підлітків і молодих людей з ЦД 1-го типу 

спостерігається підвищений рівень вільного кортизолу, але не АКТГ, при цьому 

в нічний час відмічають меншу чутливість кори надниркових залоз до 

ендогененного АКТГ, що вказує на порушення циркадіанних ритмів у 

функціонуванні гіпофізарно-надниркової ситеми. 
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Різними є дані щодо гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи у 

хворих з ЦД і функціональними пробами з дексаметазоном, кортикотропіном. 

Одні автори стверджують, що функція кори надниркових залоз знижена [68], 

інші, навпаки, вказують, що при введенні дексаметазону спостерігається 

зниження рівня кортизолу в 4 рази, проте він був достовірно вищим порівняно з 

контрольною групою хворих [57]. Такі суперечливі дані зумовлені тим, що різні 

автори, обстежуючи хворих, не вдавалися до детально в їх клінічну картину і не 

враховували, в який час вони приймали антидіабетичні середники. 

У хворих із ЦД 2-го і ожирінням доведено, що саме надлишкова маса тіла 

призводить до підвищеної активності гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

системи, зокрема гіперкортизолемії та інсулінорезистентності, і є однією із 

патогенетичних ланок розвитку цього захворювання [141, 156]. Окремі автори 

[156] у хворих із ЦД 2-го типу і метаболічним синдромом спостерігали 

підвищену активність гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, яка 

проявлялася: підвищенням вільного кортизолу, зменшенням чутливості 

останнього при введенні дексаметазону та підвищенням при введенні АКТГ, 

при цьому множинний регресійний аналіз показав, що рівень кортизолу прямо 

пропорційно пов’язаний з інсулінорезистентністю та обернено пропорційно з 

абдомінальним ожирінням.  

Окремі автори [112] вказують на те, що підвищена активність гіпоталамо-

гіпофізарно-надниркової системи може бути незалежним чинником ризику 

розвитку хронічної ниркової недостатності у хворих на ЦД 2-го типу.  

У рамках рандомізованих досліджень [217] доведено, що низькі рівні 

тестостерону і тестостерон-естрадіол-зв’язувального  глобуліну в чоловіків є 

провісниками розвитку ЦД 2-го типу, а також, що ці гормони негативно 

асоціювалися з концентрацією інсуліну натще і з рівнем С-пептиду, натомість 

дигідроепіандростерон-сульфат  і естрадіол не виявили взаємозв’язків із 

досліджуваними гормонами. Іншими авторами [47, 174] доведено, що у 

чоловіків із ЦД 2-го типу рівні дигідроепіандростерону та 

дигідроепіандростерон-сульфату були нижчими, порівняно з контролем, а 
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рівень кортизолу, який є антагоністом дигідроепіандростерону, перевищував 

вікові фізіологічні значення. Після лікування відмічалась нормалізація 

співвідношення досліджуваних стероїдів, паралельно з цим відбувалося 

підвищення рівня тестостерону в крові. Такі результати свідчать про участь 

стероїдів сітчастої зони кори наднирників в патогенезі ЦД, а саме: стан 

декомпенсації ЦД 2-го типу викликає зниження вмісту надниркових і гонадних 

андрогенів у чоловіків і призводить до посилення інсулінорезистентності та 

гіперглікемії.  

У клінічних дослідженнях доведено, що гостре введення інсуліну знижує 

рівні дигідроепіандростерону-сульфату в чоловіків та жінок, у зв’язку з чим 

інсулін може бути зворотним модулятором метаболізму андрогенів у 

надниркових залозах. Встановлено, що регуляція метаболізму андрогенів у 

надниркових залозах характеризується статевим диморфізмом, а саме: при 

постійно низькому інсуліні рівні дигідроепіандростерону та 

дигідроепіандростерону-сульфату підвищуються в чоловіків, а не в жінок [174]. 

В останніх між рівнями дигідроепіандростерону і глікемією, а також між  

рівнями дигідроепіандростерону та інсуліном виявлені негативні кореляційні 

зв’язки, які, очевидно, опосередковані модифікацією інсуліном секреції 

тестостерону (тестостерон у жінок сприяє підвищенню секреції 

дигідроепіандростерону) та подальшій їх інверсії після лікування [47]. Таким 

чином, інсулін безпосередньо підвищує чутливість надниркових залоз до АКТГ 

а жінок з гіперандрогенією. Тому, застосування метформіну у жінок із 

синдромом полікистозу яєчників  сприяло підвищенню чутливості до інсуліну, 

зниженню рівня загального і зв’язаного тестостерону, дигідроепіандростерону 

та ліпідів у крові, що в цілому призводило до нормалізації менструального 

циклу, підвищення фертильності, а також, нівелювання діагностичних 

показників, характерних для метаболічного синдрому [47, 174].  

У літературі є незначна кількість робіт присвячених вивченню 

гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи при ЦД в експериментах на 

тваринах [114, 131, 193]. Окремі дослідники [114, 206] доводять, що порушення 
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обміну ліпідів (гіперліпідемія) в щурів з ожирінням при стрептозотоцин-

індукованій моделі діабету призводить до підвищення в крові кортоколіберину, 

АКТГ, кортикостерону та свідчить про підвищення активності гіпоталамо-

гіпофізарно-надниркової системи.  

В експериментах на тваринах доведено, що введення лептину щурам зі 

стрептозотоциновим діабетом знижує рівень глюкози та кортизолу і відновлює 

роботу гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи [186, 194, 219]. Доведено, 

що антидіабетична дія лептину обумовлена: зниженням вироблення глюкагону; 

блокадою одного з механізмів глюконеогенезу, а саме: перетворенням пірувату 

в глюкозу завдяки збільшенню в печінці ацетил-CoA і активації піруват-

карбоксилази; зниженням глюконеогенезу через блокування ліполізу. 

Підвищення активності гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, зокрема 

високі рівні глюкози і глюкокортикостероїдів, при стрептозотоцин-

індукованому ЦД призводять у гіпокампі до: сателітозу та зменшення кількості 

нейронів, підвищення у 2 рази в нейронах проліферативного Ki67(+), в 

зернистому шарі вдвічі зменшення площі галуження кровоносних судин [115, 

116, 199]. Таким чином, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система бере 

участь у механізмах розвитку діабетичної енцефалопатії. 

У щурів зі стрептозотоциновим ЦД спостерігається збільшення синтезу 

прегненолону, прогестерону і кортикостерону в 1,8-2,2 раза у відповідь на 

високі рівні АКТГ [164]. Інші дослідники [198, 209] спостерігали високі рівні 

кортикостерону в мишей із стрептозотоциновим діабетом, а рівень АКТГ був у 

межах норми. Тому вони вважають, що підвищення чутливості надниркових 

залоз до АКТГ, а не високі рівні останнього спричиняють гіперкортицизм у 

мишей зі стрептозотоциновим діабетом.  

Окремі дослідники, вивчаючи зміни гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

системи  на четвертому тижні розвитку стрептозотоцинового діабету, відмічали 

зростання рівня АКТГ і кортиколіберину у відповідь на метаболічний стрес 

[140, 189]. У віддалені терміни розвитку експериментального ЦД (восьмий 
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тиждень) окремі автори фіксували зниження рівня АКТГ, що було пов’язано зі 

зміною чутливості рецепторів на нейронах, які виділяють кортиколіберин [152].  

Тільки поодинокі роботи висвітлюють морфологічні зміни в 

кортикотропних ендокиноцитах гіпофіза та ендокриноцитах кори надниркових 

залоз. У кортикотропних ендокриноцитах щурів 1-, 3- та 12-місячного віку із 

стрептозотоцин-індукованим ЦД на 1-у і 4-у тижнях спостерігали збільшення: 

ЯЦІ, розмірів і кількості канальців та цистерн ГЕС, структурних елементів КГ, 

об’ємної частки секреторних гранул (СГ), що вказує на підвищення їх 

функціональної активності. Проте на восьмому тижні експерименту в 

кортикотропних ендокриноцитах статевозрілих щурів спостерігались виражені 

деструктивні зміни: каріопікноз, зниження об’ємної частки СГ, що характерно 

для фази виснаження секреторного процесу [30]. Також зменшувалась загальна 

кількість кортикотропних ендокриноцитів внаслідок колікваційного некрозу та 

апоптозу [30, 54]. 

При експериментальному стрептозотоцин-індукованому ЦД у щурів 

спостерігалось збільшення кількості ендокриноцитів пучкової і сітчастої  зон 

кори надниркових залоз, наростання концентрації РНК в ендокриноцитах 

пучкової та сітчастої зон, зростання рівня кортизолу вдвічі та 

прослідковувалась позитивна кореляція між рівнем глюкози і кортизолу. При 

цьому, досліджуючи концентрацію білка с-Fos (білок активності ядерного 

протоонкогена с-fos, який відноситься до генів «раннього реагування»), автори 

виявили його збільшення в ендокриноцитах і прямо пропорційну залежність 

між ним і концентрацією глюкози (r=+0,71) та обернено пропорційну 

залежність між ним та інсуліном (r=-0,92), що вказує на підвищену 

функціональну активність ендокриноцитів кори надниркових залоз [46]. 

Слід також зазначити, що гіперпродукція контрінсулярних гормонів при 

ЦД є однією із патогенетичних ланок розвитку діабетичних ангіопатій [12, 52, 

103]. Катехоламіни викликають вазоконстрикцію і підвищують тромбогенну 

активність крові. Гіперкортизолемія, з одного боку, стимулює синтез 

ліпопротеїдів низької щільності через активацію ферментів аденілциклазної 
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системи. Останні стимулюють синтез і розпад 3,5-АМФ в жировій тканині, що 

в кінцевому результаті призводить до гіперліпопротеїнемії та атеросклерозу. З 

іншого боку, підвищений рівень глюкокортикоїдів через катаболізм білків 

призводить до розпаду останнього з утворенням антигенів і пошкодженням 

ендотелію та інших шарів судинної стінки шляхом автоімунних процесів. 

Окремі автори вказують на підвищення активності альдостерон-ренін-

ангіотензинової системи при декомпенсованому ЦД, які разом з 

гіперкатехолемією сприяють розвитку стійких спазмів, порушенню 

мікроциркуляції і водно-сольового обміну [22].  

 

1.3. Застосування ексенатиду в консервативному лікуванні ЦД 

Захворювання на ЦД завдає великої соціально-економічної шкоди, що 

визначається витратами на медичне обслуговування і соціальне забезпечення 

хворих [100]. При оцінці медичних витрат, які пов'язані з лікуванням пацієнтів 

із ЦД у 8 Європейських країнах (Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, 

Нідерландах, Іспанії, Швеції, Великобританії), було виявлено, що загальні 

витрати на лікування більше 10 млн. хворих склали 29 млрд. євро (5% бюджету 

охорони здоров'я в кожній із названих країн). Витрати на 1 пацієнта з ЦД 2-го 

типу в середньому в 1,5 рази вище, ніж на 1 пацієнта без такої патології. 

Доведено, що на лікування пацієнта з одним ускладненням ЦД потрібно вдвічі 

більше фінансування, ніж на терапію ЦД без ускладнень. Наявність у хворого 

кількох ускладнень (мікро- і макроангіопатії, полінейропатії) збільшує витрати 

на лікування в 3,5 раза [20, 83, 133, 213]. В Україні сьогодні "епідемія" діабету 

поглинає близько 10% національного бюджету на охорону здоров'я [48, 65]. 

Таким чином, профілактика ускладнень ЦД шляхом адекватного 

контролю глікемії набагато дешевша, ніж лікування ускладнень цього 

захворювання. Тому в наш час актуальним є призначення комбінованої терапії 

в ранні терміни розвитку ЦД, яка є необхідною для досягнення і підтримки 

цільових рівнів глюкози і HbA1c [2, 9, 61, 149]. Вибір такого лікування має 

патофізіологічне обґрунтування. Підтримка гомеостазу глюкози в організмі 
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здійснюється складною мультигормональною системою, яка включає не тільки 

гормони підшлункової залози, але й гормони-інкретини, які виробляються К- та 

L-клітинами слизової оболонки дванадцятипалої та голодної кишок [60, 61, 65] 

у відповідь на прийом їжі. До гормонів-інкретинів відносимо 

глюкагоноподібний пептид–1 (ГПП-1) та глюкагоноподібний пептид–2 (ГПП-

2). Ці гормони після прийому їжі призводять до швидкого підвищення рівня 

інсуліну в крові.  Недоліком цих гормонів є те, що вони швидко піддаються 

розщепленню ферментом діпептилпептидазою 4-го типу (ДПП-4), тому в 

комбінованій терапії ЦД разом із міметиками ГПП-1 використовують інгібітори 

ДПП-4 [20, 109, 154, 224]. Проте в наш час розроблені препарати – аналоги 

ГПП-1 із довготривалою дією. Таким препаратом є “Баєта”, діючою речовиною 

якого, є міметик ГПП-1 – ексенатид (Баєта, «Eli Lilly», США), резистентний до 

дії ДПП-4 117, 157, 175, 191. Ексенатид  – синтетична форма протеїну, 

виділеного зі слини ящірки Gila Мonster, побудований із 39 амінокислотних 

залишків, які за своєю структурою на 53% ідентичні  з людським ГПП-1 [9, 48, 

143, 150].     

Біологічна дія ГПП-1 здійснюється за допомогою взаємодії зі 

специфічним мембранним рецептором, який знаходиться не тільки в 

підшлунковій залозі, але і в кишечнику, жировій тканині, серці, корі 

надниркових залоз і деяких відділах мозку. ГПП-1 має цілий спектр ефектів, що 

регулюють рівень глюкози: 1) глюкозозалежну стимуляцію секреції інсуліну 

[149, 165, 216], 2) глюкозозалежну супресію постпрандіальної секреції 

глюкагону [149], 3) сповільнення швидкості евакуації їжі [48, 61], 4) зниження 

апетиту і більш швидке насичення [5]. 

Ексенатид викликає глюкозозалежну секрецію інсуліну шляхом 

збільшення внутрішньоклітинного рівня циклічного аденозинмонофосфату, 

який стимулює протеїнкіназу А і зумовлює виділення інсуліну із В-клітин 

підшлункової залози [65, 197]. Ексенатид достовірно підвищує 1-у (0-10 хв) і 2-

у (10-120 хв.) фази секреції інсуліну. При цьому слід зазначити, що 

інсулінотропний ефект ГПП-1 має глюкозозалежний характер, тобто викликає 
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секрецію інсуліну тільки при високих рівнях глікемії. Як тільки рівень глюкози 

в крові знижується до нормальних рівнів, інсуліностимулюючий ефект ГПП-1 

зникає.  

У хворих ЦД 2-го типу ексенатид призводив до зниження рівня 

гіперглюкагонемії, як натще, так і після прийому іжі [129]. 

В експериментальних роботах [33, 165, 172, 191, 192, 197, 216] показано, 

що ексенатид збільшує масу В-клітин, стимулюючи їхню проліферацію і 

неогенез та блокуючи апоптоз. Він активує PDX-1 – ключовий фактор 

транскрипції і органогенезу, таким чином впливаючи на процеси 

органоспецифічної трансформації В-клітин на етапі їхньої диференціації [165, 

191, 192]. На моделях діабету у тварин і клітинних культурах in vitro було 

показано, що введення ГПП-1 стимулює гіпертрофію і проліферацію В-клітин, 

підвищує їхнє диференціювання і неогенез із епітеліальних клітин-

попередників, що призводить до збільшення маси В-клітин [191, 192, 216].  

В експерименті на культурах тварин було продемонстровано, що 

антиапоптичний вплив ГПП-1 на В-клітини зумовлений зниженням 

фрагментації ДНК і підвищенням життєздатності клітин [135, 148]. На 

клітинних культурах in vitro показано, що інкубація їх з ГПП-1 дозволяє 

зберегти як нормальну морфологічну будову В-клітин, так і їхню 

функціональну активність (упродовж 5 днів після періоду інкубації такі клітини 

мали велику кількість секреторних гранул інсуліну і проявляли більшу 

глюкозозалежну відповідь, ніж звичайні не інкубовані В-клітини) [13, 120, 172]. 

Доведено, що ГПП-1 попереджує розвиток глюкозо- і пальмітин індукованого 

апоптозу шляхом впливу на утворення фактору некрозу пухлин (NF-kB), а 

також активації експресії ряду антиапоптичних генів (IAP-2, Bcl-2), які 

знаходяться під контролем NF-kB [87].  

Низка досліджень засвідчила, що п/ш ін’єкції ексенатиду у хворих з ЦД і 

надлишковою масою тіла призводили до стабільного зменшення ваги вже після 

2-4 тижнів застосування. При цьому ефект зберігався упродовж 2-х років 

лікування в рамках відкритих досліджень [5, 61, 65]. Доведений дозозалежний 
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вплив ексенатиду на масу тіла пацієнтів. Тому у хворих із ЦД і ожирінням 

переваги застосування в комплексній терапії ексенатиду очевидні, на відміну 

від інсуліну. Так, застосування ексенатиду в дозі 10 мкг 2 р/добу упродовж 16 

тижнів призводило до зменшення ваги пацієнтів на 3,0-4,5 кг, тоді як 

інсулінотерапія (інсулін гларгін або двофазний інсулін аспартат) викликала 

зростання маси тіла хворих. Встановлено, що у пацієнтів із ожирінням, які 

отримували щоденні ін’єкції ексенатиду, зменшення маси тіла на 5% 

асоціюється з покращенням показників HbA1c  на 0,6% і зменшенням дози 

цукрознижуючих препаратів [13]. У клінічних дослідженнях показано, що 

ГПП-1 викликає дозозалежне зменшення швидкості евакуації харчових мас зі 

шлунка шляхом впливу блукаючого нерва [65]. Це призводить до зменшення в 

крові постпрандіального рівня глюкози до базальних показників [149].  

Водночас в експериментальних дослідженнях показано центральні 

механізми впливу ексенатиду на кількість спожитої їжі шляхом впливу ГПП-1 

на вентролатеральні ядра гіпоталамуса [65]. Уведення щурам ексенатиду в 

шлуночки мозку викликає зменшення частоти та кількості спожитої їжі і води і, 

як наслідок, призводить до зниження їхньої ваги. Такі ж ефекти 

спостерігаються й у хворих з ЦД 2-го типу, які отримували щодення ін’єкції 

ексенатиду [13, 191]. 

За даними коротко- і довготривалих рандомізованих досліджень, 

застосування ексенатиду у хворих з ЦД 2-го типу  призводило до статистично 

значущого зниження рівня загального холестерину на 5%, тригліцеридів на 

12%,  ліпопротеїнів низької щільності  на 6% і підвищення рівня ліпопротеїнів 

високої щільності на 24% у порівнянні з  пацієнтами, які отримували лікування 

інсуліном [159]. В експерименті доведено, що ГПП-1 інгібує утворення 

глюкози в печінці, а в м’язовій та жировій тканинах сприяє засвоєнню глюкози. 

Таким чином, ГПП-1 усуває інсулінорезистентність, що в кінцевому результаті 

призводить до зниження рівня глюкози [65].  

Нормалізація ліпідного спектра крові, зменшення маси тіла та зниження 

інсулінорезистентності у пацієнтів з ЦД 2-го типу знижує ризик виникнення 
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кардіоваскулярних ускладнень. Так, у пацієнтів (на тлі терапії ексенатидом) зі 

значним зменшенням ваги відмічається зниження систолічного і діастолічного 

артеріального тисків, відбуваються позитивні зміни ліпідного спектра крові. У 

цілому ці зміни призводять до зменшення показників загальної смертності на 

25%, серцево-судинної патології і смертності на 28% [159]. 

Досить цікавими є дані про вплив ексенатиду на показники активності 

трансаміназ (аланінамінотрансферази (АЛАТ), аспартатамінотрансферази 

(АСАТ)), які є маркерами ураження печінки. Відомо, що ЦД 2-го типу та 

ожиріння є основними факторами ризику виникнення неалкогольного жирового 

захворювання печінки  і його більш вираженого варіанта – неалкогольного 

стеатогепатиту [13]. Маркерами цих захворювань є підвищення рівня АЛАТ в 

сироватці крові, а також можливе підвищення рівня АСАТ та лужної 

фосфатази. У 47% пацієнтів з ЦД 2-го типу, які мали до початку терапії 

нормальні показники АЛАТ, не було виявлено змін її рівня у процесі лікування 

ексенатидом. У 53% хворих, у яких на початку захворювання були підвищені 

рівні АЛАТ, у процесі терапії ексенатидом спостерігалось поступове 

достовірне зниження цього показника на 11ОД/л, а у 39% хворих до 104 тижня 

лікування рівні АЛАТ були в межах норми [159]. Продовження терапії  

впродовж 3-ох років призводило до нормалізації АЛАТ у 41% хворих. Крім 

того, на тлі терапії ексенатидом відмічалось поступове достовірне покращення 

показників АСАТ. Такий позитивний вплив ексенатиду на рівні біохімічних 

маркерів ураження печінки автори  пов’язують зі зниженням ваги.  

В експериментальних дослідженнях на щурах з неалкогольним жировим 

захворюванням печінки застосування ексенатиду призводило до зниження 

активності АЛАТ в крові та зменшувало гістологічні прояви цього 

захворювання [132]. Застосування ексенатиду призводило до зниження в 

печінці рівнів м-РНК деяких регуляторів літогенезу і до значного підвищення 

м-РНК рецепторів, які активуються проліфератором пероксидом і є ключовими 

компонентами метаболізму вільних жирних кислот в печінці [132]. 
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В експерименті на тваринах показано, що ГПП-1 контролює процес 

резорбції кісткової тканини [59, 65]. При  відсутності ГПП-1 у мишей 

спостерігалась кортикальна остеопенія, збільшення числа остеокластів і 

маркерів резорбції кісткової тканини. Ці ефекти нівелювались кальцитоніном , 

що вказує на те, що проективна дія ГПП-1 на кісткову тканину здійснюється 

через кальцитонінзалежні механізми. Таким чином, ГПП-1 попереджує 

розвиток остеопорозу і остеопенії. 

Отже, ексенатид знижує секрецію глюкагону А-клітинами панкреатичних 

острівців [2, 13, 150], знижує масу тіла [129, 157], знижує рівень тригліцеридів, 

ліпопротеїнів низької щільності, а також діастолічний тиск і підвищує рівень 

ліпопротеїдів високої щільності [117] у пацієнтів із ЦД 2-го типу. В 

експериментальних дослідженнях вказується позитивний вплив ексенатиду на 

інсулоцити, а саме: збільшення їхньої маси за рахунок стимуляції їхньої 

проліферації [192, 197] та зниження апоптозу [172]. Такі багатогранні впливи 

ексенатиду на організм вказують на перспективність його використання в 

якості антидіабетичного середника.  

Таким чином, будова гіпофізарно-надниркової системи в постнатальному 

періоді онтогенезу добре висвітлена в літературних джерелах. Однак питання 

морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової системи при 

експериментальному ЦД є поодинокими і  часто носять суперечливий характер, 

що потребує подальших досліджень. Поза увагою дослідників залишилось 

вивчення впливу ексенатиду на структуру гіпофізарно-надниркової системи 

при ЦД, а, як відомо, саме при даному захворюванні відбувається 

гіперпродукція контрінсулярних гормонів (глюкокортикоїдів, альдостерону) як 

компенсаторна реакція у відповідь на  метаболічний стрес, що призводить до 

розвитку мікро- та макроангіопатій. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження  

Дисертаційне дослідження проведене в «Навчально-науковій лабораторії 

морфологічного аналізу», «Центрі біоелементології» ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» та сертифікованій 

лабораторії «Діамеб». 

Дослідження проведене на 124 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар 

масою 180-200 г, які розподілялися на 3 групи (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. 

 Розподіл тварин по групах і термінах експерименту 

Групи 

тварин 

Підгрупи тварин Термін спостереження, доби Кількість 

тварин 7 14 28 42 56 70 

1 Інтактна 10 10 

2 

2а (контрольна 

група) 
5 5 5 5 5 5 30 

2б (ЕСЦД) 7 7 7 7 7 7 42 

3 

3а (лікування 

ексенатидом) 

  7  7  14 

3б (лікування інсу–

ліном гларгіном 

  7  7  14 

3в (лікування інсу–

ліном гларгіном та 

ексенатидом) 

 
 7  7  14 

Всього  124 

 

У першу групу ввійшли 10 інтактних тварин, яким не проводили жодних 

маніпуляцій. Друга група поділялась на 2 підгрупи: 2а – контрольна (30 

тварин),  2б (42 тварини) з модельованим ЕСЦД. Тваринам 3-ї групи (42 щури) 
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моделювали ЕСЦД, і з 14 дня експерименту вони отримували антидіабетичну 

терапію. 

ЦД тваринам 2а і 3-ї груп моделювали шляхом одноразового 

внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), на 

0,1 М цитратному буфері (pH 4,5) із розрахунку 6 мг / 100 г маси тіла. Через 2 

години після введення стрептозотоцину, завдяки вибірковому ушкодженню 

інсуліноцитів і вивільненню великої кількості секреторних гранул з інсуліном у 

кров, у щурів відмічалася гіпоглікемія. Для попередження розвитку 

гіпоглікемічної коми щурів перші 48 год. поїли 10% розчином глюкози та 

годували солодкою їжею, а потім переводили на стандартне харчування 

віварію. Тваринам контрольної групи  (2а підгрупа) вводили в еквівалентній 

кількості тільки цитратний буфер. Забір матеріалу проводився зранку натще на 

7, 14, 28, 42, 56 і 70 доби експерименту. 

Тварин 3-ї групи, яким проводили корекцію ЦД, поділили на три 

підгрупи:  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 запатентовані (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 в 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 05.05.16);  Дозу ексенатиду було 

зменшено вдвічі для запобігання розвитку гіпоглікемії при комбінованій терапії 

двома препаратами. Забір матеріалу здійснювали на 14 та 42 доби лікування. 

Рівень глюкози в крові щоденно вимірювали вранці натще 

глюкометром “Accu-Chek Active” (“Roche Diagnostics GmbH”). Евтаназію 

тварин здійснювали під тіопенталовим наркозом (вміст флакона, в якому був 1 
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г сухої речовини тіопенталу натрію, розчиняли в 10 мл ізотонічного розчину і 

вводили внутрішньом’язово з розрахунку 0,1 мл на 100 г маси тіла). Після 

цього здійснювали контрольне зважування тварин. 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.). 

 

2.2. Гістологічні методи дослідження 

Для гістологічного дослідження надниркову залозу і гіпофіз фіксували в 

нейтральному 10% розчині формаліну впродовж 14 діб. Потім проводили до 

парафінових блоків за загальноприйнятою методикою. На санному мікротомі 

отримували зрізи товщиною 5-8 мкм з наступним фарбуванням їх 

гематоксиліном і еозином, за Хартом-Ван-Ґізон [7].  

Для виявлення ліпідних включень шматочки надниркової залози 

фіксували в 10% нейтральному формаліні, потім на заморожуючому мікротомі 

виготовляли зрізи і фарбували їх суданом ІІІ [7]. 

Препарати вивчали під світловим мікроскопом МС 300 (ТХР) і           

Leiсa DM 750 та фотографували за допомогою цифрової ССD – камери 

(Industrial digital camera UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-SQ-NA). 

 

2.3. Гістохімічні методи дослідження 

Для диференціації кортикотропних ендокриноцитів аденогіпофіза 

кусочки гіпофіза фіксували в розчині Буена. Після парафінової препідготовки 

шматочки заливали у парафін. Із кожного парафінового блоку на санному 
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мікротомі робили гістологічні зрізи товщиною 4-5 мкм, які поміщали на 

предметні скла. Депарафінізацію проводили за загальноприйнятою методикою.  

Протягом 60 хв. зрізи витримували у 0,5% розчині йоду. Знебарвлення 

проводили 0,5% розчином бісульфіту (метабісульфіту) натрію протягом 30 сек. 

Протягом 2 год. зрізи витримували у суміші альдегід-фуксина. З метою 

диференціації ендокриноцитів серійні зрізи аденогіпофіза забарвлювали 

альдегід-фуксином за Гоморі і дозабарвлювали «азаном» за Гейденгайном [7] із 

використанням 50% розведеного розчину світлового (міцного) зеленого-оранж 

G. Цитоплазма кортикотропних ендокриноцитів забарвлювалась від голубого-

зеленого до зеленуватого відтінків. 

Препарати вивчали під світловим мікроскопом МС 300 (ТХР) і           

Leiсa DM 750 та фотографували за допомогою цифрової ССD – камери 

(Industrial digital camera UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-SQ-NA). 

 

2.4. Електронно-мікроскопічний метод дослідження 

При заборі матеріалу для електронномікроскопічного дослідження 

дотримано загальноприйнятих правил швидкості висікання та атравматичності. 

Шматочки надниркової залози і гіпофіза, розміром 1х1х1 мм, 2 години 

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

7,4. Для якісного ультраструктурного дослідження частину матеріалу 

попередньо фіксували у 2,5% розчині глютарового альдегіду з наступною 

фіксацією в розчині чотириокису осмію. В подальшому матеріал відмивали у 

0,1 М фосфатному буфері з рН 7,4 з наступною дегідратацією в етиловому 

спирті зростаючих концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно 

просочували в сумішах епоксидних смол з абсолютним ацетоном у різних 

співвідношеннях (по 1 годині в кожній), після чого заливали чистою 

епоксидною смолою і полімеризували при температурі +56°С протягом доби. 

Отримані на ультрамікротомі Tesla BS-490 А зрізи монтували на мідні бленди 

діаметром 1 мм і контрастували 2% розчином ураніл-ацетату на 70° спирті і 

сумішшю Рейнольдса. Вивчення матеріалу проводили на електронному 
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мікроскопі ПЭМ-125 К («Selmi», Україна), при прискорюючій напрузі 75 кВ, з 

наступним фотографуванням при збільшеннях від 4000 до 20000 разів. 

 

2.5. Ін’єкційні методи виявлення кровоносних судин 

Для вивчення кровоносних судин надниркових залоз щурів ми 

використовували ефірно-хлороформну суміш паризької синьої (10 г фарби на 

100 мл розчинника, який складається з ефіру і хлороформу у співвідношенні 

3:1). Цю суміш ін’єкували у нисхідний відділ аорти. Маніпуляцію здійснювали 

повільно, під тиском 120-140 мм пружинного манометра, до інтенсивного 

посиніння шкірних покривів. Через 3-4 год. після закінчення заповнення 

кровоносних судин вищезазначеною сумішшю, проводили забір шматочків 

надниркових залоз і фіксували їх у 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. Надалі їх 

вивчали під світловим мікроскопом МС 300 (ТХР) і Leiсa DM 750 та 

фотографували за допомогою цифрової ССD – камери (Industrial digital camera 

UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-SQ-NA). 

 

2.6. Біохімічні дослідження 

Визначення глюкози проводилося в серифікованій лабораторії на кафедрі 

біологічної і медичної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка – “Центр 

біоелементології» ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет”.  

Визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозоксидазним методом. 

Використали набір реактивів фірми «ГЛЮКОЗА -ФКД» (Україна) для 

визначення концентрації глюкози в цільній крові, сироватці крові, плазмі та 

сечі. 
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Принцип методу: глюкоза в присутності глюкозоксидази окислюється 

киснем повітря до глюкуронової кислоти та перекису водню, який в 

присутності пероксидази реагує з фенолом та 4-амінофеназолом з утворенням 

хіноніміну червоно-фіолетового забарвлення, що визначається фотометрично. 

Концентрацію глюкози визначали за формулою:  

С=10,0 х К х Едосл/Екал (ммоль/л)                                         (2.1), 

де С – концентрація глюкози, 10 – концентрація глюкози в калібрувальному 

розчині, ммоль/л, Едосл – оптична щільність дослідної проби, од.опт. щільності, 

Екал – оптична щільність калібрувальної проби, од.опт. щільності. Діапазон 

визначуваних концентрацій – від 0,056 до 27,75 ммоль/л. 

Вміст глікозильованого гемоглобіну (HbА1С) у крові (у відсотках, %), 

адренокортикотропного гормону (АКТГ) та кортизолу визначали в 

сертифікованій лабораторії «Діамеб».  Концентрацію НbА1с гемоглобіну в крові 

визначали за допомогою діагностичного набору «ACCENT-200 HbA1c DIRECT» 

(PZ Cormay S.A., (Польща). Рівень АКТГ в сироватці крові визначали імуно-

ферментним аналізом з використанням набору “EIA-3647 ACTH” (DRG, USA). 

Рівень кортизолу в сироватці крові визначали імуно-ферментним аналізом із 

використанням набору “EIA-1887, Cortisol ELISA” (DRG, Німеччина). 

 

2.7. Морфометричний аналіз із статистичною обробкою даних 

Для морфометричних досліджень використовувалися фотографії 

гістологічних, гістохімічних зрізів (поле зору світлового мікроскопа МС 3000 

(ТХР)  фотографували за допомогою цифрової ССD – камери (Industrial digital 

camera UHCCD05100KPA-U-NA-N-C-SQ-NA) із розширенням 1200х1600) і 

збережених у форматі tif. Структурні зміни на певному етапі дослідження ми 

аналізували в 50 полях зору і визначали кількість кортикотропних 

ендокриноцитів на 0,01 мм
2 

 площі аденогіпофіза, товщину кори надниркових 

залоз. 

Для вимірювання метричних характеристик ендокриноцитів і капілярів 

використовували програмне забезпечення NIH USA «Image J» (США) в 
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ручному режимі із урахуванням збільшень. Визначали показники площі 

профільного поля різних типів ендокриноцитів і їх 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) – співідношення площі 

судини до площі її просвіту [17, 41, 42, 73]. 

Оптичну щільність ліпідних крапель визначали за допомогою створеного 

нами макроса для програми ImageJ (Пат. № 95986, заяв. 06.08.2014; опубл. 

12.01.2015, Бюл. № 1), який обчислює на цифровому зображенні (отриманому 

за допомогою цифрової фотокамери ToupCam 5.2M UHCCD C-Mount Sony) 

гістологічного зрізу фрагмента надниркової залози забарвленого суданом ІІІ, 

кількість, абсолютну і відносну площі ліпідних гранул та середнє значення їх 

сірого в автоматичному режимі. 

Для об’єктивної оцінки морфофункціональної активності стану 

ендокриноцитів використовували універсальну вимірювальну міліметрову 

сітку, площею 485,55 мкм
2
. Виміри НГ і СГ проводили на оцифрованих 

негативах з довжиною тест-ліній 1 мм. При цьому об’ємну щільність різних 

типів секреторних  гранул (СГ) і ліпідних крапель вираховували за формулою 

[1]: 

Vi = (Pi / Pt) х 100                                                             (2.5), 

 де Vi - об’ємна щільність досліджуваного об’єкта, Pi – кількість точок 

всередині досліджуваного об’єкта, Pt – загальна кількість точок тест-системи. 

Використовували такі методи статистичного аналізу [16]: 1) перевірка 

нормальності розподілу кількісних ознак з використанням Колмогорова-

Смірнова з поправкою Ліллієфорса і критерію Шапіро-Уілка, а також за 

допомогою гістограми з лінією очікування нормальної функції розподілу. 

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

позначення M – вибіркове середнє, m – стандартна помилка (похибка) 

середнього, n – об'єм вибірки, р – досягнутий рівень статистичної значущості, r – 
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коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, (вищенаведені позначення подані за 

Стентоном-Гланцом [16]).  

Комп'ютерне опрацювання даних проводилося за допомогою 

статистичного пакета Stat.Soft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6. 

Використовували непараметричні методи дослідження. Статистичні зміни 

вважали достовірними тоді, коли отриманий рівень достовірності для тестової 

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

Всі ці морфометричні показники, враховуючи мету та задачі дослідження, 

найбільш адекватно відображають морфофункціональний стан гіпофізарно-

надниркової системи при стрептозотоциновому діабеті та при його корекції. 

Результати розділу висвітлені в таких публікаціях [32, 34, 54]: 

Іванців ОР, Жураківська ОЯ, Попович ЮІ, Міськів ВА, Ткачук ЮЛ, 

винахідники; Іванців ОР, Жураківська ОЯ, Попович ЮІ, Міськів ВА, Ткачук 

ЮЛ, власники. Cпосіб медикаментозної корекції експериментального 

цукрового діабету. Патент України № 107028, 2016 тр. 25. 

Іванців ОР, Ткачук ЮЛ, Микулець ТІ, Жураківська ОЯ, Попович ЮІ, 

Міськів ВА та ін. Спосіб лікування цукрового діабету в експерименті. 

Авторське свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 5/2753, 2016 тр. 5. 

Левицький ВА, Жураківська ОЯ, Ткачук ЮЛ, Палійчук ВІ, Котик ТЛ, 

винахідники; Левицький ВА, Жураківська ОЯ, Ткачук ЮЛ, Палійчук ВІ, Котик 

ТЛ, власники. Спосіб автоматизованого визначення ліпідів у надниркових 

залозах. Патент України № 95986, 2015 січ. 12.  
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РОЗДІЛ 3 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПОФІЗАРНО-

НАДНИРКОВОЇ СИСТЕМИ В НОРМІ 

 

 

 

3.1 . Структурно-функціональний стан кортикотропних 

ендокриноцитів аденогіпофіза в нормі 

Макроскопічно гіпофіз являє собою овальний утвір, розташований у 

гіпофізарній ямці турецького сідла, і складається із 2 частин: передньої – 

аденогіпофіза і задньої – нейрогіпофіза (рис. 3.1а). Адено- і нейрогіпофіз часто 

розділені гіпофізарною щілиною (див. рис. 3.1а). На світлооптичному рівні 

аденогіпофіз складається із тяжів ендокриноцитів (рис. 3.1б), розділених 

сполучнотканинними перегородками, які відходять від сполучнотканинної 

капсули, що покриває залозу. Кортикотропні ендокриноцити завдяки 

відросткам мають неправильну форму (рис. 3.1б) і розташовуються в центрі 

тяжів ендокриноцитів. Їхні відростки інколи контактують із капілярами. 

Кількість становить 2,9±0,74 на 0,01 мм
2 

аденогіпофіза і складає (3,31±0,36) % 

всіх ендокриноцитів. Вони мають ядра округлої або овальної форми, 

розташовані ексцентрично з 1 ядерцем (див. рис. 3.1б). Цитоплазма їх за 

рахунок  чисельності СГ забарвлюється від голубого-зеленого до зеленуватого 

відтінків (див. рис. 3.1б).  Площа кортикотропних ендокриноцитів, їх ядер і ЯЦІ 

становлять відповідно: (234,79±17,32) мкм
2
, (41,74±2,74) мкм

2
, 0,22 ±0,02. 

Коефіцієнт форми (КФ) ядра рівний 0,81±0,02, що ще раз підтверджує їхню 

округлу форму. 

На ультраструктурному рівні ядра кортикотропних ендокриноцитів  

знаходяться ексцентрично, містять переважно дифузно розташовані гранули 

евхроматину та незначну кількість електроннощільного гетерохроматину біля 

внутрішньої поверхні ядерної оболонки (рис. 3.2а). Біля ядра візуалізується КГ, 

який  побудований  із  диктіосом,  трубочок  і  пухирців  (див. рис. 3.2а). 
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Рис. 3.1. Гіпофіз інтактних щурів. Забарвлення альдегід-фуксином за 

Гоморі з дозабарвленням азаном за Гейденгайном. Мікрофотографії. Зб.: а) об. 

10, ок. 7, б) об. 100, ок. 7. 

Позначення: 1 – аденогіпофіз, 2 – проміжна частка, 3 – нейрогіпофіз, 4 – 

гіпофізарна щілина, 5 –кортикотропні ендокриноцити, 6 – капіляр. 
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Серед його компонентів можна побачити матеріал помірної електронно-

оптичної щільності, формування програнул. Гранулярна ендоплазматична сітка 

(ГЕС) представлена канальцями, цистернами і мішечками (рис. 3.2б ), зовнішня 

поверхня яких вкрита рибосомами. Структурні елементи ГЕС рівномірно 

розсіяні по всій клітині. У цитоплазмі зустрічаються вільні рибосоми, лізосоми, 

мультивезикулярні тільця, мітохондрії. Останні мають різну форму, помірної 

електронно-оптичної щільності матрикс і паралельно розташовані кристи. По 

всій цитоплазмі візуалізуються СГ діаметром (125,56±9,63) нм. Вони мають 

матрикс помірної і низької електронно-оптичної щільності і мембрану (див. 

рис. 3.2 б). Деякі із СГ мають чітко виражений світлий підмембранний обідок і 

називаються облямованими СГ.  

За чисельністю СГ у цитоплазмі можна виділити помірно гранульовані, 

гіпергранульовані і дегранульовані кортикотропні ендокриноцити. Найчастіше 

зустрічаються перші із них (див. рис. 3.2а). Дегранульовані кортикотропні 

ендокриноцити мають мало мембранних органел, велике ядро і поодинокі СГ, 

серед яких переважають облямовані форми. Такі ендокриноцити є досить 

світлі,  а за ультраструктурною організацією в  них, ймовірно, процес виділення  

секрету  переважає  над його синтезом, тоді як у помірно гранульованих 

клітинах ці процеси є збалансованими. Окремі дегранульовані кортикотропні 

ендокриноцити перед початком нового секреторного циклу перебувають у 

стадії регенерації клітинних органел. Досить рідко можна спостерігати 

гіпергранульовані кортикотропні ендокриноцити. Вони мають великі розміри, 

полігональну або округлу форму, а їхня цитоплазма і відростки заповнені СГ 

помірної і високої електронної щільності. В таких клітинах відсутні облямовані 

СГ. В середньому об’ємна щільність СГ у кортикотропних ендокриноцитах  

становить (4,49±0,55)%, а облямованих СГ – (0,85±0,33)%. Рівень АКТГ 

складає (35,40±8,11) пг/мл. 
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Рис. 3.2. Ультраструктура кортикотропного ендокриноцита інтактного 

щура. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 9600, б) 20000.  

Позначення: 1 – ядро кортикотропного ендокриноцита, 2 – мітохондрія, 3 

– комплекс Гольджі, 4 - СГ, 5 – ГЕС, 6 – лізосома, 7 – мультивезикулярне 

тільце, 8 – облямована СГ. 
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3.2. Морфофункціональний стан кори надниркових залоз у нормі 

Надниркові залози щурів розміщуються зверху допереду і присередньо 

відповідної нирки та є різними за формою і вагою. Права надниркова залоза має 

трикутну форму, а ліва – півмісяцеву. Ззовні вони вкриваються 

сполучнотканинною капсулою, в якій виділяються декілька шарів фіброцитів, 

розділених пучками колагенових і ретикулярних волокон. Від капсули 

відходять прошарки сполучної тканини, які проникають у глиб кіркової 

речовини, утворюючи  сполучнотканинний каркас залози і містять кровоносні 

судини та нерви. Кора надниркових залоз містить три зони: клубочкову, 

пучкову і сітчасту (рис. 3.3.).  

 

Рис. 3.3. Надниркова залоза інтактного щура. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 10, ок.10.  

Позначення: 1 – капсула, 2 – клубочкова зона, 3 – пучкова зона, 4 – 

сітчаста зона, 5 – мозкова речовина. 

 

Клубочкова зона є найтоншою (62,74±8,32) мкм і побудована із 

найменших видовжених ендокриноцитів (табл. 3.1), які утворюють клубочки, 

що оточені сполучнотканинними прошарками (рис. 3.4). Ендокриноцити цієї 
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зони, як і сітчастої, мають найменший КФ, що свідчить про їхню полігональну 

форму. Пучкова зона є найтовстішою (470,56±68,47) мкм і побудована із 

найбільших за площею кубічних ендокриноцитів (див. табл. 3.1), які мають 

найвищий КФ. Вони розташовуються паралельними рядами, утворюючи пучки, 

які відмежовуються сполучнотканинними перегородками, у складі яких 

проходять капіляри (рис. 3.4 а). Сітчаста зона має товщину (125,33±35,01) мкм і 

містить, як і клубочкова, клітини округлої форми, які втрачають правильне 

розташування і, розгалужуючись, утворюють сітку на межі з мозковою 

речовиною (рис. 3.4. б). Слід зазначити, що найменшими за площею і КФ є ядра 

ендокриноцитів клубочкової зони, тоді як ядра ендокриноцитів пучкової і 

сітчастої зон за площею достовірно не відрізняються та є найбільш округлими 

(див. табл. 3.1.).  

Таблиця 3.1 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз 

інтактних щурів (M±m, n=10) 

Досліджу

вана зона  

Площа 

клітини 

(мкм
2
) 

КФ клітини 

Площа  

ядра 

(мкм
2
) 

КФ ядра 

 

ЯЦІ 

Клубоч-

кова 
44,12±9,98 0,72±0,11 18,78±2,73 0,82±0,09 0,75±0,27 

Пучкова 
144,68± 

34,90
*
 

0,86±0,09 26,28±4,57
*
 0,89±0,06

*
 0,22±0,07

*
 

Сітчаста 
68,33± 

14,16
*, #

 

0,78± 

0,08
*, #

 
26,40±3,70

*
 0,92±0,04

*
 0,63±0,17

#
 

Примітки:  

1. * - різниця порівняно з показниками клубочкової зони, р<0,05. 

2. # - різниця порівняно з показниками пучкової зони, р<0,05. 

 

ЯЦІ є найбільшим у ендокриноцитах клубочкової зони, а найменшим у 

пучковій зоні, що вказує на те, що перші містять найменше цитоплазми, а другі 

є найбільшими серед усіх клітин за рахунок цитоплазми (див. табл. 3.1). 
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Рис. 3.4. Надниркова залоза інтактного щура. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 20, ок.10.  

Позначення: 1 – капсула, 2 – клубочкова зона, 3 – пучкова зона, 4 – 

сітчаста зона, 5 – мозкова речовина, 6 – артеріола, 7 – капіляри. 
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Відносна оптична щільність ліпідних крапель у зонах кори надниркових 

залоз становить: клубочкова – -0,0625±0,006, пучкова – -0,0705±0,003, сітчаста 

– -0,1438±0,019. 

 

 

 

Рис. 3.5. Ліпідні включення (1) в наднирковій залозі інтактного щура. 

Забарвлення суданом ІІІ. Мікрофотографії. Зб.: а, б ) об.20, ок.10.  
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При електронномікроскопічному дослідженні ендокриноцити клубочкової 

зони мають полігональну форму, а їхня плазмолема утворює мікроворсинки, які 

добре візуалізуються в міжклітинних проміжках і в перикапілярних просторах 

(рис. 3.6). Ядра ендокриноцитів цієї зони розташовані ексцентрично, мають 

нуклеоплазму помірної електронно-оптичної щільності за рахунок дифузного 

розташування евхроматину, натомість електроннощільний гетерохроматин 

скупчується вздовж внутрішньої поверхні  ядерної оболонки, яка утворює 

незначні інвагінації. В ядрі зазвичай спостерігається одне електроннощільне 

ядерце. Значну частину цитоплазми займають мітохондрії, які в переважній 

більшості мають округлу форму і ламелярний тип крист. У залежності від 

щільності розташування крист матрикс мітохондрій мінливий від помірної 

щільності до щільного (див. рис. 3.6 б).   

 

Рис. 3.6. Ультраструктура ендокриноцитів клубочкової зони кори 

надниркової залози інтактного щура. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4800; 

б) 8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія з кристами ламелярного типу, 3 – 

ліпідна крапля, 4 – просвіт закапілярної судини, 5 – мієліноподібне включення 

в мітохондрії. 
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Інколи в мітохондріях простежуються кристи як ламелярного, так і 

везикулярного типів та мієліноподібні включення. Ліпідні краплі зосереджені 

на одному з полюсів клітини (рис. 3.6 а). Вони є округлої або дещо овальної 

форми й обмежені щільною одинарною мембраною, їхня об’ємна щільність 

становить (15,59±0,79) %. КГ представлений диктіосомами і пухирцями та 

розташовується біля ядра. Гладка ендоплазматична сітка (ГлЕС) утворена 

дрібними округлими мішечками, зовнішня мембрана яких не містить рибосом. 

Ендокриноцити пучкової зони мають округле ядро, що розміщене 

ексцентрично з одним електроннощільним ядерцем. Біля внутрішньої поверхні 

плазмолеми можна спостерігати мішечки АЕС. Ліпідних крапель в 

ендокриноцитах пучкової зони достовірно менше, ніж в клубочковій, їхня 

об’ємна щільність становить (9,41±0,44 ) % (р=0,0063). Мітохондрії округлої 

форми, мають матрикс помірної електронно-оптичної щільності, кристи 

везикулярного типу та містять внутрішньомітохондріальні кристалоїди (рис. 

3.7). У цитоплазмі є значна кількість вільних рибосом, поодинокі лізосоми.  

 

Рис. 3.7. Ультраструктура ендокриноцита пучкової зони інтактного щура. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – лізосома, 4 – мітохондрія, 5 – 

внутрішьомітохондріальний кристалоїд, 7 – просвіт капіляра, 8 – фенестра. 
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Рівень кортизолу в інтактних тварин становить (10,17±1,21) нг/мл.   

Ендокриноцити сітчастої зони (рис. 3.8) відрізняються вираженим 

поліморфізмом, оскільки за своєю будовою мають риси, характерні для 

ендокриноцитів клубочкової і пучкової зон. Ядра в них округлої форми, з 

дифузно розташованим евхроматином та маргінально – гетерохроматином. Біля 

ядра або на периферії клітини біля плазмолеми розташовується добре 

розвинений КГ, який побудований з диктіосом і пухирців. Більшу частину 

цитоплазми займають мітохондрії. Вони мають різну форму і розміри. Матрис 

їх є підвищеної електронної щільності внаслідок щільного розташування крист. 

Зазвичай мітохондрії мають ламелярно-везикулярний тип крист (див. рис. 3.8), 

проте на межі з пучковою зоною в ендокриноцитах зустрічаються мітохондрії з 

везикулярними кристами, а поблизу мозкової речовини – з  ламелярними 

кристами. АЕС представлена невеликими мішечками та розташовується між 

мітохондріями і біля внутрішньої поверхні плазмолеми.  

 

 

Рис. 3.8. Ультраструктура ендокриноцита сітчастої зони кори надниркової 

залози інтактного щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія, 3 – ліпідна крапля, 4 – комплекс 

Гольджі, 5 – ГлЕС. 
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Ліпідні краплі ендокриноцитів сітчастої зони мають таку ж будову, як в інших 

зонах, проте зустрічаються рідко, а їхня об’ємна щільність є найменшою, 

порівняно з ендокриноцитами клубочкової і пучкової зон і становить 

(5,90±0,42) % (в усіх випадках р<0,05). 

У сітчастій зоні кори надниркових залоз на межі з мозковою речовиною 

інколи зустрічаються клітини, що мають ультраструктурні особливості як 

кортикостероцита, так і мозкового ендокриноцита. Вони містять мітохондрії з 

ламелло-везикулярними, ламелярними або везикулярними кристами та дрібні 

СГ, характерні для мозкового ендокриноцита. На межі сітчастої зони і мозкової 

речовини знаходиться внутрішня сполучнотканинна капсула, що утворена 

колагеновими волокнами, серед яких розміщуються фібробласти і фіброцити, 

проте в деяких місцях вона відсутня, і ендокриноцити кори надниркових залоз 

та мозкової речовини безпосередньо контактують між собою.  

Гемомікроциркуляторне русло кори надниркових залоз  інтактної групи 

щурів починається артеріолами, які розташовуються в капсулі та підкапсулярно 

і розгалужуються на метаартеріоли в поверхневих шарах клубочкової зони (рис. 

3.9а). Від останніх відгалужуються капіляри, які оточують ендокриноцити 

клубочків, утворюючи петлі овальної форми (рис. 3.10а). Площа профілю 

капілярів цієї зони становить (27,02±5,20) мкм
2
, площа просвіту капілярів – 

(17,77±3,96) мкм
2
, площа їх стінки – (9,25±2,16) мкм

2
, 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) мкм
2
 (р=0,3710), 

(13,74±5,36) мкм
2
 (р=0,0736), (39,15±7,45) мкм

2 
(р=0,1380), (135,92±15,09)% 

(р=0,5002). На межі пучкової і сітчастої зон капіляри розширюються і 

оплітають ендокриноцити сітчастої зони. Їхня площа є достовірно більшою від 

площі капілярів клубочкової зони – (97,51±29,47) мкм
2
 (р=0,0131) та достовірно 

не відрізняється від площі капілярів пучкової зони (р=0,0697). Це ж стосується 

площі їхнього просвіту і стінки, які відповідно становлять (67,52±18,27) мкм
2
, 

(р=0,0431, р=0,0506) та  (33,01±14,24) мкм
2
 (р=0,0433, р=0,1688). ІВ складає 
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(144,32±17,06)% і достовірно не відрізняється від показників клубочкової і 

пучкової зон (р=0,5002, р=0,3862). Капіляри сітчастої зони, зливаючись, 

утворюють  закапілярні  судини  та  венули  (рис. 3.10 б).  Таким чином,  

 

   

Рис. 3.9. Гістоструктура судин надниркових залоз інтактного щура. А) 

забарвлення за Хартом, б) напівтонкий зріз забарвлений метиленовим синім. 

Мікрофотографії. Зб.: а, б) об. 20, ок.10.  

Позначення: 1– артеріола, 2 – капіляр, 3 – венула. 

 

  

Рис. 3.10. Кровопостачання надниркових залоз інтактного щура. Ін’єкція 

паризькою синьою з наступним просвітленням препаратів. Мікрофотографії.  

Зб.: а) об. 20, ок.10, б) об. 10, ок. 10. 

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

вена. 
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внутрішньоорганне венозне русло надниркових залоз починає утворюватися на 

межі кіркової і мозкової речовин. 

Як і в інших ендокринних органах, стінка судин гемомікроцикуляторного 

русла має типову будову. Стінка артеріол побудована з трьох оболонок: 

внутрішньої – ендотеліоцитів і базальної мембрани, які знаходяться на тонкій 

внутрішній еластичній мембрані без завитків; середньої – міоцитів, що мають 

спіралеподібний напрям; зовнішньої – елементів пухкої сполучної тканини, 

які вплітаються в периваскулярну тканину. Стінка метаартеріол і закапілярних 

судин зсередини містить ендотеліальні клітини, які обмежують просвіт судини. 

Під ними розташовується базальна мембрана, ззовні від якої містяться 

поодинокі перицити та сполучнотканинні елементи. Стінка венул утворена 

ендотелієм і пухкою сполучною тканиною. 

Кора надниркових залоз кровопостачається капілярами вісцерального 

типу, що мають типову будову (див. рис. 3.7). Їх просвіт зсередини 

обмежується ендотеліоцитами, цитоплазма яких місцями  стоншується  і 

люменальна та базальна частини плазмолеми зливаються між собою, 

утворюючи фенестри, закриті діафрагмами. У периферійних відділах 

цитоплазми ендотеліоцитів містяться мікропіноцитозні пухирці, мітохондрії, 

вільні рибосоми та полісоми. Базальна мембрана розміщується під ендотелієм, є 

чітко вираженою, тришаровою.  

Таким чином, гіпофізарно-надниркова система інтактних щурів, як і 

людини, в нормі представлена кортикотропними ендокриноцитами та корою 

надниркових залоз. Характерною особливістю будови кортикотропних 

ендокриноцитів є облямовані СГ, які мають матрикс помірної і низької 

електронної щільності, мембрану та чітко виражений світлий підмембранний 

обідок. Об’ємна щільність СГ складає (4,49±0,55)%, а облямованих СГ – 

(0,85±0,33)%. Рівень АКТГ становить (35,40±8,11) пг/мл.  

Кора надниркових залоз побудована із клубочкової, пучкової і сітчастої 

зон. Перша зона є найтоншою, а друга – найтовстішою. Найменшими за 

площею і КФ є ядра ендокриноцитів клубочкової зони, тоді як ядра 
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ендокриноцитів пучкової і сітчастої зон за площею достовірно не відрізняються 

та є найбільш округлими. ЯЦІ є найбільшим у ендокриноцитах клубочкової 

зони, а найменшим у пучковій зоні, що вказує на те, що перші містять 

найменше цитоплазми, а другі найбільші серед всіх клітин за рахунок 

цитоплазми. Відносна оптична щільність ліпідних крапель у зонах кори 

надниркових залоз є найбільшою у клубочковій зоні і становить –                         

-0,0625±0,005, а найменшою у сітчастій – -0,1438±0,019, у пучковій – -

0,0705±0,003. На ультраструктурному рівні ендокриноцити клубочкової зони 

мають мітохондрії з ламелярним типом будови крист та найбільшу об’ємну 

щільність ліпідних крапель (15,59±0,79) %. Ендокриноцити пучкової зони 

містять мітохондрії з везикулярним типом будови крист та мають достовірно 

меншу об’ємну щільність ліпідних крапель, порівняно з клубочковою зоною 

(9,41±0,44 ) % (р=0,0063). Ендокриноцити сітчастої зони містять мітохондрії з 

ламелярно-везикулярним типом будови крист, а об’ємна щільність ліпідних 

крапель у них є найменшою, порівняно з ендокриноцитами клубочкової і 

пучкової зон, і становить (5,90±0,42) % (в усіх випадках р<0,05). Рівень 

кортизолу в інтактних тварин становить (10,17±1,21) нг/мл, при цьому між 

АКТГ і кортизолом виявляється достовірний обернено пропорційний 

взаємозв’язок r=-0,88 (р=0,0007). 

Гемомікроциркуляторне русло кори надниркових залоз щурів 

характеризується наявністю густої капілярної сітки, просторова організація якої 

залежить від особливостей будови кожної зони. За даними морфометричного 

аналізу площа капілярів, їхнього просвіту і стінки є найменшою в 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 за рахунок збільшення площі їхнього просвіту і не впливає 

на пропускну здатність капілярів. 

Основні положення цього розділу викладені у наступних наукових  

працях [94, 95]: 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВОЇ 

СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У 

ЩУРІВ  

 

 

 

Уже на 7 добу розвитку ЕСЦД рівень глюкози і HbA1c в крові зростає в 

1,88 та 1,96 раза відповідно, порівняно з контролем, що вказує на розвиток 

легкого ступеня ЦД. У подальшому спостерігаємо поступове зростання рівнів 

глюкози і HbA1c упродовж перебігу ЕСЦД, а найвищі їх рівні виявляємо на 56 і 

70 доби екcперименту (табл. 4.1, рис. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Біохімічні показники маркерів цукрового діабету в різні терміни 

розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m) 

Терміни 

екперименту 

Група  

тварин 

Глюкоза,  

ммоль/л 

HbA1c,% 

7 доба 
ЦД 9,17±0,54* 3,59±0,72* 

контроль  5,09±0,25 1,88±0,31 

14 доба 
ЦД  14,31±0,57**

,
 
##

 6,81±0,81**
,
 
##

 

контроль 5,08±0,25 1,88±0,31 

28 доба 
ЦД  15,61±1,43** 9,07±0,56**

,
 
##

 

контроль 4,71±0,44 1,67±0,44 

42 доба 
ЦД  17,65±1,15** 9,44±0,71** 

контроль 4,77±0,51 1,78±0,48 

56 доба 
ЦД  20,78±2,97** 10,85±1,10** 

контроль 4,77±0,51 1,79±0,47 

70 доба 
ЦД  21,45±3,26** 13,02±1,08**

,
 
#
 

контроль 5,19±1,06 1,86±0,45 

Примітки:  

1) вірогідна різниця з контролем *p<0,05, **p<0,01;  

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

##
p<0,01. 
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Рис. 4.1. Зміни рівня глюкози (а) та глікованого гемоглобіну (б) у щурів 

різних вікових груп при експериментальному цукровому діабеті. 
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4.1. Особливості морфофункціональних змін кортикотропних 

ендокриноцитів при експериментальному цукровому діабеті 

Через 7 діб розвитку ЕСЦД кількість кортикотропних ендокриноцитів на 

0,01 мм
2
 аденогіпофіза недостовірно зростає до 3,2±0,18 (контроль – 2,7±0,21, 

р=0,2356). Кортикотропні ендокриноцити переважно локалізуються біля 

капілярів і базофілів (рис. 4.2). Збільшується площа профільного поля їх ядер 

до 51,92±3,74 мкм
2 

(контроль – 41,26±2,58 мкм
2
, р=0,0324), при цьому площа 

клітини недостовірно зменшується до 237,34±18,79 (контроль – 245,56±16,32, 

р=0,0649). Такі морфометричні зміни кортикотропних ендокриноцитів 

призводять до збільшення їх ЯЦІ до 0,28±0,02 (контроль – 0,20±0,02, р=0,0071). 

У цих клітин КФ ядер достовірно зменшується до 0,71±0,03 (контроль – 

0,78±0,02, р=0,0034) за рахунок незначних інвагінацій ядерної оболонки.  

 

 

Рис. 4.2. Гіпергранульовані (1) та дегранульовані (2) кортикотропні 

ендокриноцити аденогіпофіза через 7 діб розвитку стрептозотоцин-

індукованого ЦД. Забарвлення альдегід-фуксин за Гоморі з дофарбуванням 

азаном за Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 7. 
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На ультраструктурному рівні ядра кортикотропних ендокриноцитів світлі 

з крайовим розташуванням хроматину (рис. 4.3), навколоядерний простір добре 

візуалізується. Біля ядра розташовується гіпертрофований КГ. На цистернах 

ГЕС та в міжцистерновій гіалоплазмі спостервгаємо велику кількість 

прикріплених  та вільних рибосом, окремі з них наявні у вигляді полісомальних 

розеток. Деякі цистерни ГЕС є розширеними. Мітохондрії мають округлу і 

видовжену форму з паралельно розташованими до повздовжньої вісі кристами. 

По всій цитоплазмі візуалізуються СГ різної форми і щільності. Об’ємна 

щільність їх зростає до 5,37±0,06 % (контроль 5,06±0,05 %, р=0,0001), при 

цьому об’ємна щільність облямованих СГ достовірно зростає до 2,48±0,05 % 

(контроль – 1,08±0,06%, р=0,0136).  

 

 

Рис. 4.3. Гіпертрофований комплекс Гольджі (1) та розширені цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки (2) в кортикотропних ендокриноцитах 

через 7 діб розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 3 – ядро кортикотропного ендокриноцита, 4 – ядро 

соматотропного ендокриноцита, 5 – мітохондрія, 6 – секреторна гранула.  
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Такі морфофункціональні зміни кортикотропних ендокриноцитів 

вказують на підвищення їх функціональної активності. Проте, за даними  

біохімічних досліджень, рівень АКТГ достовірно не змінюється, порівняно з 

контрольними величинами, і становить 32,41±8,20 пг/мл (контроль – 

37,02±11,62 пг/мл, р=0,3717). 

На 14-ту добу розвитку стрептозотоцинового діабету спостерігається 

гіперемія дистальної частки аденогіпофіза (рис. 4.4). Кількість кортикотропних 

ендокриноцитів на 0,01 мм
2 

залози збільшується до 4,3±0,13 (контроль 2,7±0,08, 

р<0,001). Відмічається статистично значуще збільшення площі профільного 

поля ядер цих клітин до (58,34±2,16) мкм
2
 (контроль (41,46±1,48) мкм

2,
 

р<0,001). КФ ядер і площа кортикотропних ендокриноцитів, порівняно з 

попереднім терміном дослідження, статистично значуще не змінюються і 

становлять відповідно 0,72±0,03 (р=0,6423) та (232,16±8,54) мкм
2 

(р= 0,7412). 

ЯЦІ збільшується до 0,32±0,02 (контроль – 0,20±0,03, р = 0,0042). 

 

Рис. 4.4. Гіперемія аденогіпофіза щура на 14 добу розвитку 

стрептозотоциніндукованого ЦД. Забарвлення альдегід-фуксином за Гоморі з 

дофарбуванням  азаном  за  Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 7.  

Позначення: 1 – судина, 2 – помірно гранульований кортикотропний 

ендокриноцит, 3 – дегранульований кортикотропний ендокриноцит. 
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На ультраструктурному рівні в цитоплазмі кортикотропних 

ендокриноцитів спостерігається велика кількість СГ округлої форми, які 

заповнюють її і відростки клітини (рис. 4.5). Вони мають матрикс помірної і 

високої електронної щільності, об’ємна щільність яких зростає до (8,14±0,12) % 

(контроль  – (4,52±0,16) %, (р=0,0002), а облямованих СГ – до (2,56±0,05) %  

(контроль – (1,11±0,08) %, р=0,0342). Ядра кортикотропів округлої форми, 

помірної електронно-оптичної щільності з невеликою кількістю маргінально 

розташованого гетерохроматину. Перинуклеарний простір місцями розширений 

(див. рис. 4.5). Мітохондрій мало, в більшості з них просвітлений матрикс, у 

деяких відзначається дискомплексація крист. Цитоплазма є помірної 

електронної щільності, містить багато розширених цистерн ГЕС, лізосоми та 

поодинокі дрібні вакуолі.  

 

Рис. 4.5. Особливості ультраструктури гіпергранульованого 

кортикотропного ендокриноцита гіпофіза щура на 14 добу перебігу 

експериментального ЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – ядро гіпергранульованого кортикотропного 

ендокриноцита, 2 – секреторна гранула, 3 – розширена цистерна ГЕС, 4 – 

мітохондрія, 5 – комплекс Гольджі, 6 – вакуоля, 7 – відросток дегранульованого 

кортикотропного ендокриноцита. 
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Такі кількісні і якісні зміни кортикотропних ендокриноцитів призводять 

до достовірного зростання в плазмі крові АКТГ до 65,1±26,43 пг/мл (контроль – 

33,08±10,65 пг/мл, р=0,0424), порівняно з контролем та попереднім терміном 

експерименту  (р=0,0252). 

Через 28 діб розвитку ЕСЦД поряд з гіпергранульованими трапляються і 

дегранульовані ендокриноцити (рис. 4.6). В окремих із них спостерігається 

помірний ступінь вакуольної дистрофії, яка характеризується просвітленням 

цитоплазми та наявністю в ній окремих вакуолей. Кількість кортикотропних 

ендокриноцитів на 0,01 мм
2 

залози збільшується до 5,3±0,13 (контроль 2,6±0,09, 

р<0,001). Порівняно з попереднім терміном дослідження, площа профільного 

поля ядер та їхній КФ,  а також площа кортикотропних ендокриноцитів 

достовірно не змінюються і становлять відповідно   (54,34±8,16) мкм
2
 

(р=0,1253), 0,73±0,02 (р=0,7423) та (235,74±12,43) мкм
2 

(р=0,7574). Це ж 

стосується і ЯЦІ 0,30±0,02 (р=0,6542). 

 

Рис. 4.6. Помірний ступінь вакуольної дистрофії (1) та дегрануляція 

окремих кортикотропних ендокриноцитів гіпофіза щура (2) через 28 діб 

розвитку стрептозотоцинового діабету. Забарвлення альдегід-фуксин за Гоморі 

з дофарбуванням  азаном за Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 7.  

Позначення: 3 – еритроцитарний сладж у вигляді монетних стовпчиків. 
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На електронномікроскопічному рівні в цитоплазмі кортикотропних 

ендокриноцитів виявляється велика кількість СГ. Вони є дрібними, з матриксом 

помірної і високої електронної щільності (рис. 4.7), що вказує на посилені 

процеси синтезу попередника АКТГ в клітині. Ядра кортикотропних 

ендокриноцитів мають неправильну форму через інвагінації ядерної оболонки. 

Перинуклеарний простір місцями розширений. У цей термін спостереження в 

усіх кортикотропних ендокриноцитах цистерни ГЕС є розширеними та 

практично не містять рибосом (див. рис. 4.7). Мітохондрії з просвітленим 

матриксом, деякі з них представленні вакуолями внаслідок руйнування їх 

внутрішньої мембрани. Цистерни КГ розширені, а між їхніми пухирцями 

візуалізуються окремі облямовані СГ (див. рис. 4.7. б). Об’ємна щільність СГ, в 

тому числі й облямованих, порівняно з попереднім терміном експерименту, 

достовірно не змінюється і становить відповідно (8,08±0,19) % (р=0,0872), а 

облямованих СГ – (2,38±0,05) % (р=0,07456). Такі кількісні і якісні зміни 

кортикотропних ендокриноцитів призводять до достовірного зростання в 

плазмі крові АКТГ до 140,84±48,19 пг/мл порівняно з попереднім терміном 

експерименту (р=0,0379) та контролем (контроль – 33,08±10,65; р=0,0045). 

На 42 добу перебігу ЕСЦД багато кортикотропних ендокриноцитів мають 

просвітлену цитоплазму, проте слід зазначити, що зміни ці є досить 

варіабельними – від  вираженої гідропічної дистрофії до клітин із збереженою 

структурою (рис. 4.8). Кількість кортикотропних ендокриноцитів на 0,01 мм
2
 

залози, порівняно з попереднім терміном експерименту достовірно не 

змінюється і становить 4,9±0,32 (контроль 2,8±0,11, р=0,0766).  Площа 

кортикотропних ендокриноцитів та площа профільного поля їхніх ядер, 

порівняно з попереднім терміном дослідження, статистично значуще не 

змінюються і становлять відповідно (53,35±9,16) мкм
2
 (р=0,7662) та 

(236,86±12,42) мкм
2
 (р=0,7662), при цьому ЯЦІ залишається більшим за 

контрольні показники 0,29±0,02 (контроль – 0,21±0,02, р = 0,0221). Слід 

зазначити, що незважаючи на те, що площа ядер клітин не збільшується, їх КФ 

зростає, порівняно з попереднім терміном спостереження до 0,79±0,02 (р=0,0423) і 
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не відрізняється від контрольних показників (контроль – 0,78±0,02). 

 

 

 

Рис. 4.7. Помірногранульований (а) та дегранульований (б) кортикотропні 

ендокриноцити гіпофіза щура на 28 добу розвитку ЕСЦД.  Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – ядро кортикотропного ендокриноцита, 2 – секреторна 

гранула, 3 – розширена цистерна ГЕС, 4 – мітохондрія, 5 – комплекс Гольджі, 6 

– вакуоля, 7 – облямована секреторна гранула. 



77 

 

 

Рис. 4.8. Вакуольна дистрофія (1) та помірно гранульовані  кортикотропні 

ендокриноцити гіпофіза щура (2) на 42 добу розвитку стрептозотоцинового 

діабету. Забарвлення альдегід-фуксин за Гоморі з дофарбуванням  азаном  за  

Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 7.  

 

У кортикотропних ендокриноцитах наростають ознаки  гідропічної  

дистрофії. Їхні ядра збільшені за об’ємом, просвітлені. У цитоплазмі наявні 

дрібні і великі вакуолі. Останні, зливаючись, формують балони, які відтісняють 

клітинні органели на периферію клітини  (рис. 4.9а), при цьому цитоплазма 

набуває вигляду сот завдяки великим вакуолям. Між останніми містяться 

окремі рибосоми, полісоми, СГ. Поряд із деструктивно зміненими 

кортикотропними ендокриноцитами зустрічаються клітини зі збереженою 

ультраструктурою, які містять велику кількість облямованих СГ (рис. 4.9б). 

Об’ємна щільність СГ, в тому числі облямованих, недостовірно зменшується, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, до (7,86±0,56)% (р=0,3256) та 

(2,39±0,09)% (р=0,2222). Рівень  АКТГ у цей термін спостереження залишається 

достовірно вищим, за контрольні показники 175,71±41,33 пг/мл  (контроль – 

32,92±9,26 пг/мл, р=0,0045)  та статистично значуще не відрізняється від 

попереднього терміну експерименту (р=0,9491).   



78 

 

 

 

Рис. 4.9. Вакуольна дистрофія (а) та збережена ультраструктура (б) 

кортикотропних ендокриноцитів гіпофіза щура на 42 добу перебігу 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 

8000, б) 12000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – СГ, 3 – балон, 4 – мітохондрія, 5 – вакуоля, 6 – 

автофагосома, 7 – розширений перинуклеарний простір, 8 – облямована 

секреторна гранула. 

На 56 добу ЕСЦД кількість кортикотропів на 0,01 мм
2
 площі 

аденогіпофіза, порівняно з попереднім терміном експерименту, зменшується до 



79 

 

3,7±0,82, проте залишається більшою за контроль (контроль – 2,9±0,73, 

р=0,0379). У цей термін експерименту з боку цитокаріометричних показників 

кортикотропних ендокриноцитів спостерігається зростання площі клітин і 

зменшення їх ЯЦІ. Так, площа профільного поля кортикотропів та їх ядер 

становлять відповідно (280,13±11,19) мкм
2
 (контроль – 233,93±15,71 мкм

2
, 

р=0,0001) та 51,72±2,91 мкм
2
 (контроль – 40,57±4,87 мкм

2
, р=0,0001), натомість 

ЯЦІ достовірно зменшується порівняно з попереднім терміном експерименту і 

не відрізняється від контролю 0,23±0,01 (контроль – 0,21±0,03, р=0,6501). Слід 

зазначити, що КФ ядер, порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження зростає до 0,86±0,02 (р=0,0022). Такі морфометричні зміни 

вказують на набряк клітин, що підтверджується на гістологічному (рис. 4.10) і 

ультраструктурному рівнях.  

 

 

Рис. 4.10. Кортикотропний ендокриноцит гіпофіза щура з гідропічною 

дистрофією (1) на 56 добу перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Забарвлення альдегід-фуксин за Гоморі з дофарбуванням  азаном  за  

Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб.: об. 100, ок. 7.  
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На ультраструктурному рівні в кортикотропах спостерігаються: 

каріопікноз, розширення та руйнування цистерн ГЕС. Перинуклеарний простір 

розширений і переходить у розширені цистерни ГЕС (рис. 4.11а). Останні 

досягають гігантських розмірів і витісняють органели на периферію клітини. В 

цитоплазмі спостерігаються мітохондрії з просвітленим матриксом і частково 

зруйнованими кристами. СГ розсіяні по всій цитоплазмі, матрикс їх різної 

щільності, що вказує на посилені процеси, як синтезу АКТГ, так і його 

виведення з клітини. Зустрічаються кортикотропні ендокриноцити з 

гіпертрофованим КГ (рис. 4.11б), який в контрольної групи тварин є слабо 

розвиненим. Об’ємна щільність СГ достовірно зменшується, порівняно з 

показниками попереднього терміну спостереження, до (5,54±0,28)% (р=0,0046), 

проте залишається більшою за контроль (контроль – (4,78±0,19)%, р=0,0002). 

Такі ж морфометричні зміни спостерігаються з боку облямованих СГ, які 

зменшуються до (1,47±0,19)% (р=0,0010).  

Ці морфологічні і морфометричні зміни в кортикотропних 

ендокриноцитах призводять до достовірного зменшення в крові АКТГ, 

порівняно з попереднім терміном експерименту до 139,67±25,85 пг/мл 

(контроль – 34,10±8,53 пг/мл). При цьому між рівнем глюкози і АКТГ 

виявляється сильний позитивний кореляційний зв’язок (r=+0,89, р=0,0068), тоді 

як у контрольної групи тварин такі зв’язки відсутні. 

На 70 добу ЕСЦД кількість кортикотропних ендокриноцитів на 0,01 мм
2
 

площі аденогіпофіза зменшується до 3,1±0,57 (р=0,1405) і не відрізняється від 

показників контролю ( контроль – 2,8±0,12, р=0,5453). Площа кортикотропних 

ендокриноцитів достовірно збільшується, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, до (294,05±11,64) мкм
2
 (р=0,0191), при цьому площа ядер 

достовірно не змінюється ((51,61±2,83) мкм
2
 р=0,9696), що призводить до 

достовірного зменшення ЯЦІ до 0,21±0,01 (р=0,0046). На світлооптичному рівні 

більшість ендокриноцитів зазнають незворотних змін за типом гідропічної 

дистрофії та колікваційного некрозу. 
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Рис. 4.11.  Вакуольна (а) та балонова (б) дистрофії кортикотропних 

ендокриноцитів гіпофіза щура на 56 добу перебігу стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб: а, б) 8000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – комплекс Гольджі, 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 4 – мітохондрія, 5 – лізосома, 6 – вакуоля, 7 – балон. 
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Рис. 4.12. Кортикотропний ендокриноцит аденогіпофіза щура з 

вираженою гідропічною дистрофією (1) на 70 добу перебігу 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Забарвлення альдегід-фуксин за 

Гоморі з дофарбуванням  азаном за Гейденгайном. Мікрофотографія. Зб.: об. 

100, ок. 7.  

 

На ультраструктурному рівні в кортикотропних ендокриноцитах 

спостерігається наростання деструктивних змін. У них виявляються виражені 

ознаки балонної дистрофії та колікваційного некрозу (рис. 4.13). Серед останніх 

практично не зустрічаються облямовані СГ, а їх об’ємна щільність, порівняно з 

показниками попереднього терміну експерименту і контролю, зменшується до 

(1,15±0,29)% (р=0,0113, р=0,0281). Загалом об’ємна щільність СГ зменшується, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, до (4,30±0,89)% (р=0,0004) і 

достовірно не відрізняється від контрольних показників (контроль – 

(4,43±0,58)%, р=0,0963). Цистерни ГЕС частково зруйновані, розширені і 

місцями з’єднуються з перинуклеарним простором. Зберігаються поодинокі 

різко набряклі мітохондрії зі зруйнованими як внутрішньою, так і зовнішньою 

мембранами.  

Такі зміни зі сторони кортикотропів призводять до подальшого 
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зменшення в крові АКТГ, порівняно з показниками попереднього терміну 

експерименту, до 126,19±15,55 пг/мл (р=0,2774), проте рівень його залишається 

достовірно вищим за контрольні показники (р=0,0045). Як і в попередньому 

терміні спостереження, між рівнями глюкози і АКТГ виявляється статистично 

значуще прямий сильний кореляційний зв’язок (r=+0,82, р=0,0234). 

 

Рис. 4.13. Колікваційний некроз кортикотропного ендокриноцита гіпофіза 

щура на 70 добу перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб: 9600. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – гранулярна ендоплазматична сітка, 3 – 

секреторна гранула, 4 – вакуоля, 5 – балон. 

 

4.2. Морфофункціональні зміни надниркових залоз при 

експериментальному цукровому діабеті 

На 7-му добу розвитку ЕСЦД в корі надниркових залоз спостерігається 

достовірне потовщення пучкової зони на 23,95% і складає (590,09±56,44) мкм 

(контроль – (476,88±55,92) мкм, р=0,0007), тоді як товщина клубочкової і 

сітчастої зон достовірно не відрізняються від контрольних величин і становлять 

відповідно (61,38±11,94) мкм (контроль – (68,37±15,76) мкм, р=0,239325) та 

(141,95±31,26) мкм (контроль – (123,97±32,27) мкм, р=0,060112) (рис. 4.14).  
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Рис. 4.14. Потовщення пучкової (2) зони кори надниркової залози щура на 

7 добу розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 4, ок. 7.  

Позначення: 1 – клубочкова зона, 3 – сітчаста зона, 4 – мозкова речовина. 

 

Площа профільного поля клітин та ядер клубочкової зони збільшуються, 

порівняно з контрольними показниками, а їх ЯЦІ достовірно зменшується, 

натомість відповідні показники у сітчастій зоні достовірно не змінюються 

(табл. 4.2). У пучковій зоні відмічається достовірне зменшення площі 

профільного поля ендокриноцитів, що при незмінній площі ядра веде до 

зростання ЯЦІ). Такі зміни ендокриноцитів пучкової зони, очевидно, пов’язані 

зі зменшенням у їхній цитоплазмі ліпідних крапель (рис. 4.15), що 

підтверджується і статистичними дослідженнями на ультраструктурному рівні. 

Ендокриноцити клубочкової зони, як і в контрольної групи тварин, мають 

видовжену форму. Їх ядра округлої форми, розташовані ексцентрично. У 

цитоплазмі люменального полюса клітин розташовуються ліпідні краплі 

овальної форми з гомогенною структурою, їхня об’ємна щільність достовірно 

не змінюється і становить  (16,19±0,47)% (контроль – (15,31±0,73)%, р= 0,4649).  
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Таблиця 4.2 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щура 

на 7 добу розвитку експериментального цукрового діабету (M±m) 

Зони кори 

надниркових 

залоз 

Групи 

тварин 
Площа  

клітини (мкм
2
) 

Площа  

ядра (мкм
2
)  

ЯЦІ 

Клубочкова 
дослід 68,55±3,43* 23,72±0,65* 0,58±0,04* 

контроль 44,29±2,13 18,67±0,56 0,83±0,07 

Пучкова 
дослід 96,61±2,82* 27,65±0,79 0,41±0,03* 

контроль 143,25±6,97 26,03±0,74 0,24±0,01 

Сітчаста 
дослід 68,87±2,71 26,59±1,21 0,61±0,03 

контроль 66,33±2,75 25,06±0,71 0,66±0,03 

П р и м і т к а :  

1  * - різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

 

 

Рис. 4.15. Зменшення ліпідних крапель (1) у пучковій зоні кори 

надниркової залози щура на 7 добу розвитку стрептозотоцинового діабету. 

Забарвлення суданом ІІІ. Мікрофотографія.Зб.: а, б ) об.20, ок.10.  
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Спостерігається нерівномірність наповнення ендокриноцитів ліпідними 

гранулами. 

В ендокриноцитах пучкової зони спотерігається гіперплазія гладкої 

ендоплазматичної сітки (ГлЕС), гіпертрофія КГ, структурні елементи якого 

виявляються з різних боків біля ядра  (рис. 4.16). Ядро має дифузно розміщені 

гранули евхроматину,  електроннощільне  ядерце, проте ядерна оболонка, на 

відміну від контрольних тварин  у  яких вона рівна,  утворює  незначні  

інвагінації.  Перинуклеарний простір добре візуалізується по всьому периметру 

ядра. Мітохондрії, як і в контрольних тварин, мають округлу або овальну 

форму і кристи везикулярного типу. В окремих мітохондріях спостерігається 

просвітлення матриксу. Ліпідні краплі, як і в контрольної групи тварин, 

розташовуються в різних ділянках цитоплазми, а їх об’ємна щільність 

достовірно  зменшується  до (4,89±0,42) % (контроль – (9,56±0,45) %, 

р=0,0045), що вказує на значне виділення глюкокортикоїдних гормонів у кров і  

підтверджується даними біохімічних досліджень, а саме: рівень кортизолу в цей 

термін зростає до 16,03±2,62 нг/мл (контроль – 10,96±1,27 нг/мл, р=0,0073).  

Ультраструктура ендокриноцитів сітчастої зони в цей термін 

експерименту не відрізняється від контрольних величин. Об’ємна щільність 

ліпідних крапель, порівняно з контрольними показниками, достовірно не 

змінюється і становить (6,14±0,13)% (контроль – (5,90±0,37)%, р= 0,0618) .  

З боку гемомікроциркуляторного русла в цей термін спостереження 

звертає на себе увагу достовірне збільшення площі просвіту капілярів пучкової 

зони (табл. 4.3). На гістологічному та ультраструктурному рівнях 

гемомікроциркуляторне русло має таку ж будову, як і в контрольної групи 

тварин.  
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Рис. 4.16. Гіперплазія гладкої ендоплазматичної сітки ендокриноцита 

пучкової зони щура на 7 добу перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Електронна мікрофотографія. Зб: 8000. 

Позначення: 1 – ядро з ядерцем; 2 – КГ; 3 – ліпідна крапля; 4 – 

мітохондрія з кристами везикулярного типу; 5 – гладка ендоплазматична сітка. 

 

Таблиця 4.3 

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів 

на 7 добу розвитку стрептозотоцинового діабету  (M±m) 

Дослі-

джувані 

зони 

Група 

тварин 

Площа 

профілю 

(мкм
2
) 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа 

стінки 

(мкм
2
) 

ІВ (%) 

Клубоч-

кова 

ЦД 31,33±4,44 27,97±2,43 9,36±2,58 142,44±10,03 

контроль 27,65±3,86 18,39±2,69 9,26±2,03 147,06±11,97 

Пучкова 
ЦД 55,40±4,67* 45,93±4,33* 7,55±1,47 120,75±3,95 

контроль 46,63±5,19 35,63±6,30 11,01±2,92 132,39±12,63 

Сітчаста 
ЦД 86,19±27,62 59,99±16,23 26,18±13,82 143,15±18,36 

контроль 87,18±17,04 58,18±10,24 28,98±8,75 149,71±13,04 

П р и м і т к а :  * – достовірна  різниця, порівняно з контрольною групою тварин, 

р <0,05. 
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На 14 добу розвитку ЕСЦД в корі надниркових залоз, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, відмічається статистично незначуще 

потовщення всіх зон: клубочкової до (68,35±12,53) мкм (р=0,0751), пучкової – 

до (559,01±94,07) мкм (р=0,1441), сітчастої до (137,32±22,42) мкм (р=0,6584), 

при цьому тільки товщина пучкової зони є достовірно більшою за контрольні 

показники (контроль – (59,07±7,84) мкм, р=0,0006).  

У цей термін експерименту площа профільного поля клітин та ядер 

клубочкової зони збільшуються, порівняно з контрольними показниками та 

попереднім терміном спостереження, а їх ЯЦІ достовірно зменшується, 

натомість відповідні показники в сітчастій зоні достовірно не змінюються 

(табл. 4.4). У пучковій зоні відмічається достовірне зростання площі 

ендокриноцитів та їхніх ядер, порівняно з контрольними показниками та 

попереднім терміном спостереження, натомість ЯЦІ зменшується, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, проте є вищим за контрольні показники 

(див. табл. 4.4). Такі зміни ендокриноцитів пучкової і клубочкової зон, 

очевидно, пов’язані зі збільшенням у їхній цитоплазмі об’ємної щільності 

ліпідних крапель. На зрізах забарвлених суданом ІІІ звертає на себе увагу 

наповненість клубочової і пучкової зон ліпідними включеннями (рис 4.17).  

На субмікроскопічному рівні більшость ендокриноцитів клубочкової і 

пучкової зон мають ексцентрично розташоване овальної форми ядро з 1-2 

ядерцями та незначними інвагінаціями ядерної оболонки. Еухроматин 

розташований дифузно (рис. 4.18). Біля ядра спостерігається диктіосоми і 

пухирці КГ. Найбільш виражених змін у цей термін дослідження зазнають 

мітохондрії. Одні з них мають просвітлений матрикс і зруйновані кристи, інші 

мітохондрії є звичайної будови з кристами ламелярного і везикулярного типів і 

не відрізняються від таких же в контрольної групи тварин. У цитоплазмі 

ендокриноцитів клубочкової зони виявляються ліпідні краплі, які в основному, 

локалізуються в люменальному полюсі клітини (див. рис. 4.18). Окремі з них 

мають розмиту периферію. Об’ємна щільність їхня статистично незначуще 
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Таблиця 4.4 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щурів 

на   14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (M±m) 

Зони кори 

надниркових 

залоз 

Групи 

тварин 
Площа  

клітини (мкм
2
) 

Площа  

ядра (мкм
2
)  

ЯЦІ 

Клубочкова 
дослід 93,85±14,42*

, #
 32,13±5,51*

, #
 0,56±0,19* 

контроль 46,19±8,75 19,62±3,56 0,83±0,07 

Пучкова 
дослід 148,48±46,45

#
 35,10±8,22*

, #
 0,32±0,07*

, #
 

контроль 145,15±16,17 26,87±4,74 0,23±0,08 

Сітчаста 
дослід 68,27±10,47 26,15±5,13 0,58±0,13 

контроль 64,35±3,75 23,08±1,75 0,56±0,03 

П р и м і т к а :  

1  * - різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

2 
#
 різниця порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження,  р<0,001. 

 

Рис. 4.17. Збільшення ліпідних крапель у пучковій зоні надниркової 

залози щура на 14 добу стрептозотоцинового діабету. Забарвлення суданом ІІІ. 

Мікрофотографія. Зб.:об.20, ок.10.  
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Рис. 4.18. Гіперплазія гладкої ендоплазматичної сітки ендокриноцита 

пучкової зони на 14 добу перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Електронні мікрофотографії. Зб: 8000. 

Позначення: 1 – ядро з ядерцем, 2 – гладка ендоплазматична сітка, 3 – 

ліпідна крапля, 4 – мітохондрія. 

 

зменшується, порівняно з контролем та попереднім терміном дослідження, до 

(13,91±1,48) % (контроль – (15,28±0,52) %, р=0,0882). Натомість в 

ендокриноцитах пучкової зони об’ємна щільність ліпідних крапель, порівняно з 

попереднім терміном дослідження, зростає до (20,55±0,46) % р=0,0007 та є 

вищою за контрольні показники (контроль – (9,50±0,78) %, р=0,0039). У 

цитоплазмі ендокриноцитів пучкової зони спостерігаються поодинокі вільні 

рибосоми, полісоми, первинні лізосоми. В ендокриноцитах сітчастої зони 

об’ємна щільність ліпідних крапель достовірно не відрізняється від показників 

контролю і попереднього терміну спостереження і становить (5,94±0,34) % 

(р>0,05 у всіх випадках). У цей термін досліду рівень кортизолу в крові зростає 

до  18,27±2,21 нг/мл рази (контроль – 10,96±1,27 нг/мл, р=0,0045).  
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На 14 добу розвитку ЕСЦД спостерігається виражена гіперемія пучкової зони 

кори надниркових залоз (рис. 4.19). На гістологічному та ультраструктурному 

рівнях у капілярах відмічаються еритроцитарні сладжі у вигляді монетних 

стовпчиків. В окремих ендотеліоцитах в ядрах збільшується кількість 

маргінально розташованого гетерохроматину, декомплексація крист 

мітохондрій з подальшим утворенням дрібних і середньої величини вакуоль 

(рис. 4.20). Люменальна поверхня плазмолеми ендотеліоцитів утворює 

мікровипини. Периферійна зона витончена, містить численні фенестри та 

окремі потовщення цитоплазми. При морфометричному аналізі капілярів, 

порівняно з попереднім терміном експерименту, зростає площа капілярів та 

їхнього просвіту в сітчастій зоні (табл. 4.5 ). У капілярах всіх зон кори 

надниркових залоз зменшується ІВ (див. табл. 4.5), що вказує на збільшення 

пропускної їхньої здатності та посилений трансендотеліальний обмін. 

 

 

Рис. 4.19. Гіперемія та еритроцитарні сладжі у капілярах пучкової зони 

кори надниркових залоз щурів на 14 добу розвитку стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. 

Зб.: об. 40, ок. 10.  
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Рис. 4.20. Деструктивні зміни капіляра пучкової зони кори надниркових 

залоз щурів на 14 добу перебігу ЕСЦД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – мітохондрія; 3 – КГ; 4 – ліпідна 

крапля. 

Таблиця 4.5 

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів 

на 14 добу розвитку стрептозотоцинового діабету  (M±m) 

Дослі-

джувані 

зони 

Група 

тварин 

Площа 

профілю 

(мкм
2
) 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа 

стінки 

(мкм
2
) 

ІВ (%) 

Клубоч-

кова 

ЦД 28,90±3,44 22,28±2,49* 6,62±1,11 129,63±3,19* 

контроль 27,36±2,76 17,39±2,49 9,58±2,12 149,06±10,87 

Пучкова 
ЦД 60,21±4,51* 50,09±435* 10,12±0,73 120,31±2,10 

контроль 47,63±4,19 34,63±5,30 12,01±2,34 133,59±13,63 

Сітчаста 
ЦД 130,98±7,76*

, #
 106,42±5,31

*, #
 24,56±11,30 123,47±11,56*

, #
 

контроль 88,17±16,04 57,17±8,24 29,82±5,75 147,72±12,04 

П р и м і т к и :   

1  * – різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

2 
#
 – різниця порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження, р<0,001. 
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На 28 добу розвитку ЕСЦД спостерігається достовірне потовщення кори 

надниркових залоз (рис. 4.21) за рахунок усіх її зон: клубочкової – до 

(80,14±15,93) мкм (контроль – (58,41±7,48) мкм,  р=0,000017), пучкової – до 

(947,30±77,81)  мкм (контроль -  (468,37±33,48) мкм, р=0,000001), сітчастої – до 

(163,49±32,66) мкм (контроль – (122,49±22,73) мкм, р=0,000234). Товщина всіх 

зон кори надниркових залоз достовірно збільшується, порівняно з попереднім 

терміном експерименту (р<0,05 в усіх випадках). Площа профільного поля 

ендокриноцитів усіх зон кори надниркових залоз та їх ядер достовірно зростає, 

порівняно з контрольними показниками, натомість ЯЦІ достовірно не 

змінюється (табл. 4.6). На світлооптичному рівні в окремих ендокриноцитах 

пучкової зони виявляються явища вакуольної дистрофії. При забарвлені 

суданом ІІІ звертає на себе увагу мозаїчність наповнення ліпідними краплями 

ендокриноцитів пучкової зони. 

Таблиця 4.6 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щурів 

на  28 добу розвитку експериментального цукрового діабету (M±m) 

Зони кори 

надниркових 

залоз 

Групи 

тварин 

Площа 

клітини (мкм
2
) 

Площа 

ядра (мкм
2
) 

ЯЦІ 

Клубочкова 
дослід 82,71±2,78*

, # 
31,19±0,63*

,# 
0,61±0,03*

 

контроль 47,01±2,02 20,13±0,85 0,75±0,07 

Пучкова 
дослід 260,81±9,11*

, #
 46,98±0,69*

, #
 0,19±0,01

#
 

контроль 153,18±42,28 26,64±3,94 0,22±0,06 

Сітчаста 
дослід 102,87±3,71*

, #
 32,96±1,42*

, #
 0,48±0,04* 

контроль 67,44±3,02 25,01±0,79 0,62±0,04 

П р и м і т к и :  

1  * – різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

2 
#
 – різниця порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження,  р<0,001. 
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Рис. 4.21. Потовщення кори надниркової залози щура на 28 добу розвитку 

стрептозотоцинового цукрового діабету. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Мікрофотографія. Зб.: об. 20, ок. 10.  

 

На ультраструктурному рівні в едокриноцитах усіх зон виявляються 

морфологічні ознаки підвищеної функціональної активності (рис. 4.22). Такі 

клітини містять овальної форми ядро з мікроінвагінаціями ядерної оболонки. 

Каріоплазма помірної електронної щільності, а посеред дрібнодисперсного 

евхроматитину виявляються  грудки гетерохроматину. Структурні компоненти 

ГлЕС, порівняно з попереднім терміном експерименту, візуально зменшуються 

в цитоплазмі. У цитоплазмі ендокриноцитів клубочкової і пучкової зон 

спостерігається велика кількість ліпідних крапель, матрикс яких є 

неоднорідним, що вказує на посилені процеси синтезу і виведення секрету із 

клітин. Більшість мітоходрій мають просвітлений матрикс, а деякі з них 

частково зруйновані кристи. В цитоплазмі  ендокриноцитів спостерігаються 

поодинокі вакуолі, лізосоми і аутофагосоми. Ліпідні краплі заповнюють 

цитоплазму ендокриноцитів клубочкової і пучкової зон, а їхня об’ємна 

щільність зростає відповідно до (17,01±0,97) % (контроль – (15,14±0,95) %, 

р=0,0539) та (43,48±3,70) % (контроль – (9,16±0,36)%, р=0,0039), що вказує на  
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Рис. 4.22. Гіпергрануляція ендокриноцитів клубочкової (а) та пучкової (б) 

зон кори надниркових залоз щурів на 28 добу перебігу стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.: 8000.  

Позначення: 1 – ядро ендокриноцита; 2 – ліпідна гранула; 3 – 

мітохондрія; 4 – міжклітинний контакт; 5 – вакуоля; 6 – еритроцитарні сладжі в 

просвіті капіляра. 
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значне виділення глюкокортикоїдних гормонів у кров та підтверджується 

даними біохімічних досліджень, а саме: рівень кортизолу в крові становить 

(23,42±2,86) нг/мл (контроль – 10,14±1,03 нг/мл, р=0,0045).  

В ендокриноцитах сітчастої зони спостерігаються: дискомплексація 

мітохондріальних крист, утворення дрібних вакуолей, маргінальне 

розташування евхроматину. Об’ємна щільність ліпідних крапель достовірно не 

змінюється і становить (5,56±1,25) % (контроль – (5,66±0,52)%, р=0,6309).  

На ін’єкційних препаратах надниркових залоз відзначається 

нерівномірність заповнення судин гемомікроциркуляторного русла паризькою 

синьою (рис. 4.23 а). Ядра ендотеліоцитів артерій і артервол різко виступають в 

просвіт судин, а внутрішня еластична мембрана місцями втрачає свою звивисту 

форму (рис. 4.23 б). Площа стінки капілярів клубочкової і сітчастої зон та їхній 

ІВ, порівняно з попереднім терміном дослідження і контролем, достовірно 

зростають (табл. 4.7).  

  

Рис. 4.23. Нерівномірне наповнення паризькою синьою 

гемомікроциркуляторного русла (а) та артерія (б) капсули кори надниркових 

залоз щурів на 28 добу перебігу стрептозотоцинового діабету. Мікрофотографії. 

А) Ін’єкція паризькою синьою з наступним просвітленням препарату; б) 

забарвлення за Хартом. Зб.: а) об. 40, ок.10 , б) об. 20, ок.10.  

б а 
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Таблиця 4.7 

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів 

на 28 добу розвитку стрептозотоцинового діабету  (M±m) 

Дослі-

джувані 

зони 

Група 

тварин 

Площа 

профілю 

(мкм
2
) 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа 

стінки 

(мкм
2
) 

ІВ (%) 

Клубо-

чкова 

ЦД 36,93±3,39 21,57±1,88 
15,36±2,72*

, 

#
 

171,60±14,28*
, 

#
 

контроль 28,36±3,76 18,39±1,49 10,08±2,12 151,06±8,87 

Пуч-

кова 

ЦД 65,08±5,87* 51,68±3,94* 13,39±4,23 126,00±8,54 

контроль 50,63±4,19 35,63±5,30 13,01±2,34 135,59±13,63 

Сіт-

часта 

ЦД 132,98±5,22* 
85,44±10,25*

, 

#
 

47,53±8,42 

*
, #

 

157,11±16,05 
 #
 

контроль 89,17±16,04 57,17±8,24 30,82±5,75 150,72±12,04 

П р и м і т к и :   

1  * – різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

2 
#
 – різниця порівняно з показниками попереднього терміну спостереження, 

р<0,001. 

 

В артеріолах і венулах люменальна поверхня плазмолеми ендотеліоцитів 

утворює різної форми випини в просвіт судин, що сприяє розвитку 

мікроклазматозу і є однією з причин порушення мікроциркуляції. Внутрішня 

еластична мембрана артеріол є нерівномірно звивистою, утворює глибокі 

складки, на верхівках яких знаходяться ядра ендотеліоцитів, що випинають у 

просвіт судин. В окремих міоцитах відмічається каріопікноз та деструкція 

крист мітохондрій. 

На ультраструктурному рівні в просвіті капілярів усіх зон кори 

надниркових залоз виявляються еритроцитарні сладжі (див. рис. 4.22 а). При 

цьому найбільш виражених змін зазнають ендотеліоцити, в цитоплазмі яких 

спостерігається просвітлення матриксу мітохондрій та фрагментація їх крист, 

розширення цистерн ГЕС та КГ. Люменальна поверхня ендотеліоцитів утворює 

численні мікровідростки, складки, мікроворсинки. Деякі з цих структур 

відшаровуються в просвіт капіляра.  
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На 42 добу розвитку ЕСЦД, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, товщина клубочкової і пучкової зон достовірно збільшуються і 

становлять відповідно (96,62±13,32) мкм (р=0,0029) та (1140,30±261,78) мкм 

(р=0,0166), тоді як товщина сітчастої зони достовірно не змінюється і становить 

(173,22±29,26) мкм (р=0,3577). Товщина всіх зон кори надниркових залоз 

достовірно збільшується, порівняно з контрольними показниками (р<0,05 в усіх 

випадках). Площа профільного поля ендокриноцитів усіх зон кори надниркових 

залоз та їх ядер залишається достовірно більшою, порівняно з контрольними 

показниками, і значуще не змінюється порівняно з попереднім терміном 

експерименту (табл. 4.8), натомість ЯЦІ достовірно зменшується в 

ендокриноцитах клубочкової і сітчастої зон. На світлооптичному рівні в 

більшості ендокриноцитів клубочкової і пучкової зони виявляються явища 

вакуольної дистрофії (рис. 4.24).  

На ультраструктурному рівні в ендокриноцитах клубочкової і пучкової 

зон спостерігаються виражені зміни мітохондрій (рис. 4.25) – від 

дискомплексації їхніх крист до утворення вакуолей. Їхні ядра помірної 

електронної щільності з маргінально локалізованим хроматином. Об’ємна 

щільність ліпідних крапель в ендокриноцитах клубочкової зони, порівняно з 

попереднім терміном експерименту, достовірно зменшується до (13,59±2,92) % 

(р=0,0235) і достовірно не відрізняється від показників контролю (контроль – 

(16,15±0,56) %, р=0,0752). В ендокриноцитах пучкової зони об’ємна щільність 

ліпідних крапель достовірно не змінюється, порівняно з показниками 

попереднього терміну спостереження, і становить (40,71±2,87) %, (р=0,7659), 

проте залишається більшою за контрольні показники (контроль – (9,47±1,54) %, 

р=0,0039). Ліпідні краплі втрачають свою смугастість, їхній матрикс є 

електронно світлим, що, очевидно, пов’язано з надмірною функціональною 

активністю цих клітин та виділенням глюкокортикоїдів у кров. Так, рівень 

кортизолу в цей термін експерименту становить (21,71±1,34) нг/мл (контроль – 

(9,64±0,32) нг/мл, р=0,0044). 
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Таблиця 4.8 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щурів 

на  42 добу розвитку експериментального цукрового діабету (M±m) 

Зони кори 

надниркових 

залоз 

Групи 

тварин 

Площа 

клітини (мкм
2
) 

Площа 

ядра (мкм
2
) 

ЯЦІ 

Клубочкова 
дослід 85,89±2,78*

 
30,27±0,65*

 
0,56±0,03*

, #
 

контроль 46,01±2,05 19,13±0,75 0,81±0,07 

Пучкова 
дослід 240,85±9,11* 47,35±2,36* 0,24±0,01 

контроль 150,18±24,27 25,67±5,36 0,21±0,05 

Сітчаста 
дослід 109,78±4,21* 33,97±4,49* 0,46±0,04* 

контроль 68,47±3,05 26,12±0,86 0,62±0,05 

П р и м і т к и :  

1  * – різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

2 
#
 – різниця порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження,  р<0,001. 

 

 

Рис. 4.24. Явища вакуольної дистрофії в ендокриноцитах пучкової зони 

кори надниркової залози щура на 42 добу розвитку стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Мікрофотографія. 

Зб.: об. 20, ок. 10.  
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Рис. 4.25. Виражена вакуольна дистрофія ендокриноцитів клубочкової 

зони (а) та зміни ліпідних крапель пучкової (б) зони кори надниркових залоз на 

42 добу перебігу ЕСЦД. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) 4800.  

Позначення: 1 – ядро ендокриноцита, 2 – ліпідна крапля, 3 – мітохондрія,  

4 – міжклітинний контакт; 5 – вакуоля; 6 – ядро ендотеліоцита. 
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В ендокриноцитах сітчастої зони в досліджуваний термін звертає на себе 

увагу збільшення об’ємної щільності ліпідних крапель до (10,71±1,03) % 

(контроль – (5,78±0,48) %, р=0,0039). Ультраструктурна організація ліпідних 

крапель не відрізняється від такої ж у контрольної групи тварин (рис. 4.26). В 

ядрах збільшується кількість маргінально розташованого гетерохроматину, а в 

мітохондріях прослідковується дископлексація крист.   

 

 

Рис. 4.26. Еритроцитарні сладжі (1) в просвіті капіляра та збільшення 

ліпідних крапель (2) в ендокриноциті сітчастої зони кори надниркової залози 

щура на 42 добу перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 4000.  

 

Як і в попередньому терміні експерименту, спостерігається розрідження 

судинного рисунка кори надниркових залоз на ін’єкційних препаратах. У різних 

ланках гемомікроциркуляторного русла спостерігаються еритроцитарні і 

тромбоцитарні сладжі (див. рис. 4.26). Ендотеліоцити артеріол і венул мають 

електроннощільну цитоплазму. Ядровмісна зона їх різко випинає у просвіт 

судин у вигляді частоколу (рис. 4.27). Люменальна поверхня ендотеліоцитів має 
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нерівні контури завдяки численним інвагінаціям і відросткам, які відокремлені 

від ендотеліоцитів. Місцями спостерігається десквамація ендотелію і оголення 

базальної мембрани. У цитоплазмі гладких міоцитів є світлі набряклі 

мітохондрії. Внутрішня еластична мембрана артеріол втрачає свою звивистість 

внаслідок її плазматичного просякання та нерівномірної товщини (рис. 4.28).  

 

 

Рис. 4.27. Нерівномірна звивистість внутрішньої еластичної мембрани 

артеріоли (1) та випинання ядер ендотеліоцитів у її просвіт та венула (2) 

капсули надниркової залози щура на 42 добу перебігу стрептозотоцинового 

діабету. Забарвлення за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а) об. 20, ок.10.  

 

На ультраструктурному рівні в просвіті судин усіх зон кіркової речовини 

надниркових залоз виявляються еритроцитарні сладжі (див. рис. 4.26). При 

цьому найбільш виражених змін зазнають ендотеліоцити, в цитоплазмі яких 

спостерігається просвітлення матриксу мітохондрій та фрагментація їх крист, 

розширення цистерн ГЕС і КГ (рис. 4.29 б). Люменальна поверхня 

ендотеліоцитів утворює численні мікровідростки, складки, мікроворсинки (див. 

рис. 4.28). Деякі з цих структур відшаровуються в просвіт капіляра, тобто 

спостерігається мікроклазматоз. Периферійна зона ендотеліоцитів різної 
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товщини: потовщені ділянки, які містять цитоплазму з органелами і вакуолями, 

чергуються з фенестрами, а подекуди утворюються пори (рис. 4.29). Така 

структурна перебудова ендотеліоцитів, на нашу думку, з одного боку вказує на 

підвищений трансендотеліальний обмін, з іншого – є відповіддю на 

гіперглікемію, що призводить до зростання рівня HBA1c, а також, до зміни 

кровотоку (еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до 

ендотеліоцитів). Базальна мембрана значно потовщена та гомогенізована. 

Перикапілярні простори розширені та містять елементи сполучної тканини 

(фібробласти, колагенові волокна). 

За даними морфометричного аналізу, в цей термін спостереження площа 

стінки капілярів клубочкової і пучкової зон, порівняно з попереднім терміном 

дослідження і контролем, достовірно зростають за рахунок збільшення площі  

 

 

Рис. 4.28. Мікроклазматоз ендотеліоцитів (1) та  набряк внутрішньої 

еластичної мембрани (2) артеріоли надниркової залози на 42 добу перебігу 

експериментального ЦД. Електронна мікрофотографія.Зб.:6400.  

Позначення: 3 – ядро ендотеліоцита; 4 – мітохондрії міоцита. 
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їхньої стінки, що призводить до зростання їхнього ІВ (табл. 4.9). У капілярах 

сітчастої зони, порівняно з попереднім терміном дослідження, достовірно 

зростає площа їхньої стінки, що призводить до збільшення ІВ (див. табл. 4.9). 

На ультраструктурному рівні в ендотеліоцитах і міоцитах артеріол і венул 

найбільш виражених змін зазнають мітохондрії. Більшість із них мають 

просвітлений матрикс, дезорганізовані кристи, в деяких відмічається повне 

руйнування внутрішньої мітохондріальної мембрани з утворенням вакуолей. 

На 56 добу розвитку ЕСЦД в корі надниркових залоз простежуються 

наступні зміни. Порівняно з попереднім терміном експерименту 

спостерігається достовірне зменшення товщини пучкової зони (922,06±86,41) 

мкм (р=0,0084), проте вона залишається в 1,8 раза більшою за контрольні 

показники  (контроль – 491,49±67,51 мкм, р=0,0021). Натомість клубочкова і 

 

  

Рис. 4.29. Ультраструктурні зміни за капілярної судини (а) та капілярів (б) 

кіркової речовини надниркової залози на 42 добу перебігу експериментального 

цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, б) 6400.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – вакуоля, 3 – фенестра, 4 – 

руйнування плазмолеми ендотеліоцита, 5 – комплекс Гольджі.  
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сітчаста зони кори надниркових залоз достовірно збільшуються до 

(124,79±13,93) мкм (р=0,0001) та (198,34±33,17) мкм (р=0,0326) і залишаються 

вищими за контрольні показники (в усіх випадках р<0,003). 

Таблиця 4.9 

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів 

на 42 добу розвитку стрептозотоцинового діабету  (M±m) 

Дослі-

джувані 

зони 

Група 

тварин 

Площа  

профілю 

(мкм
2
) 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа 

стінки 

(мкм
2
) 

ІВ (%) 

Клубо-

чкова 

ЦД 45,44±5,94*
, #

 21,24±2,07 
24,15±5,28*

, 

#
 

214,50±27,25*
, 

#
 

контроль 29,31±3,72 20,82±2,24 8,49±1,12 148,77±8,92 

Пуч-

кова 

ЦД 68,97±5,46*
, #

 47,74±3,59 
21,23±6,92*

, 

#
 

164,86±40,22*
, 

#
 

контроль 51,65±5,17 40,63±5,30 11,02±2,74 127,12±8,63 

Сіт-

часта 

ЦД 129,33±18,47* 61,55±14,5
#
 

67,78±9,30*
, 

#
 

215,43±31,11*
, 

#
 

контроль 88,21±16,14 57,35±7,56 30,92±6,75 151,82±12,34 

П р и м і т к и :   

1  * – різниця між показниками контролю і досліду, р<0,01;  

2 
#
 – різниця порівняно з показниками попереднього терміну спостереження, р<0,01. 

 

Площа ендокриноцитів усіх зон залишається вищою за контрольні 

показники, а ЯЦІ нижчим, порівняно з контрольними показниками (табл. 4.10). 

У цей термін спостереження площа ендокриноцитів клубочкової і пучкової зон 

та їх ядер достовірно зменшуються, порівняно з попереднім терміном 

експерименту. На світлооптичному рівні відмічається дискомплексація 

епітеліальних тяжів сітчастої і особливо пучкової зони. Вона виникає внаслідок 

міжклітинного набряку. Більшість ендокриноцитів, особливо пучкової зони 

знаходяться в стані гідропічної дистрофії (рис. 4.30). Капіляри різних зон 

надниркових залоз заповнені еритроциранними сладжами (див. рис. 4.30).  

На препаратах, забарвлених суданом ІІІ, в різних зонах кори надниркових 

залоз спостерігається чергування ділянок з високим вмістом ліпідів і їхньою 

відсутністю (рис. 4. 31) . 
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На ультраструктурному рівні в ендокриноцитах усіх зон виявляється 

розширення перинуклеарного простору, руйнування крист мітохондрій, а 

подекуди і повне їхнє руйнування з утворенням вакуоль. Найбільш виражені 

ультраструктурні зміни спостерігаються в ендокриноцитах пучкової зони. Вони 

характеризуються розширенням цистерн ГлЕС, нерівними контурами ліпідних 

крапель (рис. 4.32 а). Останні в окремих ендокриноцитах досягають гігантських 

розмірів і заповнюють всю цитоплазму клітини (рис. 4.32 б), що вказує на 

затримку виведення секрету з клітини. Поряд зі зміненими ендокриноцитами 

трапляються клітини зі збереженою ультраструктурою. Об’ємна щільність 

ліпідних крапель у клубочковій зоні достовірно зменшується до (9,41±0,94) %,  

Таблиця 4.10 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щурів  

у пізні терміни перебігу експериментального 

 цукрового діабету (M±m) 

Зони кори 

надниркових 

залоз 

Групи 

тварин 

Площа 

клітини (мкм
2
) 

Площа 

ядра (мкм
2
) 

ЯЦІ 

56 доба експериментального цукрового діабету 

Клубочкова 
ЦД 77,58±11,42* 28,63±2,79* 0,58±0,48* 

контроль 43,29±11,94 18,43±2,26 0,74±0,40 

Пучкова 
ЦД 167,96±29,51*

, #
 25,90±2,94

#
 0,19±0,04* 

контроль 130,61±22,53 27,72±4,09 0,28±0,06 

Сітчаста 
ЦД 95,41±20,55* 24,56±3,51

#
 0,36±0,08*

, #
 

контроль 61,04±13,40 23,22±2,67 0,68±0,15 

70 доба експериментального цукрового діабету 

Клубочкова 
ЦД 59,90±9,22*

, #
 19,95±2,58

#
 0,60±0,17* 

контроль 44,79±10,34 19,44±4,29 0,89±0,42 

Пучкова 
ЦД 162,62±33,15* 27,15±3,51 0,21±0,06* 

контроль 120,91±11,57 26,97±3,69 0,29±0,07 

Сітчаста 
ЦД 94,92±25,02* 22,98±4,49 0,34±0,10* 

контроль 61,04±13,40 23,22±2,67 0,68±0,15 

П р и м і т к и :  

1  -  * - різниця між показниками контролю і досліду, р<0,05.  

2 - 
#
 різниця порівняно з показниками попереднього терміну спостереження 

р<0,05. 
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Рис. 4.30. Явища гідропічної дистрофії (1) в ендокриноцитах пучкової 

зони та повнокрів’я капілярів (2) надниркової залози щура на 56 добу 

стрептозотоцинового діабету. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10.  

 

 

Рис. 4.31. Поодинокі скупчення ліпідних крапель у пучковій зоні 

надниркової залози щура на 56 добу стрептозотоцинового діабету. Забарвлення 

суданом ІІІ. Мікрофотографія. Зб.:об.20, ок.10.  
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Рис. 4.32. Ультраструктурні зміни ендокриноцитів пучкової зони кори 

надниркової залози щура на 56 добу перебігу стрептозотоцинового діабету. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: a) 6400, б) 8000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – гладка ендоплазматична сітка, 3 – мітохондрія, 

4 – ліпідна крапля. 

 

порівняно з попереднім терміном експерименту (р=0,0037) та контролем 

(контроль – (15,44±0,68) %, р=0,0039). У пучковій та сітчастих зонах, порівняно 

з показниками попереднього терміну спостереження, об’ємна щільність 

ліпідних крапель зменшується до (28,02±2,31) % (р=0,0006) та (9,06±0,66) % 

(р=0,0882), проте залишається достовірно вищою за контрольні показники 

(9,87±0,96) % та (5,81±0,31) %, у всіх випадках р=0,0039).  

Рівень кортизолу в крові становить (19,58±2,15) нг/мл (контроль – 

9,48±0,57 нг/мл, р=0,0045). При кореляційному аналізі між показниками АКТГ і 

кортизолу виявлені прямо пропорційні взаємозв’язки  r=+0,78 (р=0,0362), тоді 

як у контрольної групи тварин вони є обернено пропорційними. При 

кореляційному аналізі між показниками глюкози і кортизолу виявлені прямо 

пропорційні взаємозв’язки  r=+0,86 (р=0,0137). 
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На 56 добу розвитку ЕСЦД відмічаються порушення структури стінки 

всіх ланок гемомікроциркуляторного русла. В артеріолах внутрішня еластична 

мембрана різко звивиста, місцями переривається. Ядра ендотеліоцитів, 

розташовуючись на звивистій еластичній мембрані, випинають у просвіт 

судини у вигляді частоколу. Подекуди в артеріолах і венулах спостерігається 

часткове руйнування міоцитів та ендотеліоцитів із подальшою заміною їх 

елементами сполучної тканини. Площі капілярів і їх стінки в усіх зонах кори 

надниркових залоз є достовірно вищими за контрольні показники (табл. 4.11). 

ІВ достовірно збільшувався в капілярах усіх зон кори надниркових залоз, що 

Таблиця 4.11 

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів з 

стрептозотоциновим цукровим діабетом, (M±m) 

Термін 

експерименту 

(доби) 

Площа 

профілю 

(мкм
2
) 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа стінки 

(мкм
2
) 

ІВ (%) 

Клубочкова зона 

56  
ЦД 51,74±2,86

***,#
 23,79±1,75 27,91±1,95

***
 222,99±11,72

***
 

контроль 29,85±2,16 20,19±1,84 9,66±0,61 149,97±3,65 

70  
ЦД 62,76±4,57

***
 25,93±2,21

*
 36,75±3,24

***,#
 249,11±17,48

***,#
 

контроль 29,51±2,12 20,11±1,84 9,40±0,52 148,91±3,46 

Пучкова зона 

56  
ЦД 72,35±2,69

**
 32,26±1,63

*
 40,09±1,3

***,#
 226,21±5,78

***,#
 

контроль 50,51±2,06 39,15±2,16 11,35±1,06 130,31±3,69 

70  
ЦД 83,56±2,09

***
 33,92±1,18

*
 49,57±1,47

***,#
 247,54±5,85

***,#
 

контроль 50,51±2,06 39,15±2,16 11,35±1,06 130,31±3,69 

Сітчаста зона 

56  
ЦД 137,96±7,35

***
 58,64±4,45 79,33±3,52

***,#
 240,83±9,33

***,#
 

контроль 92,51±7,04 62,52±4,64 27,01±3,1 141,41±4,83 

70  
ЦД 134,61±5,32

***
 52,67±3,08 81,93±329

***
 258,91±8,09

***
 

контроль 92,52±7,03 66,02±4,66 26,51±3,37 140,27±4,51 

П р и м і т к и :   

1. * - достовірна різниця показника з показником контрольної групи , * –  

p<0,05, ** –p<0,01, *** –p<0,001; 

2. # - достовірна різниця показника з показником попереднього терміну 

спостереження,  p<0,05. 



110 

 

вказує на зниження їхньої пропускної здатності та порушення 

трансендотеліального обміну. 

На ультраструктурному рівні в капілярах деструктивно-дистрофічні зміни 

наростають, порівняно з попереднім терміном спостереження. У просвіті 

гемокапілярів усіх зон кори надниркових залоз спостерігаються еритроцитарні 

сладжі, адгезія тромбоцитів та еритроцитів до люменальної поверхні 

плазмолеми ендотеліоцитів. Ядра останніх набряклі мають крайове 

розташування хроматину (рис. 4.33). Більшість мембранних органел в 

ендотеліоцитах зруйновані У біляядерній зоні виявляються дрібні і великі 

вакуолі. Відмічається варіабельність товщини периферійних відділів 

цитоплазми ендотеліоцитів, а саме: ділянки стоншення зі значною кількістю 

фенестр чергуються з безструктурними  електроннощільними потовщеннями. 

Люменальна поверхня плазмолеми утворює різні за товщиною вирости в  

 

Рис. 4.33. Гідропічна дистрофія ендотеліоцитів гемокапіляра кори 

надниркової залози щура на 56 добу стрептозотоцинового діабету. Електронна 

мікрофотографія. Зб.:  х 6400.  

Позначення: 1 – еритроцит у просвіті капіляра, 2 – ядро ендотеліоцита;      

3 – вакуоля, 4 – колагенові волокна в перикапілярному просторі, 5 – КГ. 
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просвіт капіляра, які в подальшому можуть відриватися. В окремих капілярах 

спостерігається часткове та повне відшарування ендотеліоцитів від базальної 

мембрани. Базальна мембрана нерівномірно потовщена, а її контури розмиті. 

Перикапілярні простори розширені за рахунок плазматичного просякання. У 

них спостерігається велика кількість колагенових волокон і фібробластів (див. 

рис. 4.33), що вказує на розвиток капіляросклерозу.  

Для закапілярних судин і венул характерними є розширені просвіти, 

заповнені еритроцитарними масами та ендотеліоцити з цитоплазмою 

підвищеної електронної щільності та вираженим мікроклазматозом. 

На 70 добу ЕСЦД товщина всіх зон кори надниркових залоз є вищою за 

контрольні показники і становить: клубочкової – (92,68±18,31) мкм (контроль – 

(64,56±8,55) мкм, р=0,0001), пучкової – (879,41±259,12) мкм (контроль – 

(477,04±67,03) мкм, р=0,0001), сітчастої – (200,42±59,83) мкм (контроль – 

(120,68±29,19) мкм, р=0,0001). Порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження товщина різних зон кори надниркових залоз достовірно не 

змінюється (р>0,05 в усіх випадках). Площа профільного поля ендокриноцитів 

усіх зон, як і в попередньому терміні експерименту, є достовірно більшою за 

контрольні показники (див. табл. 4.10) що призводить до достовірного 

зменшення ЯЦІ. При цьому площа клітин клубочкової зони достовірно 

зменшується, порівняно з показниками попереднього терміну спостереження 

(див. табл. 4.10), натомість площа їхніх ядер та ЯЦІ достовірно не змінюються.  

У більшості ендокриноцитів різних зон спостерігаються вакуольна та 

гідропічна дистрофії (рис. 4.34). Водночас у всіх зонах кори надниркових залоз 

відмічається повнокрів’я  капілярів внаслідок стазу та еритроцитарних сладжів. 

Як і в попередньому терміні експерименту чисельність ліпідних включень в 

ендокриноцитах різних зон є незначною (рис. 4.35).  

У різних зонах кори надниркових залоз простежується дискомплексація 

тяжів ендокриноцитів через інтерстиційний набряк. 

 



112 

 

 

Рис. 4.34. Явища гідропічної дистрофії (1) в ендокриноцитах, та 

потовщення капсули (2) кори надниркової залози щура на 70 добу 

стрептозотоцинового діабету. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: об. 40, ок. 10.  

 

Рис. 4.35. Поодинокі ліпідні краплі в ендокриноцитах надниркової залози 

щура на 70 добу стрептозотоцинового діабету. Забарвлення суданом ІІІ. 

Мікрофотографія. Зб.:об.20, ок.10.  
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На ультраструктурному рівні в ендокриноцитах різних зон кори 

надниркових залоз спостерігається поліморфна картина змін. В ендокриноцитах 

клубочкової зони найбільш виражених змін зазнають мітохондрії (рис. 4.36 а), 

які мають зруйновані кристи та світлий матрикс і в подальшому 

перетворюються у вакуолі. Їхні ядра мають овальну або прямокутну форму, з 

матриксом помірної електронної щільності внаслідок дифузно розташованих 

гранул евхроматину. Гетерохроматин локалізується вздовж внутрішньої 

поверхні ядерної оболонки. Цистерни ГлЕС є поодинокими. Об’ємна щільність 

ліпідних крапель, порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження достовірно не змінюється і становить (9,38±1,26) % (р=0,6309) , 

проте є в 1,7 раза вищою за контрольні показники (контроль – (16,07±0,73) %, 

ро=0,0039).  

В ендокриноцитах пучкової зони найбільш різноманітних змін зазнають 

мітохондрії. Частина з них має високу щільність розміщення крист; інші – 

просвітлений матрикс з частковою деструкцією везикулярних крист; треті – 

мають рідко розташовані везикулярні кристи; в четвертих виявляють 

мієліноподібні внутрішньомітохондріальні включення, а також злиття ліпідних 

крапель з мітохондріями (рис. 4.36 б). Поряд з ендокриноцитами з гідропічною 

дистрофією виявляються клітини зі збереженою ультраструктурою, а також із 

парціальним некрозом (рис. 4.36 в). Об’ємна щільність ліпідних крапель, 

порівняно з попереднім терміном експерименту достовірно зменшується до 

(21,14±2,81) %  (р=0,0268), проте залишається вищою за контрольні показники 

(контроль – (9,88±0,72) %, р=0,0039). Такі зміни в ендокриноцитах пучкової 

зони кори надниркових залоз супроводжуються подальшим зменшенням у 

крові кортизолу  до (14,82±5,40) нг/мл, при цьому його рівень достовірно не 

відрізняється від контрольних величин (контроль – 10,17±0,91 нг/мл, р=0,2911). 

При кореляційному аналізі між показниками глюкози і кортизолу виявлені 

прямо пропорційні взаємозв’язки  r=+0,79 (р=0,0362). 

В ендокриноцитах сітчастої зони зустрічаються дрібні і великі вакуолі, 

лізосоми, деструктивно змінені мітохондрії, поодинокі цистерни ГлЕС сітки  
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Рис. 4.36. Ультраструктурні зміни ендокриноцитів клубочкової (а), 

пучкової (б, в) та сітчастої (г) зон кори надниркових залоз щура на 70 добу 

експерименту. Електронні мікрофотографії. Зб.: a, б, в, г) 6400. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – ядерце, 3 – мітохондрія, 4 – ліпідна крапля, 5 – 

гладка ендоплазматична сітка, 6 – мітохондрія з мієліноподібним включенням, 

7 – лізосома, 8 – клітина з парціальним некрозом, 9 – вакуоля. 
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(рис. 4.36 г). Об’ємна щільність ліпідних крапель зменшується, порівняно з 

показниками попереднього терміну спостереження, до (7,32±0,62) %  

(р=0,00623), проте залишається вищою за контрольні показники (контроль – 

(5,71±0,43) %, р=0,0051). 

На 70 добу перебігу ЕСЦД патологічні зміни в стінці судин 

гемомікроциркуляторного русла наростають. На препаратах, заповнених 

ін’єкційною масою спостерігається розрідженість судинного рисунка (рис. 4.37 

а) внаслідок облітерації одних судин та розширення інших. На напівтонких 

зрізах у просвіті розширених капілярів спостерігаються еритроцитарні саджі у 

вигляді монетних стовпчиків та мікротромби (рис. 4.37 б).  

 

  

Рис. 4.37. Нерівномірне наповнення паризькою синьою судинного русла 

(а) та еритроцитарні сладжі (б) в капілярах кори надниркових залоз щура на 70 

добу перебігу стрептозотоцинового діабету. А) ін’єкція паризькою синьою з 

наступним просвітленням препаратів; б) напівтонкий зріз забарвлений 

метиленовим синім. Зб.: а, б) об. 40, ок.10.  

 

б а 
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Як і в попередньому терміні експерименту, площа капілярів, їхньої стінки 

та ІВ є достовірно більшими за контрольні показники (див. табл. 4.11) При 

цьому площа стінки капілярів та ІВ достовірно зростають, порівняно з 

попереднім терміном спостереження.  

На ультраструктурному рівні просвіти більшості судин заповнені 

еритроцитарними сладжами, які перебувають у тісному контакті між собою та 

люменальною поверхнею ендотеліоцитів. За даними наших досліджень, на 

електронно-мікроскопічному рівні цитоплазма останніх у капілярах різних зон 

є пониженої  електронно-оптичної  щільності  (рис. 4.38), заповнена великими і 

дрібними вакуолями, в ній мало рибосом, полісом, мікропіноцитозних 

пухирців, що свідчить про пригнічення внутрішньоклітинних обмінних 

процесів та зниження активності трансендотеліального обміну.  

Спостерігається  лізис  ендотеліоцитів та десквамація окремих частин 

ендотеліоцита в просвіт судини (див. рис. 4.38 а), а подекуди відмічається 

руйнування стінок окремих капілярів і заміщення їх елементами сполучної 

тканини. Перикапілярні простори розширені і заповнені колагеновими 

волокнами (див. рис. 4.38 б). Ядра ендотеліальних клітин неправильної форми, 

гіпохромні. Міжклітинні контакти між ендотеліальними клітинами 

дезорганізовані, інколи виявляються ділянки оголеної базальної мембрани. 

Остання є потовщеною, розшарованою, містить поодинокі електроннощільні 

депозити.  

На відміну від капілярів в артеріолах, цитоплазма ендотеліоцитів є 

підвищеної електронної щільності та містить дрібні вакуолі, зруйновані 

мітохондрії та розширені цистерни ГЕС. Їхня люменальна плазмолема утворює 

мікровирости в просвіт судини з подальшим розвитком мікроклазматозу. 

Міоцити не мають чітких контурів, дезорганізовані. Цитоплазма їх є помірної 

електронної щільності і заповнена дезорганізованими мікрофіламентами та 

тонофібрилами. Мітохондрії пониженої електронно-оптичної щільності, зі 

зруйнованими кристами. Внутрішня еластична мембрана потовщена та втрачає 

звивистість ходу. До периферійних шарів стінки таких артеріол прилягає 
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дезорганізована сполучна тканина, що містить значну кількість колагенових 

волокон.  

 

 

Рис. 4.38. Гідропічна дистрофія й макроклазматоз ендотеліоцита (а) та 

явища капіляросклерозу (б) надниркової залози щура на 70 добу перебігу 

експериментального цукрового діабету. Електронні мікрофотографії. Зб.:         

а) 6400, б) 8000.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – макроклазматоз, 3 – вакуоля, 4 – 

еритроцит у просвіті капіляра, 5 – колагенові волокна. 
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Просвіти метаартеріол вміщують значні скупчення еритроцитів. Для 

закапілярних судин і венул характерними є розширені просвіти, зрідка 

заповнені еритроцитарними сладжами. Люменальна поверхня ендотеліальних 

клітин у венулах утворює значну кількість мікроворсинок, що в подальшому 

призводить до мікроклазматозу (рис. 4.39). Цитоплазма вміщує незначну 

кількість піноцитозних пухирів, скупчення рибосом і полісом, розширені 

цистерни ГЕС. Нерідко спостерігається десквамація ендотеліоцитів у просвіт 

судин та оголення базальної мембрани. Слід зазначити, що базальна мембрана 

ендотеліоцитів і міоцитів є значно потовщеною. 

 

 

Рис. 4.39. Явища мікрокроклазматозу в просвіті венули надниркової 

залози щура на 70 добу перебігу експериментального цукрового діабету. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400.  

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – мікроклазматоз, 3 – вакуоля, 4 – 

ядро міоцита, 5 – базальна мембрана. 

 

Результати досліджень дозволяють зробити такі висновки. У динаміці 

морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової системи статевозрілих 

тварин при ЕСЦД можна виділити 3 основні стадії: реактивних змін (7 доба), 
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компенсаторних процесів (14-42 доба), виснаження і деструктивних змін (42-56 

доба). 

На 7 добу розвитку експериментального цукрового діабету в гіпофізарно-

наднирковій системі прослідковується стадія реактивних змін у відповідь на 

метаболічні порушення в організмі. В аденогіпофізі вона проявляється: 

збільшенням площі ядер та ЯЦІ кортикотропних ендокриноцитів, достовірним 

зростанням об’ємної щільності СГ в 1,06 раза, в тому числі облямованих в 2,30 

раза. У корі надниркових залоз простежується достовірне потовщення пучкової 

зони на 23,95% (р=0,0007), зменшення площі ендокриноцитів цієї зони, що при 

незмінній площі їхнього ядра веде до зростання ЯЦІ. 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 підтверджуються зростанням рівня кортизолу в 1,46 раза (р=0,0074).  

У ранні терміни розвитку ЕСЦД (14-42 доби) на тлі постійно наростаючої 

гіперглікемії спостерігається підвищення функціональної активності 

гіпофізарно-надниркової системи. Кількість кортикотропних ендокриноцитів на 

0,01 мм
2 

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. Така перебудова кортикотропних 

ендокриноцитів призводять до достовірного зростання, порівняно з 

контрольними показниками, рівня АКТГ. Такі зміни в кортикотропних 

ендокриноцитах аденогіпофіза призводять до підвищення 

морфофункціональної активності кори надниркових залоз, яка проявляється: 

достовірним потовщення всіх її зон; достовірним зростанням площі 

ендокриноцитів всіх зон та їхніх ядер; збільшенням об’ємної щільності 

ліпідних гранул в ендокриноцитах пучкової зони; підвищенням рівня кортизолу 

в крові. На 28 добу протікання ЕСЦД розвиваються початкові ознаки 

діабетичної мікроангіопатії. 

Зі збільшенням терміну перебігу ЕСЦД (56-70 доби) зміни в гіпофізарно-

наднирковій системі наростають. Так, в аденогіпофізі, починаючи з 56 доби, 
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кількість кортикотропних ендокриноцитів на 0,01 мм
2
 площі аденогіпофіза 

починає зменшуватись і на 70 добу достовірно не відрізняється від показників 

контролю (р=0,5453). На світлооптичному та ультраструктурному рівнях 

більшість ендокриноцитів 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 добу – до (126±15,55) пг/мл. Постійне 

перенапруження надниркової системи призводить до її виснаження. 

Морфологічно такі зміни характеризуються: гідропічною дистрофією 

ендокриноцитів усіх зон; парціальним некрозом окремих клітин пучкової зони; 

зменшенням об’ємної щільності ліпідних крапель в ендокриноцитах усіх зон, 

проте в пучковій зоні вона залишається вищою за контрольні показники 

(р=0,0039); зниженням рівня кортизолу в крові.  

На 56 і 70 доби перебігу ЕСЦД у гемомікроциркуляторному руслі корі 

надниркових залоз виявляється діабетична мікроангіопатія, яка проявляється 

зменшенням пропускної здатності капілярів, на що вказує збільшення 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. 

Основні положення даного розділу викладені у наступних наукових  

працях [26, 90-97, 214]:  

Ткачук ЮЛ. Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла 

кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті. 

Експериментальна і клінічна медицина. 2014(3): 135-138.  

Ткачук ЮЛ. Реакція гіпофізарно-надниркової системи на розвиток 

експериментального цукрового діабету.  Клінічна анатомія та оперативна 

хірургія. 2014;13(3): 11-13. 

Ткачук ЮЛ. Морфо-функціональні зміни гіпофізарно-надниркової 

системи у ранні терміни розвитку експериментального цукрового діабету. Світ 

медицини та біології. 2015;1: 159-162. 
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Ткачук ЮЛ. Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла 

наднирників на ранніх стадіях розвитку експериментального цукрового діабету. 

Збірник тез наук.-практ. конф.  Морфологічні аспекти ангіології (24-25 жовт. 

2013, м. Тернопіль). Тернопіль, 2013 : 162-163. 

Ткачук ЮЛ. Морфофункціональні зміни пучкової зони наднирників на 

ранніх стадіях розвитку  експериментального цукрового діабету. Збірник тез 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв. 100-річчю з дня народж. видатного 

вченого-морфолога Ю.П. Мельмана Морфофункціональні особливості нервової 

та серцево-судинної системи у нормі, експерименті та патології (10-11 жовт. 

2013, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2013: 173-174. 

Ткачук ЮЛ. Структурные изменения гипофизарно-надпочечниковой 

системы при экспериментальном сахарном диабете. Сборник науч. трудов 

междунар. науч. конф. Актуальные вопросы морфогенеза в норме и патологии 

(16–17 апр. 2014, г. Москва). Москва, 2014: 273-275. 

Ткачук ЮЛ. Морфологічна характеристика судин 

гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз при цукровому діабеті  

та його корекції. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2016; 

16(1): 245-249. 

Жураківська ОЯ, Міськів ВА, Ткачук ЮЛ, Дутчак УМ, Гречин АБ, 

Клипич ЯІ. Морфофункціональні зміни гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

системи при експериментальному цукровому діабеті. Conference Proceedings. 
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РОЗДІЛ 5 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПОФІЗАРНО-

НАДНИРКОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

 

 

5.1. Особливості вуглеводного обміну при комплексному лікуванні 

експериментального цукрового діабету 

Через два тижні лікування, порівняно з 2а групою тварин (рівень глюкози  

в крові становить ((15,61±1,43) ммоль/л), у 3-й групі тварин рівень глюкози в 

крові достовірно зменшується: у підгрупі 3а до (9,23±1,02) ммоль/л (р=0,0017), 

у підгрупі 3б до (8,55±0,98) ммоль/л (р=0,0017), у підгрупі 3в до         

(6,11±0,59) ммоль/л (р=0,0017), проте такі показники є достовірно вищими за 

показники інтактної групи тварин (у всіх випадках р>0,05). У тварин 3-ї групи 

знижується і рівень HbА1с, порівняно з 2а групою тварин ((9,01±0,26) %): у 

підгрупі 3а до (6,23±1,31) %, у підгрупі 3б до (5,10±0,58) %, у підгрупі 3в до 

(4,42±1,09) % (у всіх випадках р=0,0017). Проте такі рівні HbА1с у 3-й групі 

тварин є вищими за показники інтактної групи тварин (у всіх випадках 

р=0,0006). Слід зазначити, що у підгрупі 3в рівень глюкози є достовірно 

меншим, порівняно з підгрупою 3а і 3б (у всіх випадках р=0,0017) (рис. 5.1), а 

рівень HbА1с є достовірно меншим, ніж у підгрупі 3а (р=0,0040) (рис. 5.2).  

Через 6 тижнів лікування у 3-й групі тварин, порівняно з показниками 

попереднього терміну спостереження, рівні глюкози достовірно не змінюються 

(у всіх випадках р>0,05) і становлять: у 3а підгрупі (10,54±0,92) ммоль/л, у 3б – 

(8,37±0,95) ммоль/л, у 3в – (5,53±0,61) ммоль/л. Такі показники є достовірно 

меншими, порівняно з 2а підгрупою тварин (у всіх випадках р=0,0017), і в 

підгрупі 3в достовірно не відрізняються від показників інтактної групи тварин 

(р=0,3055), а в підгрупі 3а і 3б ці показники є достовірно вищими за дані в 

інтактної групи тварин (у всіх випадках р=0,0006). Рівень HbА1с у 3-й групі 
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лікування, як і рівень глюкози, достовірно не змінюються, порівняно з 

показниками попереднього терміну спостереження (у всіх випадках р>0,05) і 

становлять: у 3а підгрупі (6,83±1,31) %, у 3б – (5,10±0,58) ммоль/л, у 3в – 

(3,95±1,01) ммоль/л. Такі показники є достовірно меншими, порівняно з такими 

ж у тварин із ЕСЦД, які не отримували лікування (у всіх випадках р=0,0017) та 

достовірно більшими за показники інтактної групи тварин ( у всіх випадках 

р=0,0006).  

 

 

Рис. 5.1. Рівень глюкози (а) та HbА1с (б) у тварин різних груп при 

експериментальному цукровому діабеті та його корекції. 
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Слід зазначити, що в підгрупі 3в рівні глюкози та HbА1с є достовірно 

меншими, порівняно з підгрупою 3а і 3б (у всіх випадках р<0,05), натомість у 

підгрупі 3а ці показники є найвищими (у всіх випадках р<0,05).  

Таким чином, аналізуючи зміни вуглеводного обміну в 3-й групі тварин, 

які отримували різне лікування можна прийти до таких висновків:  

 застосування ексенатиду в ранні терміни розвитку ЕСЦД 

призводить до часткової нормалізації показників вуглеводного 

обміну (рівень глюкози і HbА1с  достовірно зменшуються, 

порівняно з тваринами з ЕСЦД без лікування), проте тривале 

застосування ексенатиду, як монотерапії, є недостатньо 

ефективним, оскільки тільки частково зменшує рівні глюкози і 

HbА1с, які залишаються найвищими в усіх підгрупах з лікуванням; 

  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 у тварин з експериментальним стрептозотоциновим 

діабетом є комплексне застосування інсуліну гларгін і ексенатиду, 

що забезпечує у тварин 3в підгрупи нормалізацію глікемічного 

профілю впродовж усього лікування. 

 

5.2. Морфо-функціональна характеристика кортикотропних 

ендокриноцитів аденогіпофіза при комплексному лікуванні 

експериментального цукрового діабету 

Через 28 діб після моделювання стрептозотоцинового діабету в  3-й групі 

тварин, які впродовж 14 діб отримували лікування цитоплазма кортикотропих 

ендокриноцитів з різною інтенсивністю добре забарвлюється в залежності від 

вмісту в них СГ. На відміну від тварин 2а підгрупи дрібні і великі вакуолі в 

клітинах не виявляються (рис. 5.2).  

Загальна кількість кортикотропних ендокриноцитів на площі 0,01 мм
2
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аденогіпофіза залишається вищою за інтактні показники (2,9±0,74) і становить 

у підгрупі 3а – 4,4±0,17 (р=0,0461), у підгрупі 3б – 3,9±0,09 (р=0,0219), у 

підгрупі 3в – 3,8±0,18 (р=0,0219) та статистично значуще не відрізняється від 

показників 2а підгрупи. 

У 3-й групі тварин площа ядер кортикотропних ендокриноцитів і їхній 

ЯЦІ достовірно зменшуються, порівняно з щурами з ЕСЦД, які не отримували 

лікування, проте ці показники залишаються вищими за показники інтактної 

групи тварин (табл. 5.1). Площа кортикотропних ендокриноцитів у підгрупі 3а і 

3в достовірно збільшується, а в 3б підгрупі достовірно не відрізняється від 1-і 

групи і 2а підгрупи щурів. КФ ядер кортикотропних ендокриноцитів у тварин 

3-ї групи зростає, порівняно з підгрупою 2а, проте залишається достовірно 

меншим, ніж у інтактної групи тварин. 

У 3-й групі тварин, які отримували лікування, на ультраструктурному 

рівні простежується відновлення ультраструктурної організації кортикотропних 

ендокриноцитів (рис. 5.3 б, г). Їхні ядра набувають округлої форми з 

переважанням евхроматину, тоді як гетерохроматин у вигляді окремих 

електроннощільних грудок локалізується вздовж внутрішньої поверхні ядерної 

оболонки. Перинуклеарний простір добре візуалізується. Як і в інтактної групи 

тварин, зустрічаються помірно-, гіпер- та дегранульовані кортикотропні 

ендокриноцити, що свідчить про відновлення процесу синтезу, накопичення та 

виведення АКТГ із цих клітин. У більшості кортикотропних ендокриноцитів 3  

групи простежуються внутрішньоклітинні регенераторні процеси, які 

характеризуються появою в цитоплазмі молодих мітохондрій з 

електроннощільним матриксом і чітко диференційованими кристами, 

гіпертрофією і гіперплазією ГЕС, гіпертрофією структурних компонентів КГ 

(рис. 5.3 г). У підгрупах 3а і 3в трапляються молоді кортикотропні 

ендокриноцити, які характеризуються: підвищеною електронною щільністю 

цитоплазми, великою кількістю СГ з електроннощільним матриксом, наявністю 

в цитоплазмі молодих мітохондрій (рис. 5.3 а, б). Проте слід зазначити, що в 

підгрупі 3а в молодих кортикотропних ендокриноцитах спостерігаються 
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Рис. 5.2. Гістоструктурна організація кортикотропних ендокриноцитів (1) 

гіпофіза 3а (а) та 3в (б) підгрупи щурів з діабетом, які отримували корекцію.  

Забарвлення: альдегід-фуксином за Гоморі і дозабарвлювали «азаном» за 

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

Таблиця 5. 1 

Морфометричні показники кортикотропних ендокриноцитів аденогіпофіза 

щура при стрептозотоциновому діабеті та його корекції (M±m) 

П р и м і т к и :  

1. * - достовірна різниця, порівняно з інтактною групою тварин, р <0,05. 

2. # - достовірна різниця порівняно з тваринами з ЕЦД (2а підгрупа), р<0,05. 
 

Групи тварин 

Площа 

ядра 

(мкм
2
) 

КФ ядра 
Площа клітини 

(мкм
2
) 

ЯЦІ 

2а 54,34±8,16
*
 0,73±0,02

*
 235,74±12,43 0,30±0,02* 

3а 45,82±3,21
*,#

 0,76±0,02
*,#

 241,23±11,21
*,#

 0,24±0,01
#
 

3б 46,96±2,34
*,#

 0,78±0,02
*,#

 236,32±9,28 0,25±0,02
*,#

 

3в 45,78±4,36
*,#

 0,77±0,02
*,#

 240,59±8,96
*,#

 0,23±0,02
#
 

1 41,74±2,74 0,81±0,02 234,79±17,32 0,22±0,02 
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Рис. 5.3. Поява молодих (а, б), в стані мітозу (в) кортикотропних 

ендокриноцитів та внутрішньоклітинні регенераторні процеси (г) через 14 діб 

лікування. Електронні мікрофотографії. Зб.: а, в) 8000, б) 9600, г) 6400.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – деструктивно змінена мітохондрія, 3 – молода 

мітохондрія, 4 – зріла мітохондрія, 5 – секреторна гранула, 6 – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 7 – вакуоля. 
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деструктивні зміни в мітохондріях (див. рис. 5.3. а). У підгрупі 3в трапляються 

кортокотропні ендокриноцити в стані мітозу (рис. 5.3 в). У всіх тварин 3-ї групи 

візуалізуються кортикотропні ендокриноцити, які за ультраструктурною 

організацією не відрізняються від таких же в інтактних тварин.  

Об’ємна щільність СГ у кортикотропних ендокриноцитах, порівняно з 

тваринами 2а підгрупи, зменшується в підгрупі 3а до (5,40±0,53) % (р=0,0002), 

у підгрупі 3б до (5,43±0,81) % (р=0,0002), у підгрупі 3в до (5,02±0,13) % 

(р=0,0002), проте залишається достовірно вищою за інтактну групу тварин 

(р=0,0036, р=0,0092 та р=0,0452 відповідно). Це ж стосується і облямованих СГ: 

у підгрупах 3а, 3б та 3в їхня об’ємна щільність становить (1,92±0,43) %, 

(1,89±0,24) % та (1,41±0,33) %, що є достовірно менше, порівняно з 2а 

підгрупою тварин (р=0,0003, р=0,0002, р=0,0002), проте залишається вищою, 

порівняно з інтактними показниками (р=0,0002, р=0,0002, р=0,009).  

Така ультраструктурна перебудова кортикотропних ендокриноцитів  у 

тварин 3-ї групи вказує на зменшення їхньої функціональної активності, 

порівняно з тваринами з ЕСЦД, які не отримували лікування, що 

підтверджується біохімічними даними. Так, рівень АКТГ у крові у тварин 3-ї 

групи, порівняно з 2а підгрупою, достовірно зменшується у підгрупі 3а до 

76,84±19,16 пг/мл (р=0,0060), у підгрупі 3б до 44,77±20,01 пг/мл (р=0,0017), у 

підгрупі 3в до 40,03±13,42 пг/мл (р=0,0017). Такі показники АКТГ у 3б і 3в 

підгрупах тварин статистично значуще не відрізняються від показників 

інтактної групи (р=0,6963 та р=0,6813), а в 3а підгрупі є достовірно вищими 

(р=0,0009). 

Через 56 діб після моделювання ЕСЦД у 3-й групі тварин, які упродовж 

42 діб отримували корекцію, цитоплазма кортикотропих ендокриноцитів добре 

забарвлюється в залежності від вмісту в них СГ (рис. 5.4 а), проте в підгрупі 3а 

зустрічаються клітини з вакуольною дистрофією (рис. 5.4 б).  

Загальна кількість кортикотропних ендокриноцитів на площі 0,01 мм
2
 

аденогіпофіза у підгрупі 3а становить 3,8±0,17, 3б – 3,3±0,24, 3в – 3,1±0,84. Такі 

показники у підгрупах 3б і 3в є достовірно меншими за показники 2а підгрупи  
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(у всіх випадках р<0,05), тоді як у 3а підгрупі достовірно не відрізняються 

(р=0,6289). Загальна кількість кортикотропних ендокриноцитів на площі 0,01 

мм
2
 аденогіпофіза у підгрупах 3а і 3б є вищою за показник інтактної групи 

тварин (у всіх випадках р<0,05), тоді як у 3в підгрупі статистично значуще не 

відрізняється (р=0,8659). 

У 3-й групі тварин площа кортикотропних ендокриноцитів і їхніх ядер 

достовірно зменшуються, порівняно з тваринами з ЕСЦД, які не отримували 

лікування, проте дані показники у 3а підгрупі залишаються вищими за 

показники інтактної групи тварин (табл. 5.2). ЯЦІ у різних підгрупах 3-ї групи 

достовірно не відрізняються ні від 2а підгрупи ні  від інтактної групи тварин. 

Через 42 доби лікування у 3а підгрупі тварин  зустрічаються молоді 

кортикотропні ендокриноцити з ознаками балонної дистрофії (рис. 5.5 а). Такі 

ендокриноцити мають: цитоплазму підвищеної електронної щільності в якій є 

дрібні і крупні вакуолі у вигляді балонів; невелику кількість СГ; мітохондрії 

звичайної будови та з частково зруйнованими кристами; поодинокі цистерни 

ГЕС та слабо розвинений КГ. Поряд із молодими клітинами зустрічаються зрілі 

ендокриноцити з явищами вакуольної та балонної дистрофій (рис. 5.5 б). Такі 

ендокриноцити містять чисельні лізосоми та аутофагосоми. Поряд із 

деструктивно зміненими спостерігаються кортикотропні ендокриноцити із 

внутрішньоклітинними регенераторними змінами (молодими мітохондріями, 

гіпертрофією ГЕС та структурних елементів КГ). Об’ємна щільність СГ у 

кортикотропних ендокриноцитах цієї підгрупи тварин, порівняно з попереднім 

терміном експерименту та з 2а підгрупою тварин, достовірно не змінюється і 

становить (5,46±0,74) % (р=0,4497), облямованих – (1,52±0,28) % (р=0,1889). 

Такі показники об’ємної щільності СГ є достовірно більшими за показники 

інтактної групи тварин (у всіх випадках р<0,05). Така ультраструктурна 

перебудова кортикотропних ендокриноцитів у тварин 3а підгрупи вказує на 

їхню високу функціональну активність, що підтверджується біохімічними 

даними. Так, рівень АКТГ у крові становить (81,83±20,07) пг/мл, що є 

достовірно менше, порівняно із тваринами з ЕСЦД без лікування (р=0,0027), 
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проте залишається вищим, порівняно з інтактною групою тварин (р=0,0006).  

 

Рис. 5.4. Гістоструктурна організація кортикотропних ендокриноцитів (1) 

гіпофіза 3в (а) та 3а (б) підгрупи щурів з діабетом, які отримували корекцію.  

Забарвлення: альдегід-фуксином за Гоморі і дозабарвлювали «азаном» за 

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

Таблиця 5. 2 

Морфометричні показники кортикотропів аденогіпофіза щура при 

стрептозотоциновому діабеті та його корекції (M±m) 

П р и м і т к и :  

1. * - достовірна різниця, порівняно з інтактною групою тварин, р <0,05; 

2. # - достовірна різниця, порівняно з тваринами з ЕЦД (2а підгрупа), р<0,05; 

Групи тварин 

Площа 

ядра 

(мкм
2
) 

КФ ядра 
Площа клітини 

(мкм
2
) 

ЯЦІ 

2а 51,72±2,91
*
 0,86±0,02

*
 280,13±11,19 0,23±0,03 

3а 46,76±3,53
*,#

 0,76±0,02
*,#

 248,23±12,32
*,#

 0,23±0,01 

3б 46,12±2,86
*,#

 0,79±0,03
#
 237,43±11,29

#
 0,24±0,02 

3в 43,12±3,18
#
 0,80±0,03

#
 235,68±9,81

#
 0,22±0,03 

1 41,74±2,74 0,81±0,02 234,79±17,32 0,22±0,02 
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Рис. 5.5. Молоді (а) та зрілі (б) кортикотропні ендокриноцити 

аденогіпофіза щура з явищами вакуольної й балонної дистрофій та 

внутрішньоклітинними регенераторними процесами через 42 доби корекції 

ексенатидом експериментального цукрового діабету. Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) 6400, б) 8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія, 3 – комплекс Гольджі, 4 – 

лізосома, 5 – секреторна гранула, 6 – розширена цистерна гранулярної 

ендоплазматичної сітки, 7 – вакуоля, 8 – балон. 

 

У 3б та 3в підгрупах тварин, більшість кортикотропних ендокриноцитів 

мають таку ж будову, як у контрольної та інтактної груп тварин (рис. 5.6 а, в).  

Ядра їхні округлої форми, містять дифузно розташовані гранули евхроматину 

та маргінально – електроннощільний гетерохроматин. В окремих клітинах ядра 

є світлими з переважанням гетерохроматину (рис. 5.6 г). Перинуклеарний 

простір добре візуалізується. В окремих ендокриноцитах спостерігається 

розширення цистерн ГЕС та дископлексація крист мітохондрій (рис. 5.6 в). 

Характерною особливістю будови гіпергранульованих кортикотропних 

ендокриноцитів є гіпертрофований КГ та численні СГ з матриксом різної 
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електронної щільності  

 

 

Рис. 5.6. Відновлення ультраструктурної організації кортикотропних 

ендокриноцитів аденогіпофіза щура через 42 доби корекції експериментального 

цукрового діабету ексенатидом з інсуліном гларгін (а, б, в) та інсуліном (г ). 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 6400, б) 9600, в, г) 8000.  

Позначення: 1 – ядро, 2 –мітохондрія, 3 – комплекс Гольджі, 4 – лізосома, 
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5 – секреторна гранула, 6 – цистерна гранулярної ендоплазматичної сітки. 

(рис. 5.6. б). У 3 групі тварин (як у контрольної, так і в інтактної групи тварин) 

зустрічаються помірно-, гіпер- та дегранульовані кортикотропні 

ендокриноцити, що вказує на відновлення процесу синтезу, накопичення та 

виведення АКТГ з цих клітин. 

Об’ємна щільність СГ, у тому числі облямованих, порівняно з тваринами 

2а підгрупи, зменшується в підгрупі 3б до (4,83±0,41) % (р=0,0028) та 

(1,89±0,24) % (р=0,0041), у підгрупі 3в до (4,62±0,59) % (р=0,009) та (1,11±0,18) 

% (р=0,0013). Порівняно з інтактною групою тварин об’ємна щільність СГ у 3б 

та 3в підгрупах достовірно не відрізняється (р=0,1407 та р=0,6425 відповідно), 

натомість облямованих залишається достовірно вищою (р=0,0002 та р=0,0258 

відповідно). Така ультраструктурна перебудова кортикотропних 

ендокриноцитів  у тварин 3-ї групи вказує на зменшення їхньої функціональної 

активності, порівняно з тваринами з ЕСЦД, які не отримували лікування, що 

підтверджується біохімічними даними. Рівень АКТГ у крові тварин 3-ї групи, 

порівняно з 2а підгрупою, достовірно зменшується у підгрупі 3б до 

(46,73±16,92) пг/мл (р=0,0017), у підгрупі 3в до (41,89±10,91) пг/мл (р=0,0017). 

Такі показники АКТГ у 3б і 3в підгрупах тварин статистично значуще не 

відрізняються від показників інтактної групи (р=0,1432 та р=0,1718). 

Таким чином, застосування ексенатиду як монотерапії для корекції 

морфологічних пошкоджень кортикотропних ендокриноцитів при ЕСЦД є 

ефективним тільки в ранні терміни розвитку захворювання, тоді як у віддалені 

періоди призводить до підвищення їх функціональної активності та розвитку в 

них деструктивних змін за типом вакуольної та балонної дистрофій. Найбільш 

ефективною для корекції морфологічних ушкоджень кортикотропних 

ендокриноцитів є комбінована медикаментозна терапія інсуліном і 

ексенатидом, яка сприяє внутрішньоклітинним регенераторним процесам, а 

також утворенню нових кортикотропних ендокриноцитів через мітоз. 

Упродовж усього лікування така терапія забезпечує структурну і 

функціональну стабільність кортикотропних ендокриноцитів, яка не 
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відрізняється від такої ж в інтактної групи тварин. 

 

5.3. Особливості морфо-функціональних змін кори надниркових 

залоз при корекції експериментального цукрового діабету 

Через 14 діб лікування у тварин 3-ї групи, порівняно з 2а підгрупою, 

спостерігається достовірне зменшення товщини різних зон надниркових залоз: 

клубочкової в 3а підгрупі до (60,34±7,12) мкм, у 3б підгрупі до (61,22±6,32) 

мкм, у 3в підгрупі до (60,43±9,85) мкм; пучкової в 3а підгрупі до (543,15±65,57) 

мкм, у 3б підгрупі до (562,31±45,62) мкм, у 3в підгрупі до (489,27±56,24) мкм; 

сітчастої в 3а підгрупі до (123,52±21,34) мкм, у 3б підгрупі до (115,63±26,31) 

мкм, у 3в підгрупі до (129,84±12,87) мкм (у всіх випадках р<0,05). При цьому 

товщина клубочкової і сітчастої зон та пучкової зони у 3 а підгрупі достовірно 

не відрізняються від показників інтактної групи тварин (у всіх випадках 

р>0,05), тоді як пучкова зона у 3а та 3б підгрупах залишається достовірно 

більшою за інтактні показники (р=0,0026 та р=0,0063).  

На відміну від тварин 2а підгрупи у 3-й групі гістоструктурна організація 

кори надниркових залоз подібна до такої в інтактних тварин (рис. 5.7 а). 

Клубочкова зона була представлена ендокриноцитами подовженої форми, які 

утворюють клубочки, а в їхній цитоплазмі спостерігається значна кількість 

ліпідних крапель (рис. 5.7 б). В епітеліальних тяжах пучкової зони переважають 

клітини округлої форми. Слід зазначити, що наповненість цитоплазми цих 

ендокриноцитів візуально менша, ніж клубочкової зони. При цьому вміст 

ліпідних крапель у сусідніх ендокриноцитах є досить варіабельним. Сітчаста 

зона в корі надниркових залоз, як і в інтактної групи тварин, представлена 

ендокриноцитами овальної форми з найменшим вмістом ліпідних крапель (рис. 

5.7 в). 

У 3а та 3б групах тварин площа ендокриноцитів та площа профільного 

поля їхніх ядер у клубочковій і сітчастій зонах достовірно зменшуються, 

порівняно з 2а підгрупою тварин і достовірно не відрізняються від інтактних 

показників (табл. 5.3). У пучковій зоні у підгрупі 3а і 3б спостерігається  
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достовірне зменшення площі ендокриноцитів і їхніх ядер, порівняно з 2-ю 

групою тварин, при цьому площа ядра є достовірно вищою за інтактні  

 

 

Рис. 5.7. Відновлення гістоструктури кори надниркових залоз щурів через 

14 діб корекції ексенатидом разом з інсуліном гларгін стрептозотоцинового 

цукрового діабету. Забарвлення гематоксиліном та еозином (а). Забарвлення 

суданом ІІІ (б, в). Мікрофотографії. Зб.: а) об.10, ок.10; б, в) об.20, ок.10. 
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Позначення: 1 – клубочкова зона, 2 – пучкова зона, 3 – сітчаста зона, 4 – 

ліпідна крапля, 5 – капіляр, 6 – мозкова речовина. 

показники, що веде до зростання ЯЦІ (див. табл. 5.3). У підгрупі 3в 

морфометричні показники ендокриноцитів різних зон кори надниркових залоз 

достовірно не відрізняються від інтактних показників (див. табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3  

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щурів 

на  14 добу корекції експериментального цукрового діабету (M±m) 

Групи 

тварин 

Площа  

клітини 

(мкм
2
) 

КФ 

клітини 
Площа  

ядра (мкм
2
)  

КФ 

ядра ЯЦІ 

1 2 3 4 5 6 

Клубочкова зона 

2а 82,71±2,78*
 

0,77±0,09 31,19±0,63*
 

0,84±0,08 0,61±0,03* 

3а 45,02±3,03
 #
 0,72±0,09 20,96±0,45

 #
 083±0,09 0,87±0,05

 #
 

3б 49,56±2,12
 #
 0,71±0,12

 
 22,23±0,62

 #
 0,81±0,07 0,81±0,06

 #
 

3в 45,54±3,72
 #
 0,73±0,08 19,13±1,85

 #
 0,83±0,04 0,72±0,17

 #
 

інтактні 44,12±9,98 0,72±0,11 18,78±2,73 0,82±0,09 0,75±0,27 

Пучкова зона 

2а 260,81±9,11* 0,80±0,08* 46,98±0,69*
, #

 0,88±0,09 0,19±0,01 

3а 155,23±8,63
 #
 0,81±0,09* 33,24±0,65

 #,*
 0,87±0,06 0,27±0,06

*,# 
 

3б 156,24±6,17
 #
 0,88±0,07

 #
 31,56±2,12

 #,*
 0,86±0,09 0,25±0,07

 #
 

3в 146,18±44,28
 #
 0,87±0,06

 #
 28,64±5,94

 #
 0,87±0,06 0,24±0,06

#
 

інтактні 144,68±34,90 0,86±0,09 26,28±4,57 0,89±0,06 0,22±0,07 

Сітчаста зона 

2а 102,87±3,71* 0,81±0,07 32,96±1,42* 0,88±0,10 0,48±0,04* 

3а 66,45±3,56
 #
 0,80±0,06 24,96±0,85

 #
 0,90±0,01 0,60±0,07

 #
 

3б 68,46±4,21
 #
 0,79±0,05 26,31±1,12

 #
 0,91±0,02 0,62±0,05

 #
 

3в 67,44±3,02
#
 0,79±0,09 25,87±0,79 0,89±0,03 0,62±0,04 

інтактні 68,33±14,16 0,78±0,08 26,40±3,70 0,92±0,04 0,63±0,17 

П р и м і т к и :  

1. * - достовірна різниця, порівняно з інтактною групою тварин, р <0,05. 

2. # - достовірна різниця, порівняно з тваринами з ЕСЦД (2-а група), р<0,05. 

 

Слід зазначити, що коефіцієнти форми ендокриноцитів та їхніх ядер у 3-й 

групі достовірно не відрізняються від інтактних показників, за винятком КФ 
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ендокриноцитів пучкової зони 3а підгрупи тварин, які є достовірно вищими за 

інтактну групу (див. табл. 5.3). 

У 3-й групі тварин спостерігається відновлення ультраструктурної 

організації ендокриноцитів різних зон кори надниркових залоз (рис. 5.8). У 

клубочковій зоні ендокриноцити, як і в тварин інтактної групи, мають 

видовжену форму (рис. 5.8 а). Більшість із клітин має  щільну цитоплазму. Ядро 

локалізується ексцентрично, а навпроти від ядра цитоплазма клітини заповнена 

ліпідними краплями. В ядрі переважає гетерохроматин, який утворює 

скупчення по периферії ядра. В центрі ядра візуалізується електроннощільне 

ядерце. ГлЕС представлена окремими цистернами. Мітохондрії є поодинокими, 

з кристами ламелярного типу. Ліпідні краплі рівномірно заповнюють 

цитоплазму клітини. Серед них трапляються напівпусті та з мієліноподібними 

включеннями. Їхня об’ємна щільність порівняно з 2а підгрупою достовірно 

зменшується: у підгрупі 3а до (15,86±0,75) %, у підгрупі 3б до (16,01±0,86) %, у 

підгрупі 3в до (15,23±0,47) % (у всіх випадках р<0,05). Такі показники об’ємної 

щільності ліпідних крапель у різних підгрупах 3-ї групи тварин достовірно не 

відрізняються від інтактних показників (у всіх випадках р>0,05). 

У пучковій зоні поряд виявляються ендокриноцити, заповнені ліпідними 

краплями та дегранульовані. Їхні ядра округлої форми з дифузно 

розташованими гранулами евхроматину та електроннощільним ядерцем. На 

відміну від тварин 2-ї групи, у 3-й групі мітохондрії мають матрикс помірної 

електроннооптичної щільності і чітко диференційовані кристи везикулярного 

типу (рис. 5.9). Між мітохондріями і навколо них спостергаються скупчення  

вільних  рибосом. Між ендокриноцитами і капілярами простежуються вузькі 

щілини, заповнені мікровілями, які контактують з плазмолемою. КГ в клітинах 

пучкової зони є слабо виражений, а ГлЕС має вигляд коротких трубчастих 

структур або везикул. У 3а підгрупі тварин спостерігається гіперплазія ГлЕС і 

численні ліпідні краплі (рис. 5.9 а). Останні мають різної електронно-оптичної 

щільності матрикс, середина їх є світлою, що вказує на посилені процеси 

секреції глюкокортикоїдів. Об’ємна щільність ліпідних крапель у пучковій зоні 
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3а підгрупи в цей термін спостереження є найвищою серед усіх підгруп із 

корекцією і становить (16,39±2,42) %, у підгрупі 3б – (14,01±1,35) % у підгрупі  

  

Рис. 5.8. Відновлення ультраструктурної організації ендокриноцитів 

клубочкової (а) та сітчастої (б) зон надниркових залоз щурів через 14 діб 

корекції стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом та інсуліном 

гларгін. Електронні мікрофотографії. Зб.: a) 4000, б) 4800. 

Позначення: 1 – ядро, 2 –мітохондрія, 3 – ліпідна крапля, 4 – гладка 

ендоплазматична сітка, 5 – ліпідна крапля з мієліноподібними включеннями. 

 

3в – (10,08±1,24) %. Такі показники об’ємної щільності ліпідних крапель є 

достовірно меншими, порівняно з 2а підгрупою (у всіх випадках р<0,05), при 

цьому в 3а і 3б підгрупах вони є достовірно більшими за інтактні показники 

(р=0,0051 та р=0,0078), а в підгрупі 3в достовірно не відрізняються від них 

(р=0,6309). Це підтверджується і даними біохімічних досліджень, а саме: вміст 

кортизолу в крові є достовірно більшим за показними інтактних тварин і 

становить у підгрупі 3а (11,39±2,65) нг/мл (р=0,0403), у підгрупі 3б – 

(11,95±1,73) нг/мл (р=0,0404), проте такі показники є достовірно меншими від 

таких же у 2а підгрупи тварин (у всіх випадках р=0,0017). У 3в підгрупі тварин 
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рівень кортизолу в крові становить (8,90±1,14) нг/мл, що є достовірно меншим 

від величин 2а  підгрупи  тварин  (р=0,0017)  і  достовірно  не  відрізняється  від  

  

Рис. 5.9. Ультраструктура ендокриноцитів пучкової зони кори 

надниркових залоз щурів через 14 діб корекції експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом (а) та ексенатидом 

спільно з інсуліном (б). Електронні мікрофотографії. Зб.: a, б) 6400. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія, 3 – ліпідна крапля, 4 – гладка 

ендоплазматична сітка. 

 

інтактних показників (р=0,0519). У цей термін лікування виявляються обернено 

пропорційні взаємозв’язки між рівнем АКТГ і кортизолу, які становлять у 

підгрупі 3а r=-0,78 (р=0,0362), у підгрупі 3б – r=-0,67 (р=0,1482), у підгрупі 3в – 

r=-0,93(р=0,0025). Такі кореляційні зв’язки є достовірними у підгрупах 3а і 3в 

та статистично незначущими у підгрупі 3б. 

Сітчаста зона надниркових залоз у щурів 3-ї групи представлена 

епітеліальними тяжами, які утворюють пухку сітку. Ендокриноцити цієї  зони 

мають, як і в інтактної групи тварин, округлу або овальну форму. Ядра 

зосереджуються переважно в центрі клітин (рис. 5.8 б) і мають дифузно 
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розташовані гранули хроматину. У цитоплазмі візуалізуються численні 

мітохондрії округлої і паличкоподібної форми з електронно-світлим та помірної 

щільності матриксом. Їхні кристи переважно ламелярного типу, хоча 

трапляються і везикулярного. ГлЕС представлена окремими везикулами. 

Поодинокі ліпідні краплі розташовуються поміж мітохондріями. Об’ємна 

щільність ліпідних крапель у підгрупах ставить: 3а – (6,02±0,43) %, у 3б – 

(5,87±0,56)%, 3в – (5,79±0,36)% і достовірно не відрізняється від показника 

інтактної та 2а підгрупи тварин (у всіх випадках р>0,05).  

У тварин 3-ї групи на 14 добу корекції стрептозотоцинового діабету на 

гістологічному рівні виявити зміни в гемомікроциркуляторному руслі кори 

надниркових залоз не вдалося. При ін’єкції паризькою синьою судини 

рівномірно заповнюються ін’єкційною масою. В окремих судинах  

спостерігаються скупчення еритроцитів.  

При морфометричному аналізі капілярів кори надниркових залоз 

встановлено, що в клубочковій і пучковій зонах площа стінки капілярів є 

достовірно меншою, порівняно з показниками 2а підгрупи і значуще не 

відрізняється від інтактних показників (табл. 5.4). У пучковій зоні площа 

капілярів достовірно зменшується, порівняно з 2а підгрупою тварин, внаслідок 

зменшення площі їхнього просвіту. Такі показники значуще не відрізняються 

від показників інтактної групи тварин. Слід зазначити, що в усіх підгрупах 3-ї 

групи ІВ достовірно не відрізняється від показників інтактної групи тварин  

(див. табл. 5.4). 

На ультраструктурному рівні в 3б та 3в підгрупах будова більшості судин 

гемомікроциркуляторного русла наближається до норми. Ядра ендотеліоцитів 

овальної форми з неглибокими випинами ядерної оболонки (рис. 5.10а). КГ 

складається з диктіосом та пухирців. У більшості ендотеліоцитів капілярів 

різних зон простежується гіпертрофія ГЕС, на цистернах якої добре 

візуалізуються рибосоми (див. рис. 5.10а). У перикаріоні наявні 3-4 мітохондрії, 

які характеризуються матриксом помірної електронно-оптичної щільності з 

добре вираженими кристами. У периферійній зоні ендотеліальної клітини є 
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численні фенестри. В ядерній зоні спостерігається велика кількість полісом, 

рибосом, гранул глікогену. Базальна мембрана є тришаровою, чітко 

контурується, як і перикапілярний простір. В останньому візуалізуються 

численні мікровілі, які контактують з плазмолемою ендокриноцитів. 

 

Таблиця 5.4  

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів на 14 

добу корекції стрептозотоцинового цукрового діабету (M±m) 

Група 

тварин 

Площа профілю 

(мкм
2
) 

 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа 

стінки (мкм
2
) 

 

ІВ (%) 

Клубочкова зона 

2а 36,93±3,39 21,57±1,88 15,36±2,72* 171,60±14,28* 

3а 29,62±2,12 20,21±1,34 9,41±0,52
#
 146,56±3,46

#
 

3б 28,75±4,46 18,26±1,56 10,59±0,63
#
 157,45±7,56

#
 

3в 28,89±4,76 18,56±3,49 10,31±1,22
#
 155,66±7,32

#
 

інтактні 27,02±5,20 17,77±3,96 9,25±2,16 153,71±13,89 

Пучкова зона 

2а 65,08±5,87* 51,68±3,94* 13,39±4,23 126,00±8,54 

3а 53,51±3,06
#
 41,15±2,16

#
 12,35±1,06 130,78±5,69 

3б 51,75±4,59
#
 41,53±5,65

#
 10,22±2,06 124,61±9,76 

3в 50,78±3,19
#
 37,86±2,30

#
 12,92±2,34 134,12±9,63 

інтактні 53,44±9,01 39,70±7,45 13,74±5,36 135,92±15,09 

Сітчаста зона 

2а 132,98±5,22* 85,44±10,25* 47,53±8,42* 157,11±16,05 

3а 92,52±7,03
#
 64,02±4,66

#
 28,51±3,37

#
 144,52±4,51 

3б 91,36±6,26
#
 63,32±3,56

#
 28,04±3,69

#
 143,28±10,03 

3в 89,36±11,04
#
 60,32±9,24

#
 29,04±5,75 148,14±12,04 

інтактні 97,51±29,47 67,52±18,27 30,01±14,24 144,32±17,06 

П р и м і т к и :  

1. * - достовірна  різниця, порівняно  з інтактними тваринами, р <0,05. 

2. # - достовірна різниця порівняно з тваринами з ЕСЦД (2 група), р<0,05. 

 

У тварин 3а підгрупи ультраструктура капілярів дещо відрізняється від 

такої ж  у інтактної групи тварин (рис. 5.10б). Часто зустрічаються двоядерні 

ендотеліоцити, що свідчить про вікові зміни в цих клітинах. У цитоплазмі 
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ендотеліоцитів спостерігаються поодинокі вакуолі, низької електронно- 

оптичної щільності мітохондрії з дезорганізованими кристами, розширені 

  

Рис. 5.10. Компенсаторно-відновні процеси та дистрофічні зміни в 

капілярах кори надниркових залоз щура через 14 діб корекції 

стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом  разом з інсуліном (а) та 

лише ексенатидом (б). Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 6400. 

1 – ядро ендотеліоцита, 2 – вакуоля, 3 – мікроклазматоз, 4 – мітохондрія,   

5 – гранулярна ендоплазматична сітка, 6 – мікровілі, 7 – просвіт капіляра.  

 

цистерни ГЕС. У цитоплазмі наявні дрібні вакуолі. У просвіті капілярів 

виявляються еритроцитарні сладжі у вигляді монетних стовпчиків та адгезія 

еритроцитів до люменальної плазмолеми ендотеліоцитів. Такі зміни вказують 

на ранні ознаки розвитку діабетичної мікроангіопатії. У капілярах усіх підгруп 

3-ї групи тварин виявляються явища мікроклазматозу. 

Через 42 доби лікування у тварин 3-ї групи, порівняно з 2а підгрупою, 

спостерігається достовірне зменшення товщини всіх зон кори надниркових 

залоз: клубочкової в 3а підгрупі до (58,45±7,35) мкм, у 3б підгрупі до 

(63,41±6,58) мкм, у 3в підгрупі до (62,38±5,89) мкм; пучкової в 3а підгрупі до 
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(609,16±33,94) мкм, у 3б підгрупі до (543,86±44,63) мкм, у 3в підгрупі до 

(475,±36,58) мкм; сітчастої в 3а підгрупі до (131,65±25,14) мкм, у 3б підгрупі до 

(125,66±21,63) мкм, у 3в підгрупі до (129,49±120,19) мкм (у всіх випадках 

р<0,05). При цьому товщина клубочкової і сітчастої зон у всіх підгрупах 

спостереження та пучкової зони в 3в підгрупі достовірно не відрізняються від 

інтактної групи тварин (у всіх випадках р>0,05), тоді як пучкова зона в 3а та 3б 

підгрупах залишається достовірно більшою за інтактні показники (р=0,0006 та 

р=0,0063).  

При морфометричному аналізі ендокриноцитів різних зон кори 

надниркових залоз тварин 3-ї групи простежуються певні закономірності їхніх 

змін у цей термін спостереження. Так, у клубочковій зоні відмічається 

зменшення площі ендокриноцитів та їхніх ядер, натомість ЯЦІ зростає, 

порівняно з 2а підгрупою тварин (табл. 5.5). Такі показники достовірно не 

відрізняються від інтактної групи тварин. У пучковій зоні площа 

ендокриноцитів 3-ї групи є достовірно меншою, порівняно з 2а підгрупою 

тварин, проте площа ядер у 3а і 3б підгрупах є достовірно вищою за показники 

2а підгрупи та інтактної групи тварин (див. табл. 5.5). У 3-й групі тварин ЯЦІ є 

достовірно вищим, порівняно з 2а підгрупою, і статистично значуще не 

відрізняється від інтактних показників, за винятком 3а підгрупи, ЯЦІ якої є 

достовірно вищим від інтактної і 2а підгрупи тварин (див. табл. 5.5). У сітчастій 

зоні площа ендокриноцитів 3-ї групи достовірно зменшується, порівняно з 2а 

підгрупою, і достовірно не відрізняється від інтактних показників, що зумовлює 

високі показники ЯЦІ (див. табл. 5.5).  

Вартий уваги той факт, що морфометричні показники ендокриноцитів 

різних зон кори надниркових залоз у 3в підгрупі достовірно не відрізняються 

від таких у інтактних тварин. Коефіцієнти форми ендокриноцитів та їхніх ядер 

у різних підгрупах 3-ї групи щурів достовірно не відрізняються від інтактних 

показників, а в клубочковій зоні є достовірно більшими від показників 2а 

підгрупи (див. табл. 5.5). 

На світлооптичному рівні в 3 групі тварин, на відміну від 2а підгрупи, 
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відмічається відновлення структури  епітеліальних тяжів сітчастої і особливо 

пучкової зон (рис. 5.11). Клубочкова зона у 3б і 3в підгрупах, як і в інтактних  

Таблиця 5.5 

Морфометричні показники ендокриноцитів кори надниркових залоз щура 

на 42 добу корекції експериментального цукрового діабету (M±m) 

Групи 

тварин 

Площа  

клітини (мкм
2
) 

КФ 

клітини 

Площа  

ядра (мкм
2
)  

КФ 

ядра 
ЯЦІ 

1 2 3 4 5 6 

Клубочкова зона 

2а 77,58±11,42* 0,65±0,07* 28,63±2,79* 0,71±0,08* 0,58±0,48* 

3а 44,69±9,34
 #
 0,72±0,08 19,96±2,29

#
 0,82±0,09 0,81±0,12

#
 

3б 45,39±3,21
 #
 0,72±0,09

 
 20,23±0,63

 #
 0,82±0,08 0,80±0,06

 #
 

3в 45,79±8,72
 #
 0,73±0,09 20,19±4,87

 #
 0,84±0,09 0,79±0,18

 #
 

інтактні 44,12±9,98 0,72±0,11 18,78±2,73 0,82±0,09 0,75±0,27 

Пучкова зона 

2а 167,96±29,51* 0,81±0,07 25,90±2,94 0,90±0,11 0,19±0,04 

3а 157,75±15,63
 #
 0,85±0,08 36,43±3,12

 #,*
 0,87±0,06 

0,31±0,05
*,

# 
 

3б 152,56±8,73
 #
 0,86±0,09

 
 31,78±3,26

 #,*
 0,88±0,07 0,26±0,07

 #
 

3в 135,61±22,53 0,85±0,06
 
 25,72±4,94

 
 0,87±0,06 0,24±0,05

#
 

інтактні 144,68±34,90 0,86±0,09 26,28±4,57 0,89±0,06 0,22±0,07 

Сітчаста зона 

2а 95,41±20,55* 0,75±0,09 24,56±3,51 0,87±0,05 0,36±0,08* 

3а 69,12±8,52
 #
 0,80±0,06 25,16±2,85

 
 0,91±0,03 0,58±0,07

 #
 

3б 67,35±9,21
 #
 0,77±0,06 26,56±3,78

 
 0,92±0,04 0,65±0,06

 #
 

3в 66,49±7,86
#
 0,78±0,09 25,87±0,79 0,90±0,03 0,64±0,18

#
 

інтактні 68,33±14,16 0,78±0,08 26,40±3,70 0,92±0,04 0,63±0,17 

П р и м і т к и :  

1. * - достовірна різниця, порівняно з інтактною групою тварин, р <0,05. 

2. # - достовірна різниця, порівняно з тваринами з ЕСЦД (2-а група), р<0,05. 

 

тварин, представлена клітинами округлої форми, що утворюють виражені 

скупчення у вигляді клубочків. Їхні ядра розташовуються дещо ексцентрично. 

У капілярах, які оплітають клубочки візуалізуються еритроцити. Пучкова зона в 

корі займає найширшу ділянку. Ендокриноцити пучкової зони мають округлу 

форму і розташовуються поздовжніми пучками. У 3б і 3в підгрупах більшість 

клітин цієї зони мали щільну еозинофільну цитоплазму, і тільки окремі 
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ендокриноцити мали світлу цитоплазму (рис. 5.11а). У підгрупі 3в 

ендокриноцитів з помірним і вираженим ступенем вакуольної і гідропічної  

дистрофій є досить  багато (див. рис. 5.11 б). У сітчастій зоні 3-ї групи щурів 

ендокриноцити мають таку ж гістоструктуру, як і в інтактної групи тварин. В 

окремих капілярах сітчастої зони та на межі її із мозковою речовиною 

спостерігаються еритроцитарні сладжі.  

У 3б і 3в пігрупах щурів ліпідні включення більш-менш рівномірно 

розташовуються в ендокриноцитах різних зон, у тому числі й пучкової (рис. 

5.12а), натомість у підгрупі 3а в пучковій зоні простежуються чергування зон 

ендокриноцитів із ліпідними включеннями та без них (рис. 5.12б), що вказує на 

посилені процеси синтезу і викиду глюкокортикоїдів у кровоносне русло.  

На ультраструктурному рівні ендокриноцити клубочкової зони 3б і 3в 

підгрупи щурів, як і в інтактної та контрольної груп тварин, мають видовжену 

форму і за своєю будовою не відрізняються від попереднього терміну 

спостереження.  Їхні  ядра  округлої  форми,  розташовані  ексцентрично.  

 

Рис. 5.11. Відновлення структурної організації різних зон кори 

надниркових залоз у щурів через 42 доби корекції стрептозотоцинового 
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цукрового діабету ексенатидом й інсуліном (а) та лише інсуліном (б). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: а, б) об.40, ок.10. 

Позначення: 1 – капіляр, 2 – дистрофічно змінений ендокриноцит. 

 

  

Рис. 5.12. Рівномірний (а) та нерівномірний (б) розподіли ліпідних 

включень (показано стрілками) у пучковій зоні кори надниркових залоз щурів 

через 42 доби корекції стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом з 

інсуліном (а) та лише ексенатидом (б). Забарвлення суданом ІІІ. 

Мікрофотографії. Зб.: а) об.10, ок.10; б) об.20, ок.10. 

 

У цитоплазмі на люменальному полюсі клітин розташовуються овальної 

форми ліпідні краплі з гомогенною структурою. 

У 3а підгрупі тварин простежується розширення міжклітинних проміжків 

внаслідок інтерстиційного набряку (рис. 5.13 а). У цитоплазмі ендокриноцитів 

виявляються розширені цистерни ГлЕС та дискомплексація мітохондріальних 

крист. Спостерігається нерівномірність наповнення ендокриноцитів ліпідними 

краплями, останні локалізуються як на одному з полюсів клітини, так і 

рівномірно на двох полюсах по обидва боки від ядра (див. рис. 5.13 а). Такі 
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зміни в ендокриноцитах, на нашу думку, є цілком зворотними. Поряд 

зустрічаються ендокриноцити звичайної будови, притаманної клітинам 

клубочкової зони, як і в інтактних тварин. Об’ємна щільність ліпідних крапель  

 

Рис. 5.13. Ультраструктура ендокриноцитів клубочкової (а) та пучкової 

(б) зон надниркових залоз щурів через 42 доби корекції експериментального 

цукрового діабету ексенатидом. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4800; б) 

6400.  

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія, 3 – мітохондрія з 

дискомплексацією крист, 4 – ліпідна крапля, 5 – просвіт капіляра. 

 

складає: у 3а підгрупі (15,43±0,52) %, у підгрупі 3б – (15,24±0,36) %, у підгрупі 

3в – (14,98±0,46) %. Такі показники достовірно не відрізняються від інтактної 

групи тварин (у всіх випадках р>0,05) і є достовірно більшими за показники 2а 

підгрупи (у всіх випадках р<0,05). 

У пучковій зоні всіх підгруп 3-ї групи тварин, як і в інтактній та 

контрольній групах щурів, спостерігаються ендокриноцити, помірно заповнені 

ліпідними краплями, дегранульовані та гіпергранульовані (рис. 5.14). 

Мітохондрії, як і в інтактних та контрольних тварин, мають округлу або 
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овальну форму і кристи везикулярного типу. В окремих мітохондріях 

спостерігається просвітлення матриксу, часткова дискомплексація крист, в 

окремих наявні мієліноподібні включення. Між мітохондріями і ліпідними  

  

Рис. 5.14. Дегранульований (а) та гіпергранульований (б) ендокриноцит 

пучкової зони кори надниркових залоз щурів на 42 добу корекції 

стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом разом з інсуліном. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 6400, б) 8000. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – мітохондрія з кристами везикулярного типу, 3 – 

мітохондрія з дискомплексацією крист везикулярного типу, 4 – ліпідна крапля, 

5 – просвіт капіляра. 

 

краплями, спостерігається  багато  вільних  рибосом  і  полісом.  Біля  ядра 

розташовуються мембранні елементи КГ у вигляді дрібних везикул і тоненьких 

трубочок. Між густо розташованими мітохондріями виявляються короткі 

цистерни ГлЕС. Ліпідні краплі в різних ендокриноцитах мають різну щільність.  

У пучковій зоні 3а підгрупи тварин поряд з ендокриноцитами зі звичайною 

будовою виявляються клітини з характерними ознаками вакуольної (рис. 5.13 б) 

та балонної дистрофій (див. рис. 5.15 а). Об’ємна щільність ліпідних крапель 
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достовірно не змінюється, порівняно з показниками попереднього терміну 

спостереження і становить у підгрупі 3а (15,86±2,39) %, у підгрупі 3б – 

(13,86±1,32) %, у підгрупі 3в – (10,12±0,86) %. Такі показники об’ємної  

 

 

Рис. 5.15. Ендокриноцит пучкової зони з ознаками балонної дистрофії (а) 

та незмінений ендокриноцит сітчастої зони (б) кори надниркових залоз щура 

через 42 доби корекції ексенатидом стрептозотоцинового цукрового діабету. 

Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4800, б) 6400. 

Позначення: 1 – ядро ендокриноцита, 2 – мітохондрія, 3 – балон, 4 –

ліпідна крапля, 5 – ядро ендотеліоцита, 6 – ядро міоцита. 

 

щільності ліпідних крапель є достовірно меншими, порівняно з величинами у 

2а підгрупі (у всіх випадках р<0,05), при цьому в 3а і 3б підгрупі вони є 

достовірно більшими за інтактні показники (р=0,0051 та р=0,0078), а в підгрупі 

3в достовірно не відрізняються від них (р=0,6309). Це підтверджується і даними 

біохімічних досліджень, а саме: вміст кортизолу в підгрупах 3а і 3б є 

достовірно більшим за показники в інтактних тварин і становить відповідно 

(12,43±1,96) нг/мл (р=0,0192) та (11,71±1,70) нг/мл (р=0,0168), а в підгрупі 3в 
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достовірно не відрізняється від таких у інтактних тварин і складає (9,19±1,52) 

нг/мл (р=0,1432). Такі показники кортизолу в 3-й групі тварин є достовірно 

меншими від 2а підгрупи (у всіх випадках р=0,0017). Як і в попередньому 

терміні спостереження, у різних підгрупах 3-ї групи тварин, як і в інтактних 

тварин, виявляються обернено пропорційні зв’язки між АКТГ і кортизолом, які 

становлять у підгрупі 3а r=-0,89 (р=0,0068), у підгрупі 3б – r=-0,64 (р=0,1194), у 

підгрупі 3в – r=-0,86 (р=0,0137).  

Ендокриноцити сітчастої зони, за своєю ультраструктурою не 

відрізняються від інтактної групи тварин (рис. 5.15 б). До складу сітчастої зони 

належать клітини округлої або овальної форми. Ядра в них розташовуються 

дещо ексцентрично. Електроннощільні ядерця (1-2) локалізуються поблизу 

ядерної оболонки. Хроматин переважно дифузний, його невеликі скупчення 

спостерігаються вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки. У цитоплазмі 

виявляються поодинокі ліпідні краплі. Об’ємна щільність останніх достовірно 

не відрізняється від інтактних показників і становить у підгрупі 3а (5,89±0,38) 

%, у підгрупі 3б – (5,93±0,41) %, у підгрупі 3в – (5,82±0,58) %. Такі показники є 

достовірно меншими, порівняно з 2а підгрупою (у всіх випадках р<0,05), і 

статистично значуще не відрізняються від інтактних тварин (у всіх випадках 

р>0,05). 

Через 42 доби лікування у тварин 3-ї групи, як і в попередньому терміні 

спостереження, гемомікроциркуляторне русло добре заповнюється паризькою 

синьою. На гістологічних препаратах, забарвлених за Хартом, в артеріолах 

внутрішня еластична мембрана відновлює звивистість ходу, на відміну від 2а 

підгрупи тварин. Просвіт артеріол округлої форми, хоча місцями 

спостерігаються випини ядер ендотеліоцитів у просвіт судин. Внутрішня 

еластична мембрана та гладком’язові клітини добре контуруються.  

Площа капілярів, їхньої стінки та ІВ є достовірно меншими, порівняно з 

показниками 2а підгрупи і статистично незначуще відрізняється від інтактних 

показників (табл. 5.6). Такі морфометричні зміни вказують насамперед на 

відновлення трансендотеліального обміну та на адекватність застосованої 
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терапії для корекції діабетичних мікроангіопатій. Проте слід зазначити, що в 

цей термін спостереження у 3а і 3б підгрупах щурів у капілярах клубочкової і 

пучкової зон спостерігається тенденція до потовщення стінки мікросудин та до 

зростання ІВ, що може вказувати на початкові ознаки розвитку діабетичних 

мікроангіопатій. 

Таблиця 5.6 

Морфометричні показники капілярів кори надниркових залоз щурів на 42 

добу корекції  стрептозотоцинового діабету (M±m) 

Група 

тварин 

Площа профілю 

(мкм
2
) 

Площа 

просвіту 

(мкм
2
) 

Площа 

стінки (мкм
2
) 

ІВ (%) 

Клубочкова зона 

2а 51,74±2,86
*
 23,79±1,75 27,91±1,95

*
 222,99±11,72

*
 

3а 31,51±2,12
#
 19,11±1,84

#
 12,40±0,52

*,#
 164,89±4,46

*,#
 

3б 28,34±3,46
#
 18,23±1,56

#
 10,11±0,63

#
 155,46±6,56

#
 

3в 28,36±2,16
#
 19,45±2,84

#
 8,91±0,69

#
 145,81±9,76

#
 

інтактні 27,02±5,20 17,77±3,96 9,25±2,16 153,71±13,89 

Пучкова зона 

2а 72,35±2,69
*
 32,26±1,63

*
 40,09±1,3

*
 226,21±5,78

*
 

3а 55,51±2,06
#
 38,75±2,16

#
 16,76±1,06

#
 143,25±6,69

*,#
 

3б 54,26±4,59
#
 38,86±2,65

#
 15,40±2,06

#
 139,63±2,76

#
 

3в 51,51±2,06 39,15±2,16 12,36±1,06 136,57±3,69 

інтактні 53,44±9,01 39,70±7,45 13,74±5,36 135,92±15,09 

Сітчаста зона 

2а 137,96±7,35
*
 58,64±4,45 79,33±3,52

*
 240,83±9,33

*
 

3а 96,52±7,03
#
 64,02±4,66

#
 32,50±3,37

#
 150,76±4,51

#
 

3б 98,54±9,26
#
 65,32±3,56

#
 34,22±3,69

#
 150,86±5,23

#
 

3в 93,51±7,04 63,52±4,64 29,99±3,16 147,21±4,83 

інтактні 97,51±29,47 67,52±18,27 30,01±14,24 144,32±17,06 

П р и м і т к и :  

1 .  * - достовірна  різниця, порівняно з інтактною групою тварин, р <0,05. 

2. # - достовірна різниця порівняно з тваринами з ЕСЦД (2 група), р<0,05. 

 

На електронномікроскопічному рівні будова більшості судин 

гемомікроциркуляторного русла наближається до норми. Ядра ендотеліоцитів 

овальної форми, каріолема без випинів та інвагінацій (рис. 5.16 а). Кількість 
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гранул хроматину, дифузно розсіяного по всій каріоплазмі збільшується, в 

порівнянні з 2 підгрупою. Внутрішня еластична мембрана в артеріолах тварин 

3б і 3в підгруп має рівномірну товщину, тоді як у щурів 3а підгрупи вона 

місцями витончена (див. рис. 5.15 б). Ультраструктура міоцитів в артеріолах не 

відрізняється від такої в інтактних тварин (див. рис. 5.16а). В їхній цитоплазмі 

візуалізуються молоді і зрілі мітохондрії, численні міофіламенти, цистерни ГЕС 

із густо прикріпленими рибосомами. Міжендотеліальні контакти не 

відрізняються від таких у інтактної групи тварин. 

У більшості капілярів 3-ї групи тварин ультраструктура гемокапілярів 

наближається до контрольної групи тварин. Ядра ендотеліоцитів неправильної 

форми внаслідок незначних інвагінацій каріолеми (рис. 5.17а). Гетерохроматин 

у вигляді скупчень розташований уздовж внутрішньої поверхні каріолеми. 

Цитоплазма підвищеної електронно-оптичної щільності та молоді мітохондрії 

характеризують ці клітини, як молоді ендотеліоцити.  

  

Рис. 5.16. Компенсаторно-відновні процеси в стінці артеріоли (а) і венули 

(б) щурів через 42 доби корекції стрептозотоцинового цукрового діабету 

ексенатидом та інсуліном гларгін. Електронні мікрофотографії. Зб.: а) 4800, б) 

6400. 
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Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – мітохондрія, 3 – внутрішня 

еластична мембрана, 4 – ядро міоцита, 5 – адвентиційна оболонка, 6 – 

еритроцит. 

 

Рис. 5.17. Ультраструктура капілярів пучкової зони кори надниркових 

залоз щурів через 42 доби корекції стрептозотоцинового цукрового діабету 

ексенатидом спільно з інсуліном (а) та лише ексенатидом (б). Електронні 

мікрофотографії. Зб.: а) 8000, б) 6400. 

1 – ядро ендотеліоцита, 2 – вакуоля, 3 – мікроклазматоз, 4 – просвіт 

капіляра. 

 

У периферійних відділах цитоплазми наявні численні фенестри (рис. 

5.14а). Базальна мембрана неперервна і має чітко виражену тришарову будову.  

Натомість у тварин 3а підгрупи, які отримували тільки ін’єкції ексенатиду, 

ультраструктура капілярів дещо відрізняється від тварин інтактної групи. Ядра 

ендотеліоцитів неправильної форми внаслідок значних інвагінацій каріолеми 

(рис. 5.17б). Цитоплазма помірної електронно-оптичної щільності. Більшість 

мембранних органел зазнають деструктивних змін (див. рис. 5.15а, 5.17б ). У 

цитоплазмі виявляються дрібні вакуолі. У периферійних відділах цитоплазми 
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наявні численні фенестри. Базальна мембрана чітко контурується, як і 

перикапілярний простір. 

У венулах ендотеліоцити мають електроннощільну цитоплазму. Стінка 

має нечітко виражену тришаровість. Зовнішній шар стінки місцями 

потовщений через невпорядковану орієнтацію колагенових і гладком’язових 

елементів (рис. 5.16б). 

Таким чином, 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, в 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; 

зменшенням об’ємної щільності ліпідних крапель у них, що призводить до 

зниження 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 r=-0,78 (р=0,0362) 

та r=-0,89 (р=0,0068). Результати  проведеного дослідження дають змогу 

стверджувати, що застосування ексенатиду як 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 

у її складових компонентах. 
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Застосування інсуліну гларгін як монотерапії при ЕСЦД зумовлює 

внутрішньоклітинну регенерацію кортикотропних ендокриноцитів, 

ендокриноцитів та структурних 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 до інтактних 

величин упродовж усього експерименту, тому на 42 добу 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, яке 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 і кори надниркових залоз, відновлення кількісних і 

якісних параметрів структурних компонентів гемомікроциркуляторного русла 

кори надниркових залоз; відновлення кореляційних зв’язків між АКТГ і 

кортизолом, які на 14 і 42 доби лікування відповідно становлять r=-0,93 

(р=0,0025) та r=-0,86 (р=0,0137), що свідчить про адекватність запропонованої 

терапії. 

Результати власних досліджень, які висвітлені в цьому розділі, подані в 

публікаціях [88, 89, 170]: 

Ткачук ЮЛ. Застосування ексенатиду в лікуванні морфологічних змін 

надниркових залоз при експериментальному цукровому діабеті. Матеріали VIII 

наук.-практ. конф. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних 

факторів на організм (01–02 жовт. 2015, м. Тернопіль). Тернопіль,  2015: 97-98. 

Ткачук ЮЛ. Морфологічна характеристика судин 

гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз при цукровому діабеті  

та його корекції. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2016; 

16(1): 245-249. 
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Levytskyi VA, Zhurakivska OY, Tkachuk YL. Exenatide use for the correction 

of morphological changes of pituitary-adrenal system in experimental diabetes 

mellitus. The Pharma Innovation Journal. – 2016;5(5): 76-80. 

 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Порушення з боку гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової ситеми відіграє 

ключову роль у патогенезі ЦД та його ускладнень [165, 195, 205]. Так, 

гіперпродукція контрінсулярних гормонів при ЦД є однією із патогенетичних 

ланок розвитку діабетичних ангіопатій [12, 161, 202, 220]. 

Зважаючи на вищесказане та враховуючи результати власних досліджень,  

вважаємо за доцільне обговорення таких пріоритетних питань: 

1. Морфофункціональні особливості організації гіпофізарно-надниркової 

системи інтактних тварин та її перебудова в різні терміни перебігу 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.  

2. Морфофункціональна оцінка кількісних і якісних змін гіпофізарно-

надниркової системи при різних способах лікування експериментального 

цукрового діабету. 

 

1. Морфофункціональні особливості організації гіпофізарно-надниркової 

системи інтактних тварин та її перебудова в різні терміни перебігу 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.  

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 [18, 24, 43, 126]. До 

гіпофізарно-наднирковової системи входять кортикотропні ендокриноцити 

гіпофіза та кора надниркових залоз. Кількість перших в інтактних тварин на 

0,01 мм
2
 аденогіпофіза складає 2,9±0,74, що становить (3,31±0,36) % всіх 
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ендокриноцитів на даній площі. Їхня площа рівна (234,79±17,32) мкм
2
, а площа 

їхніх ядер і ЯЦІ – відповідно (41,74±2,74) мкм
2
 та 0,22±0,02. На препаратах, 

забарвлених альдегід-фуксином за Гоморі з дозабарвленням азаном за 

Гейденгайном, цитоплазма кортикотропних ендокриноцитів залежно від 

кількості в них СГ забарвлюється від зелено- голубого до зеленуватого 

відтінків. На ультраструктурному рівні в кортикотропних ендокриноцитах 

спостерігається добре розвинений білок-синтезуючий апарат, до складу якого 

входять ГЕС, КГ та СГ. Останні мають матрикс помірної і низької електронно-

оптичної щільності та мембрану, діаметр (125,56±9,63) нм. Деякі з 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 

[6, 18, 40, 79, 86], 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. На препаратах, 

забарвлених суданом ІІІ, найбільша відносна оптична щільність ліпідних 

крапель у клубочковій зоні (-0,0625±0,006), а найменша в сітчастій (-0,1438). Ці 

дані підтверджуються і результатами електронно-мікроскопічних методів 

дослідження, а саме: об’ємна щільність ліпідних крапель є найбільшою у 

клубочковій зоні і становить (15,59±0,79) %, у пучковій – (9,41±0,44 ) %, а 

найменшою у сітчастій зоні – (5,90±0,42) %. Мітохондрії в ендокриноцитах 

різних зон характеризуються особливістю субмікроскопічної будови, зокрема, в 

клубочковій зоні вони мають ламелярний тип крист, у пучковій – 

везикулярний, у сітчастій – ламелярно-везикулярний.  

Як і в інших ендокринних органах, стінка судин гемомікроцикуляторного 

русла має типову будову. Гемомікроциркуляторне русло кори надниркових 

залоз щурів характеризується наявністю густої капілярної сітки, просторова 

організація якої залежить від особливостей будови кожної зони і збігається з 
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даними інших авторів [39, 40, 160]. 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) мкм
2
, площа просвіту – (17,77±3,96) мкм

2
, площа стінки – 

(9,25±2,16) мкм
2
, 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) мкм
2
 (р=0,3710), (13,74±5,36) мкм

2
 

(р=0,0736), (39,15±7,45) мкм
2 

(р=0,1380), (135,92±15,09)% (р=0,5002). На межі 

пучкової і сітчастої зон капіляри розширюються і оплітають ендокриноцити 

сітчастої зони. Їхня площа є достовірно більшою від площі капілярів 

клубочкової зони – (97,51±29,47) мкм
2
 (р=0,0131) та достовірно не відрізняється 

від площі капілярів пучкової зони (р=0,0697). Це ж стосується площі просвіту 

їх і стінки, які відповідно становлять (67,52±18,27) мкм
2
 (р=0,0431, р=0,0506) та  

(33,01±14,24) мкм
2
 (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. 

Між АКТГ і різними зонами кори надниркових залоз нами встановлені 

кореляційні зв’язки. Між 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 АКТГ і клубочковою зоною 

r=+0,03 (р=0,9336) зв’язок є недостовірним. Наші дані ще раз підтверджують 

думку різних авторів [6, 151, 155, 188, 190, 207, 208, 218], що АКТГ впливає 

передусім на пучкову і сітчасту зони кори надниркових залоз. Так, підвищення 

активності гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи призводить до 
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збільшення секреції кортизолу, який зв’язується з периферійними рецепторами 

глюкокортикоїдів і запускає ряд складних метаболічних та імунних процесів 

[19, 151].  Високі рівні кортизолу призводять до зв’язування останнього із 

рецепторами в гіпоталамусі і через систему гіпоталамо-гіпофізарних зв’язків до 

блокування подальшої його секреції, що підтверджується і нашими даними, а 

саме: в інтактних щурів між рівнями АКТГ і кортизолу виявлено обернено 

пропорційні взаємозв’язки r=-0,88 (р=0,0007). 

На 7 добу після одноразового введення стрептозотоцину за 

запатентованою нами методикою [Пат. № 95986, заяв. 06.08.2014; опубл. 

12.01.2015, Бюл. № 1] рівень глюкози в крові 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) внаслідок збільшення їхніх ядер, а на ультраструктурному 

рівні зростає об’ємна щільність облямованих СГ, що вказує на їхню високу 

функціональну активність, 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 [49, 51, 75], вважаючи їх неспецифічними та відносячи до 

реактивної фази як відповідь на зміни в організмі загалом. Ми, як і інші автори  

[29, 30], які досліджували зміни аденогіпофіза при стрептозотоциновому 

діабеті, вважаємо, що підвищена функціональна активність кортикотропних 

ендокриноцитів зумовлена насамперед гіперглікемією, а такі рівні АКТГ 

пов’язані з високими  рівнями кортизолу, який за механізмом зворотного 

зв’язку інгібує гіпоталамо-гіпофізарну вісь, тому в кортикотропних 

ендокриноцитах ми відмічаємо зростання об’ємної щільності облямованих СГ, 

а рівень АКТГ достовірно не відрізняється від показників контрольної та 

інтактної груп тварин. У цей термін спостереження між АКТГ і кортизолом 

простежуються, як і в інтактних тварин, обернено пропорційні взаємозв’язки, 

які становлять r=-0,75 (р=0,04218).  
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У корі надниркових залоз в цей термін спостереження ми виявляли 

достовірне 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 ліпідних крапель, що підтверджується і статистичними 

дослідженнями на ультраструктурному рівні (об’ємна щільність ліпідних 

крапель зменшується на 48,85% (р=0,0045). Такі зміни ендокриноцитів 

пучкової зони  вказують на значне виділення глюкокортикоїдних гормонів у 

кров і підтверджуються даними біохімічних досліджень, зокрема, рівень 

кортизолу в цей термін зростає в 1,46 раза (р=0,0074). Слід зазначити, що в цей 

термін спостереження зазнають змін і ендокриноцити клубочкової зони, а саме: 

площа клітин та ядер клубочкової зони збільшуються, порівняно з 

контрольними показниками, а їх ЯЦІ достовірно зменшується, спостерігається 

нерівномірність наповнення ендокриноцитів ліпідними краплями. Такі зміни з 

боку ендокриноцитів клубочкової зони, очевидно, пов’язані зі змінами в ренін-

ангіотензин-альдостероновій системі у відповідь на поліурію, яка розвивається 

при ЕСЦД [46]. Калінська Л.М. і Єфімов А.С. [36] довели, що в ранні терміни 

розвитку стрептозотоцинового діабету в щурів у надниркових залозах 

активність ангіотензин-перетворюючого фермента (АПФ) не змінюється, тоді 

як в гіпоталамусі, гіпокампі та аденогіпофізі вона знижена. Низькі рівні АПФ в 

структурах мозку приводять до зниження рівня ангіотензину ІІ, який  є одним із 

головних регуляторів стероїдогенезу й бере участь у підтримці базальної 

секреції та реалізації стресорної відповіді гормонів гіталамо-гіпофізарно-

надниркової системи. Названі автори стверджують, що такі зміни є одним із 

ефективних механізмів компенсації внутрішньоклітинних пошкоджень у 

структурах мозку за умов розвитку діабету. Отже, зміни в корі надниркових 

залоз, які виникають на 7-у добу розвитку ЕСЦД, можна віднести до стрес-

реактивних у відповідь на гіперглікемію, при  цьому нами, як і іншими 
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авторами [46], між рівнями глюкози і кортизолу виявлено сильний прямо 

пропорційний зв’язок 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. Так, кількість кортикотропних 

ендокриноцитів на 0,01 мм
2 

аденогіпофіза зростає в 1,59-2,03 раза; статистично 

значуще збільшується площа їхніх ядер, що призводить до зростання ЯЦІ; 

збільшується об’ємна щільність СГ в 1,8 раза. Зміни кортикотропних 

ендокриноцитів призводять до зростання, порівняно з контрольними 

показниками, рівня АКТГ через 14 діб ЕСЦД до (65,1±26,43) пг/мл (р=0,0424), 

через 28 – до  (140,84±48,19) пг/мл (контроль – (33,08±10,65) пг/мл, р=0,0045). 

Такі зміни в кортикотропних ендокриноцитах обумовлені декількома 

факторами.  Так, деякі дослідники через чотири тижні розвитку 

стрептозотоцинового діабету відмітили підвищення рівня кортиколіберину в 

крові [198], довівши, що нейрони пришлуночкового і дугоподібного ядер при 

цьому найбільше задіяні [25, 27, 144]. Інші автори при ЕСЦД спостерігали 

підвищення функціональної активності нейронів гіпоталамуса, які виробляють 

кортиколіберин [25, 31]. Зокрема, в нейроендокринних клітинах 

пришлуночкового та дугоподібного ядер спостерігались:  збільшення площі 

нейронів і ЯЦІ, зростання чисельної щільності темних нейронів, достовірне 

збільшення об’ємної щільності нейросекреторних гранул у 2-4 раза порівняно з 

контролем. При  цьому в аксонах дрібноклітинних ядер зовнішньої зони 

серединного підвищення об’ємна щільність нейросекреторних гранул зростала 

на 48-150%. Такі морфофункціональні зміни у велико- і дрібноклітинних ядрах 

гіпоталамуса та зміни об’ємної щільності НГ у зовнішній зоні СП вказують на 

посилений синтез нейрогормонів, які безпосередньо впливають на 

аденогіпофіз, що підтверджується і даними наших досліджень. Інші дослідники 

при ЦД 2-го типу в аденогіпофізі спостерігали розвиток стрес-реакції, яка 

проявлялась посиленням функціональної активності кортикотропних 

ендокриноцитів [113, 115]. Ці автори вважають, що АКТГ через свої рецептори 
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на В-клітинах панкреатичних острівців стимулює Са
2+ 

залежні процеси секреції 

інсуліну і активацію Од-білка. Дугоподібним ядром гіпоталамуса і 

ендокриноцитами панкреатичних острівців виділяється АКТГ 22-39, або 

інсулотропін, який викликає збільшення секреції інсуліну В-клітинами. Цей 

гормон відіграє важливу роль при стресах, забезпечуючи глюкозою насамперед 

нейрони головного мозку. Крім того, деякі дослідники [113, 115] довели, що 

АКТГ 22-39 може брати участь у механізмах зворотного зв’язку через інсулін, а 

порушення його секреції гіпофізом може слугувати центральним фактором 

ожиріння, розвитку інсулінорезистентності і ЦД 2-го типу.  

За даними наших досліджень такі зміни в кортокотропних 

ендокриноцитах аденогіпофіза призводять до підвищення 

морфофункціональної активності кори надниркових залоз у ранні терміни 

розвитку ЕСЦД.  На 14-у добу в цитоплазмі ендокриноцитів клубочкової зони 

появляються ліпідні краплі, які мають розмиту периферію. Їхня об’ємна 

щільність статистично незначуще зменшується, порівняно з контролем та 

попереднім терміном дослідження, до (13,91±1,48) % (контроль –       

(15,28±0,52 %, р=0,0882). Такі морфологічні зміни, очевидно, пов’язані з 

підвищенням функціональної активності цих клітин у відповідь на поліурію. В 

ендокриноцитах пучкової зони об’ємна щільність ліпідних крапель, порівняно з 

попереднім терміном дослідження зростає до (20,55±0,46) % (р=0,0007) та є 

вищою за контрольні показники (контроль – (9,50±0,78) %, р=0,0039), що 

вказує на розвиток компенсаторних процесів у цих клітинах і посилення їхньої 

функціональної активності у відповідь на метаболічні зміни в організмі, які 

розвиваються при цукровому діабеті, і підтверджується біохімічними даними, а 

саме: рівень кортизолу зростає в 1,66 раза, порівняно з попереднім терміном 

дослідження і є вищим у 1,67 раза за контрольні показники. 

Через 28 діб розвитку ЕСЦД відмічається потовщення всіх зон кори 

надниркових залоз: клубочкової в 1,37 раза, пучкової в 2,02 раза,  сітчастої в 

1,33 раза  (р<0,05 у всіх випадках). Площа ендокриноцитів усіх зон кори 

надниркових залоз та їхніх ядер достовірно зростає, порівняно з контрольними 
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показниками, натомість ЯЦІ достовірно не змінюється. На світлооптичному 

рівні в окремих ендокриноцитах пучкової зони виявляються явища вакуольної 

дистрофії. Ліпідні краплі заповнюють цитоплазму ендокриноцитів клубочкової 

і пучкової зон, а їхня об’ємна щільність достовірно зростає тільки в пучковій 

зоні – в 4,73 раза. Рівень кортизолу в крові зростає, порівняно з контролем, 

через 14 діб до (18,27±2,21) нг/мл, через 28 діб до (23,42±2,86) нг/мл (у всіх 

випадках р<0,01). Між рівнем АКТГ і кортизолом простежуються обернено 

пропорційні взаємозв’язки, проте вони є недостовірними і становлять r=-0,75 

(р=0,05218) через 14 діб експерименту та r=-0,53 (р=0,2152) через 28 діб ЕСЦД. 

Натомість структура ендокриноцитів сітчастої зони, за даними наших 

досліджень, у ці терміни експерименту не відрізнялась від контрольних 

величин. 

На збільшення секреції глюкокортикоїдів у крові мишей з 

стрептозотоциновим ЦД вказують й інші автори [199] і пов’язують це із 

змінами в гіпокампі. Інші автори [198] високий рівень кортикостерону в мишей 

із стрептозотоциновим ЦД пов’язують із підвищеною чутливістю культури 

клітин кори надниркових залоз до АКТГ, рівень якого значно зростає у 

паравентрикулярному ядрі гіпоталамуса і гіпокампі. На високі рівні АКТГ у 

ранні терміни розвитку стрептозотоцинового діабету вказують Gohshi A. та ін. 

[142] і пов’язують це з високими рівнями кортиколіберину.  

Підвищення функціональної активності гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової системи спостерігали й інші дослідники: у хворих на ЦД 2-го типу 

з вегетативними дисфункціями парасимпатичної нервової системи [97]; у 

хворих з декомпенсованим ЦД при кетоацидоці і діабетичній комі, при цьому 

відзначали підвищення в крові АКТГ і кортизолу [57, 68]; у хворих з ЦД 2-го 

типу спостерігали підвищення тільки кортизолу в 1,5-3 рази [8, 52]. Окремі 

дослідники у пацієнтів з ЦД [57] виявляли зміни в циркадіанних ритмах роботи 

гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, зокрема, не було різниці між 

ранковою і вечірньою  кортизолемією.  
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Морфометричні та морфологічні зміни ендокриноцитів клубочкової зони 

кори надниркових залоз вказують на їхню високу функціональну активність, 

яка пов’язана з порушеннями водного обміну при цукровому діабеті. Це 

підтверджується результатами дослідження Л.М. Калинської та співавт. [36], 

які через 0,5 місяця розвитку стрептозотоцинового діабету в надниркових 

залозах не виявляли змін активності ангіотензинперетворюючого ферменту. 

Цей фермент зв’язує ренін-ангіотензин-альдостеронову і калікреїн-кінінову 

системи, а його нормальна активність в корі надниркових залоз відіграє 

важливу роль у підтримці автокринних і паракринних  механізмів регуляції 

секреції альдостерону  при ЕСЦД. 

Підвищення активності гіпофізарно-надниркової системи, яке ми 

спостерігали в ранні терміни розвитку ЕСЦД з гіперпродукцією АКТГ і 

гіперкортизолемією, зумовлює подальше посилення симптоматики ЦД, зокрема 

розвиток мікроангіопатій. Так, уже через 28 діб перебігу ЕСЦД  в судинах кори  

надниркових залоз спостерігаються початкові ознаки розвитку мікроангіопатії, 

які проявляються: нерівномірним заповненням гемомікроциркуляторного русла 

на ін’єкційних препаратах; еритроцитарними сладжами в судинах. Люменальна 

поверхня ендотеліоцитів утворює численні мікровідростки, складки, 

мікроворсинки. Деякі з цих структур відшаровуються в просвіт капіляра, тобто 

спостерігається мікроклазматоз. Такі зміни люменальної поверхні 

ендотеліоцитів трактуються дослідниками по-різному. Одні автори пов’язують 

це із захопленням матеріалу з просвіту судин [67, 202], інші – з реактивними 

змінами ендотелію, зумовлені змінами кровотоку [22, 163]. Периферійна зона 

ендотеліоцита різної товщини: потовщені ділянки, які містять цитоплазму з 

органелами і мікропіноцитозні пухирці, чергуються з фенестрами, а подекуди 

утворюються пори. Така структурна перебудова ендотеліоцитів, на нашу думку, 

з одного боку вказує на підвищений трансендотеліальний обмін, а з іншого – є 

відповіддю на гіперглікемію, яка призводить до зростання рівня HbA1c до 

(9,44±0,71)% (контроль – (1,78±0,48)%, р=0,0036), це відповідно спричиняє 
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зміни кровотоку (еритроцитарні саджі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів до 

ендотеліоцитів). 

Через 42 доби перебігу ЕЦД багато кортикотропних ендокриноцитів 

мають просвітлену цитоплазму, проте слід зазначити, що зміни ці є досить 

варіабельними – від  клітин із збереженою структурою до вираженої 

гідропічної дистрофії. Кількість кортикотропних ендокриноцитів та їхні 

морфометричні показники, порівняно з попереднім терміном експерименту, 

достовірно не змінюються. У кортикотропних ендокриноцитах наростають  

ознаки  гідропічної  дистрофії. У їх цитоплазмі наявні дрібні і великі вакуолі. 

Останні, зливаючись, формують балони, які відтісняють клітинні органели на 

периферію клітини, при цьому цитоплазма набуває вигляду сот завдяки 

великим вакуолям. Між останніми містяться окремі рибосоми, полісоми, СГ. 

Поряд із деструктивно зміненими кортикотропними ендокриноцитами 

зустрічаються клітини зі збереженою ультраструктурою, які містять велику 

кількість облямованих СГ. Об’ємна щільність СГ, в тому числі облямованих, 

зменшується, порівняно з попереднім терміном експерименту, до (7,86±0,56)% 

(р=0,3256) та (2,39±0,09)% (р=0,2222). Рівень  АКТГ у цей термін 

спостереження залишається вищим за контрольні показники (175,71±41,33) 

пг/мл  (контроль – (32,92±9,26) пг/мл, р=0,0045) та статистично значуще не 

відрізняється від попереднього терміну експерименту (р=0,9491).   

Через 42 доби розвитку ЕЦД, порівняно з попереднім терміном 

експерименту, товщина клубочкової і пучкової зон достовірно збільшуються, 

тоді як товщина сітчастої зони достовірно не змінюється, проте є більшою за 

контрольні показники. Площа ендокриноцитів усіх зон кори надниркових залоз 

та їх ядер залишається достовірно більшою, порівняно з контрольними 

показниками, і достовірно не змінюється порівняно з попереднім терміном 

експерименту, натомість ЯЦІ достовірно зменшується в ендокриноцитах 

клубочкової і сітчастої зон. На світлооптичному і ультраструктурному рівнях у 

більшості ендокриноцитів клубочкової і пучкової зони виявляються явища 

вакуольної дистрофії. Об’ємна щільність ліпідних крапель в ендокриноцитах 
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клубочкової зони, порівняно з попереднім терміном експерименту, 

зменшується до (13,59±2,92) % (р=0,0235) і не відрізняється від показників 

контролю (контроль – (16,15±0,56) %, р=0,0752). В ендокриноцитах пучкової 

зони об’ємна щільність ліпідних крапель достовірно не змінюється, порівняно з 

показниками попереднього терміну спостереження, і становить (40,71±2,87) %, 

(р=0,7659), проте залишається більшою за контрольні показники (контроль – 

(9,47±1,54) %, р=0,0039). Ліпідні краплі втрачають свою смугастість, їхній 

матрикс є електронносвітлим, що, очевидно, пов’язано з надмірною 

функціональною активністю цих клітин та виділенням глюкокортикоїдів у 

кров. Рівень кортизолу в цей термін експерименту становить (21,71±1,34) нг/мл 

(контроль – (9,64±0,32) нг/мл, р=0,0044). Слід зазначити, що в цей термін  

спостереження між рівнем АКТГ і кортизолом обернено пропорційні 

взаємозв’язки змінюються на недостовірні прямо пропорційні r=+0,71 

(р=0,0713). Зміни у взаємозв’язках гіпофізарно-надниркової ситеми окремі 

автори [198] пов’язують зі зниженням чутливості кори надниркових залоз на 

збільшення рівня циркулюючого АКТГ.  

Виявлені нами деструктивні зміни в кортикотропних ендокриноцитах і 

ендокриноцитах кори надниркових залоз пов’язані з циркуляторною і гемічною 

гіпоксіями. За даними наших досліджень, постійні високі рівні АКТГ, 

кортизолу та HbA1c  призводять до розвитку мікроангіопатії. Саме високі рівні 

контрінсулярних гормонів при ЦД мають пряму пошкоджувальну дію на 

судини. Так, катехоламіни викликають стійку вазоконстрикцію і посилюють 

тромбогенну активність крові, гіперкортизолемія через катаболізм білків 

призводить до пошкодження ендотелію та інших шарів судинної стінки [12]. 

Окрім того, глюкокортикоїди спричиняють розпад білків з утворенням 

антигенів і розвитком автоімунного процесу в ендотелії судин. Як наслідок, 

аутоімунні комплекси деполімеризують основну речовину стінок судин та 

призводять до розвитку гіалінозу [12, 22, 103]. Це підтверджується і нашими 

дослідженнями, зокрема, в артеріальній ланці кровоносного русла надниркових 

залоз ми виявляли слабо ін’єктовані ділянки, які пов’язані зі спазмом та 
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облітерацією окремих мікросудин.  За даними морфометричного аналізу, площа 

капілярів усіх зон кори надниркових залоз достовірно зростає за рахунок 

збільшення площі їхньої стінки, що призводить до зростання ІВ та зменшення 

їх пропускної здатності. У капілярах спостерігаються еритроцитарні сладжі, 

тромбоцитарні та змішані клітинні агрегати, виражений мікроклазматоз. 

Більшість дослідників вважає, що такі зміни кровотоку при ЦД є наслідком 

глюкозування гемоглобіну (що підтверджується і нашими даними) внаслідок 

чого еритроцити змінюють свій поверхневий S-заряд. Це призводить до 

істинного капілярного стазу, сладжу та аглютинації еритроцитів, а в 

подальшому до  мікротромбозу, який створює місцеву циркуляторну та гемічну 

гіпоксію та призводить до активації каскаду молекулярних механізмів  

ушкодження клітинних мембран [22, 67]. За даними наших досліджень, ядра 

ендотеліоцитів світлі, а їх оболонка утворює значні інвагінації. У цитоплазмі 

цих клітин низької електронно-оптивної щільності містяться різних розмірів 

вакуолі, більшість мембранних органел зруйновані. Місцями спостерігаються 

десквамація ендотеліоцитів з оголенням базальної мембрани. Факторами 

пошкодження мембран ендотеліальних клітин вважають кетоацидоз та 

глюкозування N-кінців трансмембранних протеїнів, що призводить до 

зниження синтезу ними вазодилятаторів (оксиду азоту і простациклінів) [167, 

195]. Спазм артеріол, що виникає при цьому, поглиблює гіпоксію і відповідно 

вільнорадикальне пошкодження клітинних мембран. Важливим фактором 

ураження ендотелію при цукровому діабеті є сорбітоловий шлях метаболізму 

глюкози, який пов’язаний з активацією альдоредуктази з подальшим 

накопиченням сорбітолу в ендотеліальних клітинах, що призводить до 

осмотичного набряку та руйнування останніх [185, 202].  

В ендокриноцитах сітчастої зони в досліджуваний термін звертає на себе 

увагу збільшення об’ємної щільності ліпідних крапель до (10,71±1,03) % 

(контроль – (5,78±0,48) %, р=0,0039). В ядрах збільшується кількість 

маргінально розташованого гетерохроматину, а в мітохондріях 

прослідковується дископлексація крист.  Підвищення функціональної 
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активності сітчастої зони кори надниркових залоз при ЕСЦД,  на нашу думку, 

пов’язане зі змінами у гонадах та гіпоталамо-гіпофізарній системі. Окремі 

автори [47, 55] у щурів-самців із стрептозотоциновим цукровим діабетом 

вуідзначалии зниження рівня тестостерону та підвищення естрадіолу. При  

цьому рівні лютеїнізуючого і фолікулостимулюючого гормонів не відрізнялися 

від показників інтактної групи тварин. Такі зміни рівнів статевих гормонів, на 

думку дослідників, є свідченням порушення механізму зворотного зв’язку між 

гонадами і гіпофізом [47, 55]. У таких тварин відмічалось зниження чутливості 

гіпофізарних клітин на люліберин, однак у медіабазальному гіпоталамусі 

концентрація андрогенних рецепторів залишалась незмінною [122, 123].  

Зі збільшенням терміну перебігу ЕСЦД зміни в гіпофізарно-наднирковій 

системі наростають. Так, в аденогіпофізі, починаючи з 56 доби ЕСЦД, кількість 

кортикотропів на 0,01 мм
2
 площі аденогіпофіза, порівняно з попереднім 

терміном експерименту, зменшується на 24,5% і продовжує зменшуватись та до 

70 доби достовірно не відрізняється від показників контролю (р=0,5453). З боку 

цитокаріометричних показників кортикотропних ендокриноцитів 

спостерігається зростання площі клітин і зменшення їх ЯЦІ. На 

світлооптичному рівні більшість ендокриноцитів зазнають незворотних змін за 

типом гідропічної дистрофії та колікваційного некрозу. Виявляються 

кортикотропні ендокриноцити з апоптичними тільцями.  СГ розсіяні по всій 

цитоплазмі, матрикс їх різної щільності, що вказує на посилені процеси, як 

синтезу АКТГ, так і його виведення з клітини. Зустрічаються кортикотропні 

ендокриноцити з внутрішньоклітинними ознаками регенерації 

(гіпертрофований КГ) та об’ємними вакуолями. Об’ємна щільність СГ, у тому 

числі облямованих, достовірно зменшується. Такі деструктивні зміни в 

кортикотропних ендокриноцитах на 56 і 70 доби ЕСЦД призводять до 

достовірного зменшення в крові АКТГ, порівняно з попереднім терміном 

експерименту на 56 добу до (139,67±25,85) пг/мл на 70-у – до (126±15,55) пг/мл.  

Виявлені нами морфологічні зміни секреторної активності кортикотропів 

аденогіпофізу корелюють з даними інших дослідників [47, 204], які на ранніх 
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стадіях розвитку експериментального стрептозотоцинового діабету відмічали 

підвищення в крові рівня кортиколіберину, тоді як на пізніх стадіях перебігу 

цього ЦД він знижувався. За даними наших досліджень, зменшення в крові 

рівня АКТГ пов’язано з розвитком деструктивних змін у кортикотропних 

ендокриноцитах на тлі діабетичної мікроангіопатії. Водночас окремі 

дослідники [25, 27] вказують на зниження об’ємної щільності 

нейросекреторних гранул у нейроендокринних клітинах дугоподібного та 

пришлуночковому ядер гіпоталамуса, що може бути непрямим показником 

зменшення синтезу в них ліберинів і статинів. Це було підтверджено деякими 

авторами, які при стрептозотоциновому діабеті спостерігали зниження в крові 

кортико-, гонадо-, сомато-, пролактоліберину, що в нестатевозрілих щурів 

призводило до затримки росту і статевого дозрівання [162, 198]. Деструктивні 

морфофункціональні зміни в нейронах різних ядер гіпоталамуса більшість 

дослідників пов'язує з порушенням їхнього метаболізму при ЦД [177]. 

Доведено, що при низьких рівнях інсуліну відбуваються порушення синтезу 

білків у нейронах головного мозку і пошкодження, що призводить до 

діабетичної енцефалопатії [118, 209]. Інші дослідники [142] пов’язують високі 

рівні АКТГ в щурів у віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового діабету 

(8-й тиждень) зі зміною властивостей L-type Ca
2+

  рецепторів кортикотропних 

ендокриноцитів на вплив кортикотропін-релізінг гормону. На думку Л.М. 

Калинської та А.С. Єфімова [36] високі рівні АКТГ у віддалені терміни 

перебігу стрептозотоцинового діабету зумовлені підвищенням активності 

ангіотензин-перетворюючого ферменту в аденогіпофізі і плазмі крові, що 

призводить до активації процесу утворення ангіотензину ІІ. Такі зміни 

ангіотензин-перетворюючого ферменту в аденогіпофізі через 2, 3, 4 місяці 

стрептозотоцинового діабету є одними із важливих чинників активації 

гіпофізарно-надниркової ситеми з гіперпродукцією АКТГ і кортикостероїдів, 

що веде до посилення симптоматики ЦД. 

У віддалені терміни перебігу ЕСЦД вважаємо за доцільне описати і 

обговорити зміни в різних зонах кори надниркових залоз окремо для кращого 
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розуміння їхньої патогенетичної ролі в розвитку ускладнень та 

нейрогормональних змін в організмі в цілому при цьому захворюванні. 

Так, товщина клубочкової зони кори надниркових залоз через 56 і 70 діб 

ЕСЦД достовірно не відрізняється між собою, але є більшою, порівняно з 42-ю 

добою експерименту. При  цьому площа ендокриноцитів клубочкової зони та 

їхніх ядер достовірно зменшуються, порівняно з 42-ю добою експерименту. 

Більшість ендокриноцитів знаходяться в стані гідропічної дистрофії. Об’ємна 

щільність ліпідних крапель в ендокриноцитах через 56 і 70 діб ЕСЦД 

достовірно зменшується, порівняно з контрольними показниками, в 1,64 та 1,71 

раза (р<0,01 у всіх випадках). Атрофію клубочкової зони зі значним зниженням 

базального і ангіотензин-ІІ стимульованого рівня альдостерону в плазмі крові у 

щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом відзначають й інші 

дослідники [111, 196]. Вони пов’язують це з хронічною нестачею інсуліну 

внаслідок чого відбувається порушення синтезу структурних і ферментних 

білків у цих ендокриноцитах. Інші автори [36] пов’язують розвиток 

гіпоальдостеронізму при цукровому діабеті зі зниженням активності 

ангіотензин-перетворюючого ферменту в надниркових залозах. Такі зміни 

призводить до порушення електролітного обміну, зокрема калію та біохімічно 

проявляються у гальмуванні синтезу білка, посиленні його розпаду, появі 

парапротеїнів. Останні є автоалергенами та зумовлюють пошкодження 

судинної стінки. Крім того, реакція антиген-антитіло призводить до агрегації 

тромбоцитів і викликає поширене відкладення фібрину в капілярах, що 

спостерігали і ми, зокрема, капіляросклероз в корі надниркових залоз через 56-

70 діб ЕСЦД. 

Через 56 і 70 діб перебігу ЕЦД у корі надниркових залоз простежується 

достовірне зменшення товщини пучкової зони, порівняно з попереднім 

терміном експерименту, в 1,2-1,3 раза, проте вона залишається в 1,8 раза 

більшою за контрольні показники. Площа ендокриноцитів цієї зони 

залишається більшою, а ЯЦІ меншим, порівняно з контрольними показниками. 

На світлооптичному рівні відмічається дискомплексація епітеліальних тяжів, 
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яка виникає внаслідок міжклітинного набряку. У цей термін спостереження 

ендокриноцити пучкової зони зазнають найбільш виражених змін. Вони 

характеризуються розширенням цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, 

нерівними контурами ліпідних крапель. Останні в окремих ендокриноцитах 

досягають гігантських розмірів і заповнюють всю цитоплазму клітини, що 

вказує на затримку виведення секрету з клітини. Поряд з ендокриноцитами з 

гідропічною дистрофією виявляються клітини зі збереженою 

ультраструктурою, а також, із парціальним некрозом. Об’ємна щільність 

ліпідних крапель, порівняно з показниками 42-ї доби, зменшується в 1,4-1,9 

раза (р<0,05), проте залишається в 2,8-2,1 раза вищою за контрольні показники 

(р<0,05). Рівень кортизолу в крові через 56 діб ЕСЦД є статистично значуще 

вищим, порівняно з показниками контролю і становить (19,58±2,15) нг/мл 

(контроль – (9,64±0,32) нг/мл, р=0,0044), тоді як на 70-у добу складає 

(14,82±5,40) нг/мл і достовірно не відрізняється від контрольних показників 

(контроль – (10,17±0,91) нг/мл, р=0,2911). Слід зазначити, що в цей термін  

спостереження між рівнем АКТГ і кортизолом виявляються достовірні прямо 

пропорційні зв’язки r=+0,78 (р=0,0362) та r=+0,79 (р=0,0362), тоді як у 

контрольної та інтактної груп тварин вони є достовірними сильними обернено 

пропорційними. Виявлені нами зміни в корі надниркових залоз спостерігались 

іншими дослідниками при різних захворюваннях і гострих стресових ситуаціях 

[37, 107] що може вказувати на їхню підвищену функціональну активність, 

пов’язану з метаболічними змінами в організмі при ЦД [57, 104]. Проте 

деструктивні зміни в ендокриноцитах та розвиток діабетичної мікроангіопатії в 

залозі на 70 добу ЕЦД призводять, за даними наших досліджень, до порушення 

вироблення глюкокортикоїдів та до затримки їхнього виведення з 

ендокриноцитів пучкової зони, що підтверджується недостовірним зростанням 

рівня кортизолу в крові на 70 добу перебігу ЕЦД. Наші дані суперечать даним 

інших дослідників, які вказують на підвищення рівня кортизолу в плазмі крові 

хворих при декомпенсованому ЦД 1-го типу, при кетоацидозі і діабетичній комі 

[109]. Інші автори вказують на нормальні рівні кортизолу в плазмі крові у 
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щурів із декомпенсованим ЕЦД [113, 124, 125]. На нашу думку, така 

розбіжність у проведених дослідженнях пов’язана з тим, що автори вивчали 

вплив ЦД на функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, 

забуваючи при цьому, що власне зміна активності останньої впливає на перебіг 

ЦД та розвиток ускладнень.  

Сітчаста зона кори надниркових залоз через 56-70 діб перебігу ЕСЦД 

залишається достовірно вищою за контрольні показники (в усіх випадках 

р<0,01). Площа всіх ендокриноцитів залишається більшою за контрольні 

показники, а ЯЦІ меншим. На світлооптичному рівні відмічається 

дискомплексація епітеліальних тяжів внаслідок міжклітинного набряку. В 

ендокриноцитах сітчастої зони трапляються дрібні і великі вакуолі, лізосоми, 

деструктивно змінені мітохондрії, поодинокі цистерни гладкої 

ендоплазматичної сітки. Об’ємна щільність ліпідних крапель на 56 добу 

достовірно не відрізняється від 42 доби ЕСЦД, тоді як на 70 добу достовірно  

зменшується, порівняно з показниками попереднього терміну спостереження, 

до (7,32±0,62)% (р=0,00623), проте залишається вищою за контрольні 

показники (контроль – (5,71±0,43) %, р=0,0051). Зміни в гіпофізарно-

наднирковій системі на 56- 70 добу перебігу ЕЦД, на нашу думку, пов’язані з 

перенапруженням клітин через гіперглікемію, що призводить до їхнього 

руйнування, а як наслідок – до зменшення виділення ними стероїдних гормонів 

корою надниркових залоз. Наше припущення підтверджують дані інших 

дослідників, які в чоловіків з ЦД 2-го типу спостерігали низькі рівні 

дигідроепіандростерону, порівняно з віковою нормою, а дигідроепіандростерон 

сульфат був на межі останньої [47]. Ця ж дослідниця вказує на високі рівні 

кортизолу, який є антагоністом  дигідроепіандростерону за дією на імунну 

систему і жировий обмін. У жінок з ЦД 2-го типу спостерігалися:  

гіперкортизолемія та підвищення рівня тестостерону [47]. 

Зміни в ендокриноцитах гіпофізарно-надниркової системи через 56-70 діб 

перебігу ЕСЦД, на нашу думку, пов’язані також із циркуляторною і гемічною 

гіпоксіями, яка є наслідком розвитку діабетичної мікроангіопатії. Так, через 56-
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70 діб перебігу ЕСЦД у просвітах судин гемомікроциркуляторного русла кори 

надниркових залоз візуалізуються: еритроцитарні сладжі у вигляді «монетних 

стовпчиків», мікроклазматоз, частини десквамованих ендотеліоцитів. Площі 

капілярів, їхньої стінки та ІВ є достовірно більшими за контрольні показники. 

На електронно-мікроскопічному рівні цитоплазма ендотеліоцитів є пониженої  

електронно-оптичної  щільності, заповнена великими і дрібними вакуолями, в 

ній мало рибосом, полісом, мікропіноцитозних пухирців, що свідчить про 

пригнічення внутрішньоклітинних обмінних процесів та зниження активності 

трансендотеліального обміну. Додатковими факторами пошкодження мембран 

та мембранних органел ендотеліальних клітин вважають кетоацидоз і 

глюкозування N-кінців трансмембранних протеїнів, що призводить до 

зниження синтезу ними вазодилятаторів (оксиду азоту та простациклінів). 

Спазм артеріол, що виникає при цьому, поглиблює гіпоксію і, відповідно, 

вільнорадикальне пошкодження клітинних мембран [12, 22, 141]. Гіперглікемія 

через збільшення активності глюкозилтрансферази [12, 140] викликає 

підвищений синтез глікопротеїнів у базальній мембрані, що, за даними наших 

досліджень, призводить до її потовщення та гіалінозу. Нами відмічається 

руйнування стінок окремих капілярів і заміщення їх елементами сполучної 

тканини. Перикапілярні простори розширені і заповнені колагеновими 

волокнами, що вказує на розвиток вираженого капіляросклерозу на тлі 

гіперглікемії, гіперкортизолемії і високих рівнів глікозильованого гемоглобіну. 

Іншими авторами  в аденогіпофізі також описані виражені явища діабетичної 

мікроангіопатії через 56-70 діб перебігу ЕСЦД у щурів різного віку [28, 29]. 

Таким чином, у динаміці морфофункціональних змін гіпофізарно-

надниркової системи статевозрілих тварин при ЕСЦД можна виділити 3 

основні стадії (рис. 1): реактивних змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-

42 доба), виснаження і деструктивних змін (42-56 доба). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема стадійності морффункціональних змін гіпофізарно-надниркової системи при ЕСЦД. 
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2. Морфофункціональна оцінка кількісних і якісних змін гіпофізарно-

надниркової системи при різних способах лікування експериментального 

цукрового діабету. 

Сучасна стратегія в лікуванні ЦД спрямована на корекцію хронічної 

гіперглікемії та підтримку цільових рівнів HbА1с. На жаль, у даний час при 

застосуванні існуючих цукрознижуючих препаратів, включаючи інсулін, не 

завжди можна досягнути зменшення вираженості судинних ускладнень та 

подолати інсулінорезистентність у хворих із ЦД 2-го типу [3, 8, 15]. Традиційні 

препарати інсуліну короткої та середньої дії, що вводять у вигляді ін’єкцій у 

різних режимах, не здатні повною мірою нормалізувати добовий профіль 

інсуліну. На сьогодні «безпіковим» препаратом пролонгованої 24-годинної дії є 

інсулін гларгін [134, 146]. У пошуках нових ефективних методів лікування і 

профілактики ЦД останнім часом велику увагу дослідників зосереджено на 

вивченні антидіабетичних властивостей інкретоміметиків, зокрема, ексенатиду, 

який є агоністом глюкагоно-подібного пептиду 1 (ГПП-1) [13, 20, 61, 65]. Дані 

клінічних досліджень свідчать про те, що терапія ексенатидом у хворих на ЦД 2 

типу забезпечує: достовірне поліпшення контролю глікемії; знижує секрецію 

глюкагону; нормалізує ліпідний обмін; знижує масу тіла внаслідок впливу на 

ядра гіпоталамуса викликаючи швидке відчуття насиченості, сповільнює 

моторику шлунка і зменшує всмоктування глюкози після їжі; зменшує 

інсулінорезистентність периферійних тканин; попереджує розвиток 

остеопорозу і остеопенії [33, 48, 60, 66, 129, 132, 157, 159]. Проте в літературі 

ми не знайшли відомостей про вплив ексенатиду в якості моно- та комбінованої 

терапії на структуру гіпофізарно-надниркової системи. Враховуючи 

вищезазначене, ми для корекції морфофункціональних змін гіпофізарно-

надниркової системи при ЕСЦД застосували монотерапію ексенатидом 

(підгрупа 3а) та інсуліном гларгін (підгрупа 3б), комбіновану терапію – 

ексенатид + інсулін гларгін (підгрупа 3в). 

Через 2 тижні лікування рівні глюкози і HbА1с у 3-й групі тварин 

достовірно зменшилися, порівняно з нелікованими тваринами: у підгрупі 3а в 
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1,7 та 1,5 раза, у підгрупі 3б в 1,8 та 1,6 раза, у підгрупі 3в в 2,5 та 2 раза 

відповідно (у всіх випадках р<0,05). Проте такі рівні HbА1с у 3-й групі тварин є 

вищими за показники інтактної групи тварин (у всіх випадках р=0,0006). Слід 

зазначити, що в підгрупі 3в рівень глюкози є достовірно меншим, порівняно з 

підгрупою 3а і 3б (у всіх випадках р=0,0017), а рівень HbА1с є достовірно 

меншим, ніж у підгрупі 3а (р=0,0040). Часткова нормалізація глікемічного 

профілю призводить до відновлення ультраструктурної організації 

кортикотропних ендокриноцитів. У більшості з них в 3а і 3б підгрупах 

простежуються внутрішньоклітинні регенераторні процеси, які 

характеризуються появою в цитоплазмі молодих мітохондрій з 

електроннощільним матриксом і чітко диференційованими кристами, 

гіпертрофією і гіперплазією гранулярної ендоплазматичної сітки, гіпертрофією 

структурних компонентів КГ. У підгрупі 3а і 3в зустрічаються молоді 

кортикотропні ендокриноцити, які характеризуються: підвищеною 

електронною щільністю цитоплазми, великою кількістю СГ з 

електроннощільним матриксом, наявністю в цитоплазмі молодих мітохондрій. 

У цих же підгрупах спостерігаємо кортикотропні ендокриноцити в стані мітозу. 

Така гісто-ультраструктурна перебудова кортикотропних ендокриноцитів  у 

тварин 3-ї групи призводить до відновлення їхньої функціональної активності, 

порівняно з тваринами з ЕСЦД, які не отримували лікування, що 

підтверджується біохімічними даними. Так, рівень АКТГ у крові тварин 3-ї 

групи, порівняно з 2а підгрупою, зменшується у підгрупі 3а до (76,84±19,16) 

пг/мл (р=0,0060), у підгрупі 3б до (44,77±20,01) пг/мл (р=0,0017), у підгрупі 3в 

до (40,03±13,42) пг/мл (р=0,0017). Такі показники АКТГ у 3б і 3в підгрупах 

тварин статично значуще не відрізняються від показників інтактної групи 

(р=0,6963 та р=0,6813), а в 3а підгрупі є достовірно вищими (р=0,0009). У корі 

надниркових залоз спостерігаємо достовірне зменшення товщини всіх зон, 

нормалізацію морфометричних показників ендокриноцитів різних зон; 

зменшення об’ємної щільності ліпідних крапель у них. Проте у підгрупі 3а 

об’ємна щільність ліпідних крапель у пучковій зоні є найвищою серед усіх 
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підгруп з лікуванням. Така перебудова ендокриноцитів пучкової зони 

призводить до зниження рівня кортизолу в крові в підгрупі 3а в 2,14 раза 

(р=0,0403), у підгрупі 3б – у 2,04 раза (р=0,0404). У 3в підгрупі тварин рівень 

кортизолу в крові є найнижчим серед усіх підгруп з корекцією і становить 

(8,90±1,14) нг/мл, що є достовірно меншим від показника 2а підгрупи тварин 

(р=0,0017) і достовірно не відрізняється від інтактних щурів (р=0,0519). У цей 

термін лікування виявляються обернено пропорційні взаємозв’язки між рівнем 

АКТГ і кортизолу, які становлять у підгрупі 3а r=-0,78 (р=0,0362), у підгрупі 3б 

– r=-0,67 (р=0,1482), у підгрупі 3в – r=-0,93(р=0,0025). Такі кореляційні зв’язки 

є достовірними у підгрупах 3а і 3в та статистично незначущими у підгрупі 3б.  

Через 6 тижнів лікування у 3-й групі тварин, порівняно з показниками 

попереднього терміну спостереження, рівні глюкози і HbА1с достовірно не 

змінюються (у всіх випадках р>0,05). Такі показники є меншими порівняно з 2а 

підгрупою тварин (у всіх випадках р=0,0017), у підгрупі 3в достовірно не 

відрізняються від показників інтактної групи тварин (р=0,3055), а в підгрупі 3а і 

3б такі показники є достовірно вищими за такі ж у інтактної групи тварин (у 

всіх випадках р=0,0006). Рівень HbА1с у 3-й групі тварин є меншим, порівняно з 

тваринами з ЕСЦД, які не отримували лікування (у всіх випадках р=0,0017), та 

достовірно більшими за показники інтактних тварин (у всіх випадках р=0,0006).  

Загальна кількість кортикотропних ендокриноцитів на площі 0,01 мм
2
 

аденогіпофіза у підгрупі 3а становить 3,8±0,17, 3б – 3,3±0,24, 3в – 3,1±0,84. Такі 

показники у підгрупах 3б і 3в є достовірно меншими за показники 2а підгрупи 

(у всіх випадках р<0,05), тоді як у 3а підгрупі достовірно не відрізняються 

(р=0,6289). Загальна кількість кортикотропних ендокриноцитів на площі 0,01 

мм
2
 аденогіпофіза у підгрупах 3а і 3б є вищою за показник інтактної групи 

тварин (у всіх випадках р<0,05), натомість у 3в підгрупі статистично значуще 

не відрізняється (р=0,8659). У 3-й групі тварин площа кортикотропних 

ендокриноцитів і їхніх ядер достовірно зменшуються, порівняно 2а підгрупою, 

проте дані показники у 3а підгрупі залишаються вищими за результати 

інтактної групи тварин. Тобто кількісні зміни кортикотропних ендокриноцитів 
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вказують на найвищу ефективність застосованої медикаментозної терапії у 3в 

підгрупі, тоді як у 3б підгрупі застосована терапія є ефективною, проте не 

призводить до повного відновлення кількісних і якісних змін кортикотропних 

ендокриноцитів. При цьому рівень АКТГ через 42 доби лікування у підгрупах 

3б і 3в достовірно не відрізняється від показників інтактних тварин, а у 3а 

підгрупі застосована корекція сприяє підвищенню функціональної активності 

кортикотропних ендокриноцитів, що підтверджується біохімічними даними. 

Так, рівень АКТГ в крові становить (81,83±20,07) пг/мл, що є достовірно 

менше, порівняно з таким же у тварин з ЕСЦД без корекції (р=0,0027), проте 

залишається вищим, порівняно з рівнем у інтактних тварин (р=0,0006).   

Через 42 доби лікування у тварин 3-ї групи, порівняно з 2а підгрупою, 

спостерігається достовірне зменшення товщини всіх зон кори надниркових 

залоз. При цьому товщина клубочкової і сітчастої зон у всіх підгрупах 

спостереження та пучкової зони в 3в підгрупі достовірно не відрізняються від 

інтактної групи тварин (у всіх випадках р>0,05), тоді як пучкова зона в 3а та 3б 

підгрупах залишається достовірно більшою за інтактні показники (р=0,0006 та 

р=0,0063). Вартий уваги той факт, що морфометричні показники 

ендокриноцитів різних зон кори надниркових залоз у 3в підгрупі достовірно не 

відрізняються від таких же в інтактних тварин. Тоді як у пучковій зоні площа 

ендокриноцитів є достовірно меншою, порівняно з 2а підгрупою тварин, проте 

площа ядер у 3а і 3б підгрупах є достовірно вищою за показники 2а підгрупи та 

інтактної групи тварин. У 3-й групі тварин ЯЦІ є достовірно вищим, порівняно 

з 2а підгрупою, і статистично значуще не відрізняється від інтактних 

показників, за винятком 3а підгрупи, ЯЦІ якої є достовірно вищим від інтактної 

і 2а підгрупи тварин. Об’ємна щільність ліпідних крапель в ендокриноцитах 

пучкової зони достовірно зменшується, порівняно з 2а підгрупою (у всіх 

випадках р<0,05), при цьому в 3а і 3б підгрупі вона є достовірно більшою за 

інтактні показники (р=0,0051 та р=0,0078), а у підгрупі 3в достовірно не 

відрізняються від них (р=0,6309). Це підтверджується і даними біохімічних 

досліджень, а саме: вміст кортизолу в підгрупах 3а і 3б є достовірно більшим за 
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показники інтактних тварин (р=0,0192) та (р=0,0168), але в підгрупі 3в 

достовірно не відрізняється від інтактних показників (р=0,1432). Як і в 

попередньому терміні спостереження, у різних підгрупах 3-ї групи тварин, як і 

в інтактних тварин, виявляються обернено пропорційні зв’язки між рівнями 

АКТГ і кортизолу, які становлять у підгрупі 3а  r=-0,89 (р=0,0068), у підгрупі 3б 

– r=-0,64 (р=0,1194), у підгрупі 3в – r=-0,86 (р=0,0137). Отже, при корекції 

стрептозотоцинового ЦД ми відмічали підвищену морфо-функціональну 

активність гіпофізарно-надниркової системи у 3а і 3б підгрупі тварин. Слід 

зауважити, що у тварин, які отримували ексенатид та інсулін, рівень АКТГ і 

кортизолу достовірно зменшувався, порівняно з тваринами з ЦД, проте у 

тварин, які отримували ін’єкції ексенатиду, рівні АКТГ і кортизолу були 

вищими, порівняно з тваринами, які були ліковані інсуліном гларгіном. Такі 

зміни функціональної активності гіпофізарно-надниркової системи у тварин 3а 

і 3б підгрупи сприяють розвитку діабетичної мікроангіопатії, що спостерігалось 

нами на 42 добу лікування в судинах гемомікроциркуляторного русла кори 

надниркових залоз, а це, відповідно, призводить до деструктивних змін 

ендокриноцитів різних зон. 

На нашу думку, такі морфометричні й ультраструктурні зміни 

кортикотропних ендокриноцитів та ендокриноцитів надниркових залоз у 

тварин 3а і 3б підгрупі тварин зумовлені значними коливаннями упродовж доби 

рівня глюкози в крові, що сприяє розвитку метаболічного стресу і, як наслідок, 

підвищенню активності гіпофізарно-надниркової системи. Підвищення 

активності гіпофізарно-надниркової вісі відзначали й інші автори при лікуванні 

тварин ексенадом [179-181]. Вони довели, що високі рівні АКТГ, альдостерону 

і кортизолу в крові спостерігаються упродовж 1-2 год. після введення 

ексенатиду в інтактних щурів і з діабетом. Високі рівні АКТГ при корекції 

ексенатидом, на нашу думку, мають позитивний вплив на секрецію інсуліну В-

клітинами. Багатьма авторами [110, 176] доведено, що АКТГ завдяки 

ендогенному впливу на острівці Лангенгарса, стимулює глюкозозалежне 

виділення інсуліну В-клітинами AlMajed H.T. et al. [110] досліджували 
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механізми паракринного впливу АКТГ на острівці Лангерганса, зокрема 

експресію і функцію рецепторів АКТГ (меланокортин-2 рецептора (МС2-R)) на 

людську і мишачу острівцеві тканини in vitro. Ними доведена велика кількість 

МС2-R у В-клітинах, а АКТГ через вплив на ці рецептори ініціює секрецію 

інсуліну за допомогою активації цАМФ у поєднанні з припливом цитозольного 

Са
2+

. Деякі автори [147, 176] вказують на складні ендокринні та паракринні 

механізми, що регулюють функцію панкреатичних острівців при ЦД, зокрема, 

глюкозоподібний пептид-1 позитивно впливає на синтез і секрецію інсуліну, а 

паракринні ефекти на секрецію останнього здійснюють соматоліберин, 

кортиколіберин і АКТГ. 

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. 
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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) мкм
2
) 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) мкм
2
 та (26,40±3,70) мкм

2
, 0,89±0,06 та 

0,92±0,04 відповідно). Натомість найбільшу площу мають ендокриноцити 

пучкової зони (144,68±9,98) мкм
2
, а найменшу – клубочкової (44,12±9,98) мкм

2
. 

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).  
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3. На 7 добу розвитку експериментального цукрового діабету в 

гіпофізарно-наднирковій системі прослідковується стадія реактивних змін у 

відповідь на метаболічні порушення в організмі. В кортикотропних 

ендокриноцитах спостерігається: збільшення площі ядер та ядерно-

цитоплазматичного індексу, достовірне зростання об’ємної щільності 

секреторних гранул в 1,06 раза, в тому числі облямованих у 2,30 раза. У корі 

надниркових залоз простежується потовщення 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 в 1,59-2,03 раза; збільшенням площі їхніх ядер; зростанням 

об’ємної щільності секреторних гранул в 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 
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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, в тому числі 

облямованих, зниженням рівня 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 
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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 гларгіну 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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Тернопіль, 20–21 жовтня, 2016) – усна доповідь, публікація тез; 

6. International research and practice conference “Innovative technology in 

medicine: experience of Poland and Ukraine (Lublin, Poland, 28–29 April, 2017) 

– усна доповідь, публікація тез. 
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