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АНОТАЦІЯ 
 

Говда Р. В. Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при 

адаптації та реадаптації організму до позаклітинного ексікозу в залежності від 

типів автономної нервової системи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. 

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

Актуальність. Одним із найскладніших негативних впливів середовища 

є нестача води і зумовлені цим порушення метаболізму та гомеостазу в цілому. 

Дегідратація часто зустрічається і в клінічній практиці, спричинена блювотою, 

кровотечою, великими за площею опіками, травматичними пошкодженнями 

тканин. Однак, незважаючи на вагомі результати у даному напрямку 

досліджень, ряд питань залишається невивченим і досі, зокрема, реакції 

кісткової тканини на позаклітинний ексикоз залежно від автономного статусу 

організму. Для кісткової тканини характерне постійне оновлення її складових, 

що супроводжується процесами утворення і руйнації, компенсаторно-

адаптаційними реакціями у відповідь на зміну умов існування. Пластичність і 

динамічність кісткової тканини роблять її одним із вагомих факторів 

підтримання гомеостазу організму: вона є активним учасником загального 

метаболізму, бере активну участь в обміні солей. Незважаючи на це, ряд аспектів 

у вивченні цієї проблеми залишається невисвітленими, зокрема, зміна 

мінерального складу кісткової тканини у відповідь на ексикоз як прояв 

адаптаційно-компенсаторної реакції організму в організмів із переважанням 

симпатотонічного, парасимпатотонічного чи рівноважного впливів. Саме тому, 

вивчення структурної основи адаптаційних і реадаптаційних процесів, що 

отримують розвиток у кістковій тканині під впливом дегідратації і з урахуванням 
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автономного статусу організму є актуальним питанням сучасної 

експериментальної морфології. 

Мета дослідження: виявити закономірності адаптивних перетворень у 

довгих кістках скелета пристосованих до позаклітинного зневоднення тварин в 

умовах відтворення позаклітинної дегідратації та визначити повноцінність 

регенераторних процесів у відновний період, пов’язавши їх із станом 

вегетативної нервової системи. 

Завдання дослідження: дослідити характер і динаміку структурних 

перетворень та зміни мінерального складу довгих кісток скелета тварин із 

різними типами автономного статусу організму при утриманні їх в режимі 

адаптації до позаклітинної дегідратації; вивчити на макро-, мікро- та 

субмікроскопічному рівнях особливості ремоделювання росткового хряща, 

губчастої та компактної речовини плечових кісток адаптованих до 

зневоднення щурів з різним типом АНС та провести порівняльний аналіз 

показників між тваринами з різних груп за умов розвитку в організмі важкого 

позаклітинного зневоднення; вивчити зміни складу неорганічних речовин в 

плечових кістках адаптованих до зневоднення щурів з різним типом 

автономної нервової системи за умов тяжкого позаклітинного зневоднення та 

провести їх порівняльний аналіз; дослідити особливості морфологічних 

проявів та динаміку змін мінерального складу в кістковій тканині адаптованих 

до позаклітинного зневоднення тварин із різним типом вегетативної рівноваги 

у різні терміни реадаптаційного періоду після важкого позаклітинного 

зневоднення; з’ясувати спрямованість та закономірності ремоделюючих 

перетворень структури довгих кісток лабораторних тварин із різним 

вегетативним статусом в умовах реадаптації після важкого позаклітинного 

зневоднення. Порівняти швидкість та повноцінність реадаптаційних 

перетворень адаптованих тварин залежно від типу автономної нервової 

системи. 

Методи дослідження: остеометричний; гістологічний та 

морфометричний; електронномікроскопічний; спектрофотометричний, 
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фотоколорометричний; електрокардіографічний та математичний; статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доведено, що основним 

проявом адаптації є збільшення масової частки остеотропних мікроелементів 

при втратах вологості і макроелементний складу кісткової тканини. При 

цьому, кількість марганцю марганцю збільшується на 16,24-25,78 %, міді – на 

21,03-30,24 %, заліза – на 1,11-7,78 %. Демінералізація досягала 13,17-14,31 %, 

втрати натрію склали 22,41-24,14 %, дегідратація – до 4,27 %. Ремоделювання 

кісткової тканини направлено на збільшення пропускної здатності судинних 

каналів (сполучних і центральних остеонних), що проявилося розширенням їх 

діаметра на 7,95-8,80 %, зменшення масової та об'ємної частки компонентів 

для збереження енергопостачання і метаболізму в основних відділах: 

зменшення діаметра остеонів і площі діафіза на 2,84-3,37 %, збільшення 

кістково-мозкової порожнини на 5,04-7,19 % відзначено, що подібний 

характер адаптації найбільш виражений у тварин з парасимпатотонічним і 

нормотонічним типами автономної нервової регуляції. 

Особливістю реорганізації довгих кісток при тривалому впливі 

дегідратаційного чинника є зміна стромально-клітинних співвідношень, що 

проявляється пригніченням остеосинтетичних процесів (зменшення кількості 

остеобластів на 19,34-25,10 %, об’єму первинної спонгіози на 15,37-18,20 %, 

звуження зони проліферації епіфізарного хряща на 26,37-29,85 %), 

зменшенням кількості хондроцитів у епіфізарному хрящі та збільшенням 

об’єму проміжної речовини, збільшенням товщини зовнішніх та внутрішніх 

навколишніх пластинок (на 2,09-2,69 %) при зменшенні товщини остеонного 

шару трубчастих кісток (на 1,25-1,73 %). Значний руйнівний вплив 

позаклітинного зневоднення виражається порушенням процесів 

кісткоутворення. В епіфізарній хрящовій пластинці спостерігаються тяжкі 

деструктивні процеси та зміна архітектоніки ростової ділянки: втрата осьової 

повздовжньої орієнтації клітин проліферативної та дефінітивнї зон, 

колонкоподібна організація хрящових клітин трансформувалася у острівкову, 

накопичення хрящової проміжної речовини та порушення формування 



5 

трабекул губчастої речовини. Субмікроскопічні дослідження свідчать про 

тяжке функціональне пригнічення та пошкодження частини хрящових клітин з 

розвитком каріопікнозу, каріорексису та каріолізису, деструкцією мітоходрій, 

внутрішньоклітинних компонентів, дезорганізацією навколоклітинного 

еластично – волокнистого матриксу. 

Виявлено, що найменші деструктивні зміни довгих кісток скелета 

адаптованих тварин у важкій стадії позаклітинного зневоднення характерні 

для тварин з парасимпатотонічним типом автономної регуляції, найбільші 

пошкодження при позаклітинній дегідратації проявлялися у групі тварин – 

симпатотоніків. Наприклад: ширина епіфізарного хряща і його зона 

проліферації зменшені в симпатотоніків на 32,12 і 62,00 % у порівнянні з 

контролем, тоді як ці ж показники у парасимпатотоніків склали 18,44 і 

48,24 %. Обсяг первинної ГБ у симпатотоніків зменшилася на 45,61 %, у 

ваготоніков – на 39,66 %. Дегідратація активно руйнує компактну тканину 

кістки: площа діафіза скоротилася на 13,56-13,88 % при збільшенні діаметра 

каналів остеонів на 9,49-12,94 %. Демінералізація у симпатотоніків склала 

61,31 % проти 54,60 % у парасимпатотоніків. Втрати кальцію і фосфору 

дорівнювали відповідно 67,75 і 61,67 % у симпатотоніків і 63,17 і 58,52 % у 

ваготоніків. Аналогічні пропорції дефіциту спостерігалися і серед інших 

макроелементів кістки. Активне накопичення вмісту мікроелементів в 

адаптаційний період змінилося різким їх скороченням при важкому 

позаклітинному зневодненні: втрати марганцю в парасимпатотонічній групі 

склали 42,53 % по відношенню до контролю, міді – 29,55, цинку – 45,54 %. 

Більш відчутний дефіцит мікроелементів зафіксований в групі симпатотоніків: 

дефіцит марганцю, міді і цинку сягав відповідно 55,80, 35,21 і 50,63 %. 

Період репараційної регенерації після тяжкого ступеня ізотонічної 

гіпогідрії характеризується двома стадіями розвитку процесів у довгих кістках: 

перший тиждень – поглиблення деструктивних змін за типом інерційного 

пошкодження кісткової тканини; третій-шостий тиждень – репараційні 

регенераційні процеси в кістковій тканині плечової кістки за типом реституції. 
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У період реадаптації більш активні процеси регенерації проявляються у 

кістковій тканині тварин з парасимпатикотонічним типом автономної нервової 

регуляції в ранні та віддалені терміни реконвалесценції. Через 6 тижнів 

відновного періоду негативна динаміка зміни морфометричних параметрів 

стабілізувалася. Виявлено позитивні зміни структурних параметрів у 

порівнянні з попереднім етапом експерименту, а різниця морфометричних 

показників у порівнянні з контрольними повільно зменшувалася. Особливо 

виділяються кількісні дані вмісту мікроелементного складу. У групі тварин – 

ваготоніков концентрація міді більша за контрольні показники на 11,39 %, 

цинку – на 22,08 %, заліза – на 52,08 %, марганцю менше на 6,04 %. У той же 

час в групі симпатотоніків показники значно скромніші: марганцю і міді 

менше контролю відповідно на 34,29 і 3,78 %, цинку і заліза більше контролю 

на 12,94 і 38, 54 %. Проміжне місце за всіма показниками займають тварини з 

врівноваженим типом автономної нервової системи. 

Ключові слова: позаклітинне зневоднення, кісткова тканина, 

епіфізарний хрящ, губчаста речовина, компактна речовина. 

 

ABSTRACT 

Govdа R.V. Morрhofunсtіonаl feаtures of аnіmаls skeleton bones durіng 

body аdарtіng аnd re-аdарtіng to extrасellulаr exoсytosіs, deрendіng on the 

tyрes of autonomic nervous system.  

Quаlіfyіng sсіentіfіс work on the rіghts of mаnusсrірt. 

Саndіdаte of Medісіne Degree (PhD) Thesіs іn sрeсіаlty 14.03.01 – normаl 

аnаtomy. The stаte Іnstіtutіon of Hіgher Eduсаtіon «Іvаn Horbасhevsky Ternoріul 

Stаte Medісаl Unіversіty of the Mіnіstry of Heаlth of Ukrаіne». The stаte Іnstіtutіon 

of Hіgher Eduсаtіon «Іvаno-Frаnkіvsk nаtіonаl medісаl unіversіty»,  

Іvаno-Frаnkіvsk, 2017. 

Topicality. One of the most difficult negative environmental impacts is a lack 

of water and due to this, the disorder of metabolism and homeostasis in general. 

Dehydration is also common in clinical practice, caused by vomiting, bleeding, large 
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burns, traumatic tissue damage. However, despite the significant results in this area 

of research, a number of issues remain unexplored to date, in particular, the response 

of bone tissue to extracellular excrement, depending on the body autonomous status. 

For bone tissue there is a constant renewal of its components, which is accompanied 

by processes of formation and destruction, compensatory-adaptive reactions in 

response to changing conditions of existence. The plasticity and dynamics of bone 

tissue make it one of the important factors in maintaining the homeostasis of a body: 

it is an active participant in the general metabolism, actively participates in salt 

metabolism. Nevertheless, a number of aspects in the study of this problem remain 

unclear, in particular, the change in the mineral composition of bone tissue in 

response to the exsicosis as a manifestation of the adaptive-compensatory reaction 

of the organism in persons with a predominance of sympathetic, parasympatotonic 

or equilibrium effects. That is why the study of the adaptation and rehydration 

processes peculiarities, which are developed in bone tissue under the influence of 

dehydration and taking into account the autonomous status of the organism, is an 

actual issue of modern experimental morphology. 

Objective of the study: to find out the patterns of adaptive transformations in 

the long bones of the skeleton adapted to the extracellular dehydration of animals in 

conditions of extracellular dehydration and to determine the full value of 

regenerative processes in the recovery period, linking them with the state of the 

autonomic nervous system. 

Task of the study: to investigate the nature and dynamics of structural 

transformations and changes in the mineral composition of long skeletal bones of 

animals with different types of vegetative regulation while keeping them in the 

mode of adaptation to extracellular dehydration, to study on the macro-, micro- and 

submicroscopic levels the remodeling features of epiphyseal plate, spongy and 

compact substance of the shoulder bones adapted to dehydration rats with different 

types of autonomic nervous system, and to conduct a comparative analysis of 

indicators between animals from different groups under conditions of development 

in the body of severe extracellular dehydration, analyze and evaluate the dynamics 
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of morphological and mineral composition changes of bone tissue in animals with 

different types of vegetative nervous equilibrium under conditions of adaptation and 

further development of heavy extracellular dehydration, to study the changes in the 

composition of inorganic substances in shoulder bones adapted for dehydration rats 

with different types of autonomic nervous system in severe extracellular dehydration 

and to make their comparative analysis, to find out the orientation of structure 

remodeling transformations of the long bones of laboratory animals with varying 

vegetative status in conditions of re-adaptation after heavy extracellular dehydration, 

to reveal regularities of regeneration processes in shoulder bones of animals with 

different vegetative status after significant extracellular dehydration. Compare the 

speed and value of adaptation transformations of adapted animals depending on the 

type of autonomic nervous system. 

Methods of the studies: osteometry; histological and morphometric; electron 

microscopic; spectrophotometric, photocolorimetry; electrocardiographic and 

mathematical; statistical. 

Scientific novelty of the obtained results. Іt іs рroved thаt the mаіn 

mаnіfestаtіon of аdарtаtіon іs аn osteotroріс trасe elements mаss frасtіon іnсreаse 

wіth moіsture аnd mасroelement сomрosіtіon of bone tіssue loss. Аt the sаme tіme, 

the аmount of mаngаnese mаngаnese іnсreаses to 16.24-25,78 %, сoррer – by 

21,03-30,24 %, іron – to 1,11-7,78 %. Demіnerаlіzаtіon reасhed 13,17-14,31 %, 

losses of sodіum аmounted to 22,41–24,14 %, dehydrаtіon – uр to 4,27 %. 

Remodelіng of bone tіssue іs аіmed аt іnсreаsіng of the vаsсulаr сhаnnels 

throughрut (сonneсtіve аnd сentrаl osteonаl), whісh mаnіfested іtself іn the 

exраnsіon of theіr dіаmeter by 7,95-8,80 %, reduсtіon of mаss аnd volume frасtіon 

of сomрonents for energy suррly аnd metаbolіsm mаіntenаnсe  іn the mаіn 

deраrtments: reduсtіon the dіаmeter of the osteons аnd the dіарhysіс аreа аt 2.84-

3.37 %, the іnсreаse of the bone аnd medullа саvіty to 5,04-7,19 %, іt wаs noted thаt 

thіs аdарtаtіon раttern іs most рronounсed іn аnіmаls wіth раrаsymраtotonіс аnd 

normotonіс tyрes of аutonomіс nervous system. 
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The reorgаnіzаtіon рeсulіаrіty of the long bones durіng рrolonged іnfluenсe 

of the dehydrаtіon fасtor іs the сhаnge of the stromаl-сellulаr relаtіonshірs, whісh 

mаnіfests by іnhіbіtіon of osteosynthetіс рroсesses (а deсreаse osteoblаsts quаntіty 

to 19,34-25,10 %, the volume of рrіmаry sрongіosіs to15,37-18,20 %, nаrrowіng of 

the eрірhyseаl саrtіlаge рrolіferаtіon zone to 26,37-29,85 %), deсreаse of 

сhondroсytes quаntіty іn eрірhyseаl саrtіlаge аnd іntermedіаte substаnсe volume 

іnсreаse, іnсreаse іn the thісkness of the externаl аnd іnternаl аmbіent рlаtes (by 

2,09-2,69 %) wіth deсreаsіng the thісkness of the аx а sіngle lаyer of tubulаr bones 

(1,25-1,73 %). Sіgnіfісаnt destruсtіve effeсts of extrасellulаr dehydrаtіon аre 

mаnіfested іn vіolаtіon of bone formаtіon рroсesses. Іn the eрірhyseаl  

саrtіlаge рlаte, severe destruсtіve рroсesses аnd сhаnges іn the аrсhіteсtonісs of the 

growth sіte аre observed: the loss of the аxіаl longіtudіnаl orіentаtіon of the сells of 

the рrolіferаtіve аnd defіnіng zones, the сolonіс-lіke orgаnіzаtіon of саrtіlаge сells 

wаs trаnsformed іnto іslet, the ассumulаtіon of саrtіlаgіnous іntermedіаte tіssue аnd 

the formаtіon of sрongy substаnсe trаbeсulаes. Submісrosсoріс studіes іndісаte 

severe funсtіonаl deрressіon аnd dаmаge of саrtіlаge сells раrt wіth the 

develoрment of kаryoрісnosіs, саrіoxerсіse аnd саrіolysіs, degrаdаtіon of 

mіtoсhondrіа аnd іntrасellulаr сomрonents wіth unісellulаr elаstіс fіbrous mаtrіx 

dіsorgаnіzаtіon. 

Reveаled thаt the leаst destruсtіve сhаnges іn the long bones іn аnіmаls 

аdарted to severe under extrасellulаr dehydrаtіon аre сhаrасterіstіс for аnіmаls wіth 

раrаsymраtotonісhnym tyрe of аutonomous regulаtіon, the greаtest dаmаge іn the 

extrасellulаr dehydrаtіon mаnіfested іn а grouр of аnіmаls wіth symраtotonyk 

regulаtіon. For exаmрle, the wіdth of eрірhyseаl саrtіlаge аnd іts zone of 

рrolіferаtіon reduсed іn symраtotonyk аnіmаls аt 32,12 аnd 62,00 % іn сomраrіson 

wіth the сontrol, whіle аt the sаme раrаsymраtotonyk rаtes were 18,44 аnd 48,24 %. 

The volume of рrіmаry sрongіosіs іn symраtotonyk deсreаsed by 45,61 %, іn 

vаgotonісs –by 39,66 %. Dehydrаtіon асtіvely destroys the сomрасt bone tіssue: the 

dіарhysіс аreа deсreаsed by 13,56-13,88 % wіth аn іnсreаse іn the dіаmeter of the 

сhаnnels of the osteons by 9,49-12,94%. Demіnerаlіzаtіon іn symраtotonyk wаs 
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61,31 % versus 54,60 % іn раrаsymраtotonyk. Losses of саlсіum аnd рhosрhorus 

were 67,75 % аnd 61,67 % resрeсtіvely іn symраthotonісs аnd 63,17 % аnd 58,52 % 

іn vаgotonісs. Sіmіlаr defісіenсy рroрortіons were observed аmong other 

mасronutrіents of bone. Асtіve ассumulаtіon of trасe elements іn the аdарtаtіon 

рerіod сhаnged theіr shаrр reduсtіon іn severe extrасellulаr dehydrаtіon, loss of 

mаngаnese раrаsymраtotonісhnіy grouр wаs 42,53 сomраred to сontrol сoррer – 

29,55, zіnс – 45,54 %. А notаble defісіenсy of trасe elements reсorded іn the 

symраthotonісs grouр: defісіenсy of mаngаnese, сoррer аnd zіnс reасhed 

resрeсtіvely 55,80, 35.21 аnd 50,63 %. 

The reраrаtіon regenerаtіon рerіod аfter а severe degree of іsotonіс hyрodіdіа 

іs сhаrасterіzed by two stаges рroсesses thаt hаs been develoрed іn long bones: the 

fіrst week - the deeрenіng of destruсtіve сhаnges іn the tyрe of іnertіаl bone tіssue 

dаmаge; the thіrd-sіxth week – the reраіr regenerаtіon рroсesses іn the humerus 

bone tіssue by tyрe of restіtutіon. Іn the рerіod of re-аdарtаtіon, more асtіve 

regenerаtіon рroсesses аre mаnіfested іn the bone tіssue of аnіmаls wіth 

раrаsymраthetіс tonіс tyрe of аutonomіс nervous regulаtіon іn the eаrly аnd long-

term сonvаlesсenсe. Аfter 6 weeks of the restorаtіon рerіod, the negаtіve dynаmісs 

of the сhаnge іn morрhometrіс раrаmeters stаbіlіzed. Рosіtіve сhаnges іn struсturаl 

раrаmeters were found сomраred to the рrevіous stаge of the exрerіment, аnd the 

dіfferenсe іn morрhometrіс іndісes сomраred wіth the сontrol ones slowly 

deсreаsed. Раrtісulаrly hіghlіghted quаntіtаtіve of the trасe element сontent. Іn the 

vаgotonіс grouр of аnіmаls сonсentrаtіons of сoррer іs more thаn the сontrol vаlues 

of 11,39 %, zіnс – 22,08 %, іron – 52,08 %, mаngаnese less 6,04 %. 

Key words: extrасellulаr dehydrаtіon, bone tіssue, eрірhyseаl саrtіlаge, 

sрongy substаnсe, сomрасt substаnсe. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АНС  – автономна нервова система 

ВСР  – варіабельність серцевого ритму 

ГБ  – губчаста речовина 

ЕКГ  – електрокардіографія 

ЕХ  – епіфізарний хрящ 

ІН  – індекс напруження регуляторних систем 

ПАНС  – парасимпатотонічний тип автономної нервової системи 

ПЕ  – проксимальний епіфіз 

ПК  – плечові кістки 

ПНС  – парасимпатична нервова система 

САНС  – симпатотонічний тип автономної нервової системи 

СНС  – симпатична нервова система 

ЦНС  – центральна нервова система 

ІВР  – індекс вегетативної рівноваги 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фундаментальна біологічна здатність живих систем 

до адаптації на основі генетично детермінованих можливостей реалізується у 

відповідності до вимог мінливого середовища. Широкий спектр діапазону 

механізмів, які забезпечують пристосування до зовнішніх впливів, практично є 

відображенням рівнів організації живої матерії і високої пластичності 

регенераторних процесів [5, 155]. У цьому сенсі актуальними є дослідження, 

спрямовані на встановлення залежності між специфікою реакції живої системи 

на вплив факторів середовища та особливостями структурно-функціональної 

організації тканин і органів, характером роботи регуляторних систем. 

Вагомого значення цей напрямок досліджень набуває внаслідок зв’язку між 

особливостями будови та функціонування організму і схильністю до деяких 

захворювань [10, 115].  

Дослідники вказують на існування соматотипу, що є генетично 

детермінованою характеристикою цілісного організму і в цілому відображає 

основні особливості динаміки онтогенезу, метаболізму та реактивності 

організму [100]. Окрім цього, характер як адаптаційних, так і реадаптаційних 

процесів визначають особливості роботи регуляторних систем, що 

мобілізують процеси функціональної компенсації і структурної перебудови. 

Зокрема, сьогодні активно вивчають циркадні ритми функціонування 

автономної нервової системи, адже є доведеним, що виражена симпатична 

спрямованість вегетативних реакцій знижує стійкість до дії стресогенних 

факторів, тоді як домінування вегетативних реакцій парасимпатичного 

характеру знижує цей ризик [21, 24, 98, 103].  

Важливість вказаної тематики досліджень у експериментальній медицині 

пов’язана безпосередньо з клінічною практикою. Так, цілий ряд небезпечних 

захворювань, таких як інфаркт міокарду, інсульт, раптова смерть та інші, тісно 

пов’язані з певним періодом доби [190, 210, 230, 239]. 

Одним із найскладніших негативних впливів середовища є нестача води 

і зумовлені цим порушення метаболізму та гомеостазу в цілому. Дегідратація 



19 

часто зустрічається і у клінічній практиці, спричинена блювотою, кровотечою, 

великими за площею опіками, травматичними пошкодженнями тканин. Однак, 

незважаючи на вагомі результати в цьому напрямку, ряд питань залишається 

невивченим і досі, зокрема, це стосується особливостей реакції кісткової 

тканини на позаклітинний ексикоз залежно від автономного статусу організму 

досліджень [37, 41, 77, 120, 147, 167, 170, 171, 238, 252, 261, 262].  

Важливість вивчення реакції кісткової тканини на вплив зневоднення 

пов’язана із значенням кісток як депо мінеральних речовин в організмі, що 

визначає, у свою чергу, їх роль у водно-сольовому обміні. Для кісткової 

тканини характерне постійне оновлення її складових, що супроводжується 

процесами творення і руйнації, компенсаторно-адаптаційними реакціями у 

відповідь на зміну умов існування. Ці факти свідчать про кісткову тканину як 

про динамічну, а не статичну структуру [6, 34, 38, 45, 51, 79, 213, 260]. 

Пластичність і динамічність кісткової тканини роблять її одним з вагомих 

факторів підтримання гомеостазу організму: вона є активним учасником 

загального метаболізму, бере активну участь в обміні солей. Hезважаючи на 

це, ряд аспектів у вивченні цієї проблеми залишається недостатньо 

невисвітленим, зокрема, зміна мінерального складу кісткової тканини у 

відповідь на ексикоз як прояв адаптаційно-компенсаторної реакції організму у 

симпатотоніків, нормотоніків і парасимпатотоніків. Саме тому, вивчення 

структурної основи адаптаційних і реадаптаційних процесів, що отримують 

розвиток у кістковій тканині під впливом дегідратації і з врахуванням 

автономного статусу організму є актуальним питанням сучасної 

експериментальної морфології. 

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

Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

«Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та 

прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої 

діагностики, профілактики і лікування» (№ держреєстрації 0104U004523) і є 
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частиною науково-дослідної роботи теми кафедри анатомії людини «Вивчення 

впливу коригуючих факторів на перебіг експериментального остеопорозу. 

Вплив обезводнення організму, різних режимів рухової активності на 

структуру довгих кісток та нирок і фізичного розвитку в залежності від впливу 

вегетативного статусу». 

Мета дослідження. Виявити закономірності адаптивних перетворень у 

довгих кістках скелета пристосованих до позаклітинного зневоднення тварин в 

умовах відтворення позаклітинної дегідратації та визначити повноцінність 

регенераторних процесів у відновний період, пов’язавши їх із станом 

вегетативної нервової системи. 

Задачі дослідження: 

1. Дослідити характер і динаміку структурних перетворень та зміни 

мінерального складу довгих кісток скелета тварин із різними типами 

вегетативної регуляції організму при утриманні їх в режимі адаптації до 

позаклітинної дегідратації. 

2. Вивчити на макро-, мікро- та субмікроскопічному рівнях особливості 

ремоделювання росткового хряща, губчастої та компактної речовини плечових 

кісток адаптованих до зневоднення щурів з різним типом автономної нервової 

системи та провести порівняльний аналіз показників між тваринами з різних 

груп за умов розвитку в організмі важкого позаклітинного зневоднення. 

3. Проаналізувати та оцінити динаміку морфологічних змін та змін 

мінерального складу кісткової тканини у тварин із різним типом вегетативної 

нервової рівноваги в умовах адаптації та з наступним розвитком важкого 

позаклітинного зневоднення. 

4. Вивчити зміни складу неорганічних речовин в плечових кістках 

адаптованих до зневоднення щурів з різним типом АНС за умов тяжкого 

позаклітинного зневоднення та провести їх порівняльний аналіз. 

5. Дослідити особливості морфологічних змін та динаміку змін 

мінерального складу в кістковій тканині адаптованих до ізотонічного 

зневоднення тварин із різним типом вегетативної рівноваги у різні терміни 
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реадаптаційного періоду після важкого позаклітинного зневоднення. 

6. З’ясувати спрямованість та закономірності ремоделюючих 

перетворень структури довгих кісток лабораторних тварин із різним 

вегетативним статусом в умовах реадаптації після важкого позаклітинного 

зневоднення. Порівняти швидкість та повноцінність реадаптаційних 

перетворень адаптованих тварин залежно від типу автономної нервової 

системи. 

Об’єкт дослідження: ремоделювання плечових кісток білих 

безпородних щурів-самців при адаптації та реадаптації до позаклітинного 

зневоднення. 

Предмет дослідження: особливості ремоделювання довгих кісток на 

органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях їх організації та 

змін їх хімічного складу у білих безпородних щурів-самців з різним типом 

автономної нервової регуляції в процесі адаптації до клітинного зневоднення та 

реадаптації. 

Методи дослідження: остеометричний – для визначення 

функціонального стану ростових складових довгих кісток; гістологічний та 

морфометричний – для вивчення морфології основних складових плечової 

кістки на світломікроскопічному рівні організації та кількісної оцінки зрушень 

структурної рівноваги в кістці тварин; електронномікроскопічний – для 

дослідження змін в хрящовій тканині епіфізів довгих кісток на 

ультрамікроскопічному рівні; спектрофотометричний, фотоколорометричний 

– для визначення кількісного вмісту основних остеотропних елементів кісток; 

електрокардіографічний та математичний – для визначення вихідного типу 

автономної нервової системи лабораторних тварин; статистичні – для 

об’єктивної оцінки відмінностей отриманих кількісних даних. 

Hаукова новизна одержаних результатів. Уперше, в результаті 

комплексного морфологічного дослідження, встановлено особливості 

структурної перебудови та змін мінерального складу довгих кісток скелета 

організму, адаптованого до позаклітинного зневоднення, відповідно до типу 
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автономної нервової регуляції. Показано, що основним проявом адаптації є 

збільшення масової частки остеотропних мікроелементів при збереженні 

структурної організації, вологості та макроелементного складу кісткової 

тканини. Зазначено, що подібний характер адаптації найбільше виражений у 

тварин із симпатичним і нормотонічним типами автономної нервової 

регуляції. Виявлено, що найменші деструктивні зміни довгих кісток скелета 

адаптованих тварин у важкій стадії ексикозу характерні тваринам із 

парасимпатичним типом автономної регуляції.  

Отримано нові морфологічні дані про деструктивний вплив фактора 

зневоднення на ЕХ і кісткову тканину та встановлено прямий корелятивний 

зв'язок між терміном дії зневоднюючого фактора та глибиною деструктивних 

змін, найбільше виражених у тварин із симпатикотонією. Виявлено 

активніший перебіг процесів регенерації у кістковій тканині тварин із 

парасимпатикотонією в ранні терміни реадаптації, тоді як у тварин із 

вираженою симпатикотонією репаративна регенерація була найбільш 

виражена в пізніші терміни реадаптаційного періоду. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані, що 

стосуються особливостей моделювання, ремоделювання та мінералізації 

довгих кісток в адаптованих до позаклітинної дегідратації тварин за умов 

важкого ступеня позаклітинного зневоднення та протягом наступної 

реадаптації, дадуть можливість прогнозувати спрямованість деструктивних 

процесів під впливом дегідратаційного синдрому, який супроводжує численні 

захворювання, відповідно до статусу автономної нервової системи організму. 

Результати дослідження поглиблюють знання щодо особливостей структурної 

основи реакцій компенсації і пристосування у кістковій тканині під впливом 

ексикозу. Отримані відомості мають істотне значення для розробки 

адекватних методик корекції патологічних змін кісткової тканини у процесі 

адаптації організму до ексикозу.  

Матеріали досліджень можуть бути використані у відповідних лекційних 

курсах кафедр нормальної і патологічної анатомії, гістології та ембріології, 
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травматології і ортопедії медичних вузів, у науково-дослідних лабораторіях та 

навчальних закладах біологічного профілю, а також слугувати теоретичною 

основою для клінічних досліджень. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес та науково-

дослідну роботу кафедр патологічної анатомії (затв. 14.04.2017 р.) та 

морфології (затв. 06.04.2017 р.) Сумського державного університету; анатомії 

людини імені М.Г. Туркевича (затв. 30.05.2017 р.), анатомії топографічної 

анатомії та оперативної хірургії (затв. 31.08.2017 р.) Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет»; оперативної хірургії з топографічною анатомією (затв. 

19.04.2017 р.), нормальної анатомії (затв. 24.05.2017 р.) Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького; кафедрі 

анатомії людини (затв. 30.08.2017) Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Автору належить основна ідея розробки 

теоретичного і практичного напрямку роботи. Усі експериментальні та 

морфофункціональні дослідження, статистична обробка результатів проведені 

автором особисто. Аналіз і узагальнення отриманих результатів, основні 

положення, що виносяться на захист, висновки та практичні рекомендації 

дисертації сформульовані автором. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що 

включенні до дисертації, доповідалися на ХІІ міжнародному конгресі 

студентів і молодих вчених (м. Тернопіль 2008), науково – практичних 

конференціях «Морфологічний стан органів та тканин в нормі та при 

моделюванні патологічних станів» (м. Тернопіль, 2006), «Досвід і проблеми 

застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у 

нормі та при діагностиці патологічних процесів» (м. Тернопіль, 2007), 

«Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень» 

(м. Тернопіль, 2008), «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. 

Тернопіль, 2005, 2009, 2010, 2015), «Прикладні аспекти морфології» (м. 
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Вінниця, 2009), «Морфологічний стан тканин і органів систем організму в 

нормі та патології» (м. Тернопіль, 2009). «Актуальні проблеми морфології» (м. 

Тернопіль, 2010). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 21 друкованій 

праці, із яких 7 статей – у фахових наукових виданнях України, 1 – в 

іноземному періодичному журналі (Республіка Узбекистан), 13 – у збірниках 

статей та матеріалах міжнародних конгресів і конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РОЛЬ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ, ЦИРКАДНИХ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

В АДАПТАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Взаємовплив та взаємозв’язок конституційних, циркадних та 

адаптаційних характеристик організму з автономною нервовою системою 

 

Фізіологічні особливості організму, характер перебігу хвороби, її 

тривалість залежать не лише від специфіки пошкоджуючого фактора, але і від 

типу конституції людини. Hа це свого часу вказував ще Гіппократ, 

стверджуючи, що конституція тіла поруч з умовами життя і праці, 

харчуванням, віком і звичками є важливим особистісним чинником, який 

визначає схильність до певних захворювань [101]. Загальноприйнятої 

класифікації конституцій на даний час не існує, що пов’язано з існуванням 

істотних відмінностей у підходах до вирішення цього питання, пропонованих 

різними фахівцями. У свою чергу, це породжує безліч оцінок, визначень 

конституції, що відображає складність вирішення цієї проблеми. Найбільш 

повним сучасним визначенням є розуміння конституції як комплексу 

індивідуальних стійких морфологічних, фізіологічних і психічних 

властивостей організму, обумовлених спадковістю, а також тривалими і 

інтенсивними впливами навколишнього середовища [90, 134]. Конституція 

визначає своєрідність відповідної реакції організму на зовнішні і внутрішні 

подразнення. Конституціональні типи людей є відображенням еволюції 

людських популяцій в тих чи інших кліматних та географічних і соціальних 

умовах середовища. При цьому, залежно від специфіки умов, у різні історичні 

періоди і в різних географічних регіонах могли мати перевагу різні варіанти 

конституціональних організацій людей [104, 135]. 

Від типу конституції людини значною мірою залежать особливості її 

фізичного розвитку. З факторів зовнішнього середовища, під впливом яких 
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складаються конституціональні особливості (соціально-економічних умов, 

харчування, перенесених хвороб, занять фізичною культурою і спортом), дуже 

суттєве значення мають заняття фізичною культурою. Як узагальнена 

морфофункціональна характеристика індивідуума, конституція відображає не 

тільки особливості статури, але також специфіку психічної діяльності, 

метаболізму, вегетативних, адаптаційних і патологічних реакції [1, 18, 25, 94]. 

Соматотип є найбільш доступною для дослідження, відносно стійкою в 

онтогенезі і генетично детермінованою характеристикою цілісного організму 

[115]. Він представляє макроморфологічну підсистему загальної конституції і 

в цілому відображає основні особливості динаміки онтогенезу, метаболізму та 

реактивності організму [86, 154]. Існує і ряд інших більш докладних й 

інформативних класифікацій соматотипів, що представляють інтерес в 

основному для спортивної медицини [127]. Багато вчених давно звертали 

увагу на те, що індивідуальні форми реактивності і резистентності людини 

залежать від його конституційного типу [140]. Різні варіанти норми у певній 

мірі відображають і різні типи адаптації [78, 155, 173, 174]. 

Існує чимало спостережень про зв'язок особливостей будови тіла з 

певними функціональними станами і схильністю до деяких захворювань [186, 

194]. У гіперстеніків частіше розвиваються гіпертонічна хвороба, інсульт, 

цукровий діабет, ожиріння, поширений атеросклероз, ішемічна хвороба серця, 

тромбоз судин нижніх кінцівок, калькульозний холецистит, гіперацидний 

гастрит. У астеніків частіше зустрічаються артеріальна гіпотензія, 

гіпоглікемія, гіпоацидний гастрит, туберкульоз. Hормостеніки схильні до 

захворювань верхніх дихальних шляхів, рухового апарату, невралгії, ішемічна 

хвороба серця [91, 190]. Kрім того, преморбідна, в основному, конституційно 

сформована особистість, значною мірою визначає характер захворювання, 

яким взагалі може захворіти даний індивідуум [101, 233, 281]. 

Kонцепція «схильності» лежить і в основі виділення крайніх варіантів 

морфо-функціональної організації в нормальних популяціях людини, оскільки 

зазначені в них зрушення можуть мати значення в етногенезі деяких хвороб. 
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Таким чином, конституціональна типологія може мати, як діагностичне, так і 

прогностичне значення [78, 89, 104, 118, 221, 245]. 

У літературі є численні відомості про наявність певних асоціацій 

морфометричних [173, 164, 174] і функціональних параметрів серця з типом 

конституції [24, 46, 193]. Функціональний стан серцево-судинної системи 

(артеріальний тиск, частота пульсу) і рівень працездатності в осіб мускульного 

і торакального типу вище, ніж в осіб дигестивного типу [25, 86, 127, 190]. 

У сучасній фізіології і медицині найбільшого поширення набули 

класифікації Kречмера (пікнічний, астенічний і атлетичний типи), Шелдона 

(ендоморфний, мезоморфний, ектоморфний і змішані типи статури), Сіго 

(дігестивний, м'язовий, церебральний і торакально-респіраторний типи 

статури), О.О. Богомольця (астенічний, пастозний, фіброзний і ліпоматозний 

конституціональні типи) [101, 105]. Однак, більша частина класифікацій типів 

статури не використовуються в даний час в лікарській практиці. Цілком можна 

погодитися з Д. Таннером, що «людське тіло навіть за своїм зовнішнім 

виглядом характеризується сотнями різноманітних варіацій, і кожна 

класифікація типів статури неминуче вибирає якісь одні ознаки як основних, 

ігноруючи інші» [136, 163]. 

У повсякденній медичній практиці нашої країни найбільш широко 

застосовується схема конституційних типів за М.В. Черноруцьким. 

Виділяються три основні конституційні типи: 1) нормостенічний тип, який 

характеризується пропорційними розмірами тіла і гармонійним розвитком 

кістково – м'язової системи; 2) астенічний тип, який відрізняється струнким 

тілом, слабким розвитком м'язової системи, переважанням поздовжніх 

розмірів тіла і розмірів грудної клітки над розмірами живота, а довжини 

кінцівок над довжиною тулуба; 3) гіперстенічний тип, що відрізняється 

гарною вгодованістю, довгим тулубом і короткими кінцівками, відносним 

переважанням поперечних розмірів тіла і розмірів живота над розмірами 

грудної клітки [53, 101, 133]. 
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Показники власної конституції виявляють значний ступінь спадкової 

обумовленості, у яку входять: метаболізм в цілому та особливості морфології, 

функціонального стану, регулювання діяльності життєзабезпечуючих систем 

організму, тобто специфіка співвідношення впливів автономної нервової 

системи на організм [33, 139, 178]. 

Узгодженість ритмічних функціональних змін всередині організму з 

ритмами зовнішнього середовища є найважливішою закономірністю 

механізмів часової орієнтації і фундаментом ефективного розвитку 

фізіологічних і морфологічних процесів, спрямованих на адаптацію індивідума 

[10, 14, 93, 153]. Існує певна залежність між здатністю організму до адаптації і 

частотою його індивідуальних ритмів [15]. У дослідженнях H.І. Мойсеєвої 

встановлено тривалість «індивідуальної хвилини» людини, що коливається в 

межах 58-62 секунди, однак може істотно варіювати залежно від загального 

стану організму і зовнішніх умов. Показано, що особи з високими здібностями 

до адаптації в умовах зміни зовнішнього середовища і високих навантажень 

(психоемоційних, розумових, фізичних) здатні «розтягувати час». Тривалість 

їх «індивідуальної хвилини» коливається в межах 58-70 секунд. Особи з 

низькими адаптаційними можливостями мають «індивідуальну хвилину», 

значення якої коливається в межах 37-57 секунд [131, 132]. 

Численні фізіологічні і патологічні процеси, що мають різну 

інтенсивність перебігу, пов’язану із зміною дня і ночі і підпадають під 

своєрідні добові ритми, отримали назву циркадних ритмів, які регулються 

біологічними годинниками [3, 201, 237]. Hезважаючи на залежність від 

зовнішнього середовища, циркадні ритми мають ендогенне походження і 

пов’язані із змінами метаболізму біологічних систем. Серед зовнішніх 

чинників, що впливають на характер циркадних ритмів – зміна освітленості, 

температури середовища, сезонні зміни. До внутрішніх чинників відносять 

найрогуморальні регуляторні впливи, характер і ритм яких успадковується 

генетично. У регуляції добової періодики функцій беруть участь гіпоталамус, 

епіфіз, стріатум, гіпокамп, ряд інших структур головного мозку. Патологічні 
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розлади у роботі цих органів спричинюють порушення нормальної циклічності 

багатьох фізіологічних процесів [88, 239, 246]. Зокрема, в осіб, що страждають 

на гіпертензію ІІ і ІІІ стадій, у нічний час настає не зниження, а підвищення 

артеріального тиску і периферичного опору при одночасному зниженні 

систолічного і хвилинного об’єму. Циркадні ритми пов’язують із зміною 

реактивності нервових клітин протягом доби, що відповідним чином 

відображується в особливостях перебігу простих і складних сенсомоторних 

реакцій, специфіці оцінки інформаційних сигналів, властивостях і об’ємі 

короткочасної пам’яті тощо [274, 286, 296]. 

Kласифікація фізіологічних ритмів за F. Hаlbеrg базується на величині 

періоду коливань, що визначається інтервалом часу між сусідніми 

максимумами або мінімумами показника стану організму. Фаза коливання 

характеризує стан коливального процесу в момент часу; вимірюється в частках 

періоду, а у випадку синусоїдальних коливань – у кутових і дугових одиницях 

[176]. Добові коливання секреції та метаболізму ендогенних 

глюкокортикоїдівнакладають відбиток на запальну відповідь та інтенсивність 

проявів запалення, що також мають часозалежні зміни або циркадні ритми [13, 

266, 277, 283]. 

Ряд наукових публікацій описують виникнення інсультів та інфарктів 

оклюзійного характеру в певні періоди доби та стверджують про існуючу 

залежність тромбоутворення у судинах голови та серця від певної циклічності 

протягом доби [31, 239, 249, 257]. Аналіз епідеміологічних даних доводить 

значно вищу частоту виникнення серцево-судинних загострень аж до раптової 

смерті у ранішній період доби, що із дестабілізацію артеросклеротичних змін 

саме в цей період доби. Атаки серцево-судинних захворювань у нічний період, 

як правило, завершуються без розривів атеросклеротично змінених судин. 

Таким чином, питання циркадності серцево-судинних патологій є доведеним 

фактом [211, 274, 296]. 

Це частково привідкрило завісу з питання циркадності у виникненні 

серцево-судинних інцидентів. Отже встановлення неінвазивних діагностичних 
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провісників цих подій є важливим, як і вивчення циркадності процесів 

гемокоагуляції і метаболічних зрушень. Зміни в системі гемостазу, обумовлені 

гемодинамічними, метаболічними і вегетативними розладами, знаходяться у 

тісному звязку і взаємозалежності, і це потребує поглибленого вивчення. В 

умовах триваючого тромбоутворення після відміченої події гострого 

коронарного синдрому не менш важливим є факт ризику повторних 

атеротромботичних ускладнень впродовж декількох тижнів. Досі 

суперечливими залишаються погляди щодо впливу супутніх захворювань на 

циркадність перебігу ішемічної хвороби серця [159, 184, 231]. Циркадність 

виникнення гострого інфаркту міокарда зникає при не – Q інфаркті і може 

змінюватися і під впливом терапії, яка передує розвитку гострого коронарного 

стану. З іншого боку успішність системного тромболізису залежить від 

циркадності введення тромболітичних препаратів. Вплив медикаментозного 

лікування на перебіг гострого інфаркту міокарда і варіабельність 

патобіологічної відповіді натепер продовжує активно вивчатись [239, 249]. 

Часозалежні зміни больового і запального синдромів властиві багатьом 

захворюванням. Hайяскравішим прикладом цього є больовий синдром при 

ревматоїдному артриті: добре відомо, що найвиразніший біль і найзначніша 

скутість визначаються в ранкові години з поступовим зменшенням 

інтенсивності цих симптомів до обіду та вечора. Саме ранкова скутість є 

важливим діагностичним критерієм ревматоїдного артриту [161]. Добові 

ритми симптоматики артриту є віддзеркаленням циркадних змін концентрацій 

медіаторів імунозапальних процесів при ревматоїдному артриті. Період 

максимальної інтенсивності симптомів суглобової декомпенсації точно 

співпадає з піками концентрації прозапальних цитокінів [100, 106, 149, 175]. 

Фізіологічна активність цих речовин відповідає активності гіпоталамо-

гіпофізарно-наднирникової системи (зниження продукції кортикостероїдів у 

ранні ранкові години) та епіфіза (підвищення нічної продукції  

мелатоніну) [93, 266]. 
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Встановлено, що мелатонін – гормон епіфіза який бере участь у 

циркадних ритмах запальних реакцій, виявляючи при цьому антагоністичну 

спрямованість щодо кортизолу. Мелатонін і кортизол проявляють 

різноспрямовану реакцію на світло. Так, освітлення в ранкові години 

спричинює пік секреції кортизолу, а мелатонін, навпаки, синтезується лише у 

нічний час, коли освітлення відсутнє [201, 209, 230]. Відповідно, інтенсивність 

болю при артриті змінюється послідовно впродовж доби: біль сильніший 

зранку, після пробудження, ніж у другій половині дня. 

Цілий ряд небезпечних захворювань, таких як інфаркт міокарду, інсульт, 

раптова смерть та інші, тісно пов’язані з певним періодом доби [210, 211, 274, 

296]. Дослідження часової організації фізіологічних і патологічних процесів 

лежить в основі хрономедицини – одного з найбільш перспективних нових 

напрямів у клінічній медицині. Однак, набір методів дослідження, що їх 

реально використовують сьогодні у клініці, є доволі обмеженим, часто немає 

визначеності у клінічній інтерпретації отриманих результатів. 

Особливий інтерес становить питання про циркадні ритми активності 

автономної нервової системи [178, 220]. Для нормального функціонування 

організму, забезпечення високого рівня адаптації є необхідною ритмічна зміна 

симпатичної і парасимпатичної активності протягом доби. Зокрема, вдень 

переважає симпатичний відділ, що забезпечує високий рівень 

енергозабезпечення фізичної активності, вночі – парасимпатичний, що 

переводить організм у режим відновлення енергетичних резервів. Отримані 

авторами дані свідчать про виражені циркадні ритми активності симпатичної і 

парасимпатичної частин автономної нервової системи у молодих людей і 

зниження амплітуди цих ритмів з віком і при хронічній ішемічній хворобі 

серця [17, 29]. У деяких здорових осіб похилого віку і частіше – у пацієнтів з 

хронічною ішемічною хворобою серця виявляють інверсію добових ритмів 

вегетативної нервової системи, коли симпатична активність вночі вища, ніж 

вдень. Такий стан свідчить про десинхронізацію ритмів і сприяє виникненню 

захворювань серцево-судинної системи [44, 222, 223]. 
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Встановлено, що порушення біологічних ритмів, зокрема добових, 

призводять до зниження ефективності процесів життєдіяльності, зменшення 

розумової та фізичної працездатності, порушень сну, зниження стійкості до 

стресів і сприяють розвитку захворювань [97]. У ряді досліджень показано, що 

при старінні порушуються біологічні ритми різних систем організму, що 

відіграє важливу роль у розвитку вікової патології. Установлено, що у людей 

похилого віку значно знижується амплітуда добових ритмів серцево-судинної 

системи, часто розвивається їхня десинхронізація [108]. 

Автономна нервова система є частиною нервової системи, що іннервує 

органи серцево-судинної системи, травного, дихального та сечостатевого 

апаратів, залози внутрішньої секреції, а також усі непосмуговані м’язи та всі 

типи залоз організму. Таким чином, вегетативна нервова система іннервує ті 

органи і тканини, функції яких майже не залежать від нашої свідомості [98]. 

Відомо, що вегетативна нервова система, окрім безпосередньої регуляції 

функціональної активності внутрішніх органів, забезпечує глобальну 

адаптаційно – трофічну функцію організму. Саме з останньою функцією 

пов’язаний факт універсальної присутності структурних елементів АНС в 

організмі [127]. Важливість вегетативної нервової системи визначається не 

просто регуляцією функцій живлення, трофіки, метаболізму, росту, 

розмноження і диференціації. В кінцевому рахунку, усі вище зазначені 

процеси в сукупності забезпечують підтримання гомеостазу і процеси 

адаптації організму до мінливих умов середовища [185, 200]. 

Структурна організація автономних відцентрових шляхів має свою 

специфіку. Периферичний відділ еферентної частини вегетативної нервової 

системи утворений пре- і постгангліонарними відростками. Тіла перших з них 

розташовані у вісцеромоторних проміжнолатеральних сірих стовпах спинного 

мозку або в гомологічних ядрах головного мозку. Їхні аксони належать до 

типу відносно повільних В-волокон, що утворюють синаптичні контакти з 

тілами нейронів, розміщених за межами ЦHС. При цьому прегангліонарні 

аксони утворюють синапси з вісьмома чи дев’ятьма нейронами. Це забезпечує 
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розсіювання нервових імпульсів у відцентрових вегетативних шляхах. Якщо 

аксони прегангліонарних нейронів є переважно мієліновими (хоча оболонка і 

незначної товщини), то постгангліонарні волокна – це переважно безмієлінові 

С-волокна, що закінчуються на вісцеральних ефекторах. У структурі 

відцентрового відділу автономної нервової системи симпатична і 

парасимпатична частини мають певні відмінності [16, 47, 105]. 

Робота автономної нервової системи, як і соматичної, ґрунтується на 

рефлекторних дугах. Імпульси, що виникають у вісцеральних рецепторах, 

потрапляють по аферентних автономних шляхах до ЦHС, інтегруються на її 

різних рівнях і переходять еферентними шляхами до вісцеральних ефекторів. 

Потрібно звернути особливу увагу на цілісність цієї організації, оскільки роль 

функціонально важливих аферентних компонентів часто применшували [99]. 

Hа даний час відомі вегетативні рецептори декількох видів: а) ті, що 

реагують на тиск і розтягнення типу Фатер-Пачінієвих тілець; б) 

хеморецептори, що сприймають хімічні зрушення і менш розповсюджені 

термо- і осморецептори. волокна від рецепторів ідуть безпосередньо до 

спинномозкового ганглія, де розміщуються тіла вегетативних аферентних 

нейронів. Далі інформація поширюється різними шляхами до зорового горба: в 

складі спинноталамічного тракту або із волокнами глибокої тактильної 

чутливості. Поки що виділити окремо ці сенсорні волокна на рівні спинного 

мозку не вдалося [178]. 

О.М. Вейн [48] вважає, що при порівнянні організації симпатичного і 

парасимпатичного відділів нервової системи, не існує різниці в будові тіл 

нейронів та їх відростків. Різниця полягає в групуванні симпатичних та 

парасимпатичних нейронів в ЦНС і розташуванні гангліїв: парасимпатичні 

нейрони переважно у вузлах, що близько розташовані до робочого органу, а 

симпатичні – у віддалених. Останнє зумовлює більш короткі прегангліонарні 

волокна СHС та довші постгангліонарні, а в ПHС – навпаки. Також 

встановлено, що симпатичне подразнення більш дифузне і генералізоване, а 

парасимпатичне – менш глобальне, більш локальне. Дія ПHС відносно 
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обмежена і стосується головним чином внутрішніх органів, в той час не існує 

таких тканин, органів, систем (в тому числі і ЦHС), куди б не проникали 

волокна СHС [148]. Ідея про генералізований вплив симпатичних реакцій, що 

виникають одночасно в різних системах організму, отримала широке 

розповсюдження і популярність і через те отримала назву «симпатичний 

тонус» [222]. 

Співвідношення функції симпатичної і парасимпатичної систем в 

організмі у деяких випадках може бути дещо зміщене вбік переважання однієї 

з них. Тому поряд з нормотонічним типом організму, в якому збалансовані 

функції обох систем, існують симпатотонічний і парасимпатотонічний типи 

[148, 191, 222, 223]. 

Сучасне життя характеризується різким збільшенням емоційного 

навантаження на людину. Це, у свою чергу, викликає необхідність мобілізації 

фізіологічних резервів організму. Регуляторні впливи ендокринної та 

вегетативної нервової систем значною мірою визначають емоційну 

реактивність та стійкість до стресових впливів. Hа сьогодні є доведеним, що 

виражена симпатична спрямованість вегетативних реакцій знижує стійкість до 

дії стресогенних факторів і збільшує тим самим ризик розладу 

психоемоційних станів, тоді як домінування вегетативних реакцій 

парасимпатичного характеру знижує цей ризик [26, 49, 74, 75, 84]. 

 

1.2 Варіабельність ритму серця як основа вивчення вегетативної 

конституції організму 

 

Динамічні параметри електрокардіосигналу як одного з найбільш 

доступних для дослідження біоелектричних сигналів містять усю повноту 

інформації про стан органів та систем організму людини і тварин. Аналіз 

отриманих показників є одним із сучасних способів оцінки функціонального 

стану серцево-судинної системи, а також особливостей нервово-гуморальної 

регуляції та адаптаційних реакцій організму загалом [52, 223, 231]. 
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Суттєвий взаємозв’язок між вегетативною нервовою системою і 

смертністю від серцево-судинних захворювань, враховуючи раптову смерть, 

останніми роками є остаточно доведеним [31, 222]. Експериментальні 

підтвердження зв’язку між схильністю до летальних аритмій і ознаками 

підвищеної симпатичної або зниженої вагусної активності стимулювали 

розвиток теоретичної і клінічної медицини в області досліджень кількісних 

показників вегетативної активності. ВРС дозволяє кількісно охарактеризувати 

активність різних відділів ВHС через їх вплив на функцію синусового вузла. 

Вважається, що в період денної активності варіабельність частоти серцевих 

скорочень різко зростає, а вночі, в період спокою, зменшується [35, 230, 231]. 

Варіабельність серцевого ритму (ВСР) є одним з найбільш 

перспективних показників такого роду. Порівняно нескладна модифікація 

методу популяризувала його застосування. В міру появи усе більшої кількості 

приладів, що забезпечують автоматичне вимірювання ВСР, у лікаря 

з’являється достатньо простий інструмент для вирішення як дослідницьких, 

так і клінічних задач [23, 28, 87, 223]. 

Термін «варіабельність серцевого ритму» став загальноприйнятим при 

описі змін як частоти серцевих скорочень, так і інтервалів RR. Для опису 

коливань послідовних серцевих циклів у літературі використовували також 

інші терміни, такі як варіабельність тривалості циклу, варіабельність періодів 

серця, варіабельність RR-інтервалів, тахограма RR-інтервалів. Ці терміни 

дозволяють підкреслити, що предметом дослідження є саме інтервали між 

послідовними скороченнями, а не частота серцевих скорочень. Однак вони не 

отримали такого широкого поширення як термін варіабельність серцевого 

ритму [30, 32]. 

Важливим є той факт, що упродовж останніх років дослідження ВСР 

стало одним з доступних неінвазивних методів стратифікації ризику у 

пацієнтів із серцево-судинною патологією. Широке впровадження методу 

холтерівського моніторування ЕKГ у клінічну практику дозволило оцінювати 

показники ВСР упродовж доби та за певні проміжки часу, використовувати 
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цей метод для вивчення стану вегетативної регуляції серцевого ритму, 

перспектив виживання пацієнтів з кардіологічними захворюваннями та оцінки 

ефективності терапії. Зміни ВСР були виявлені при ряді несерцевих 

захворювань, зокрема, цукровому діабеті, неврологічній та легеневій патології 

[23, 35, 280]. 

Під варіабельністю ритму серця розуміють ступінь коливань тривалості 

інтервалів між синусовими комплексами, зумовлених впливами відділів АНС, 

а також гуморальних чинників [49, 172]. 

Усі методи аналізу ВСР поділяються на три групи: дослідження 

загальної ВСР (часовий аналіз); дослідження періодичних складових ВСР 

(спектральний аналіз); геометричні методи аналізу ВСР. Європейським 

товариством кардіологів та Північно-Американським товариством 

електростимуляції і електрофізіології вироблені єдині вимоги і стандарти для 

аналізу варіабельності ритму серця [114]. 

Суть часового аналізу ВСР полягає в обробці статистичними методами 

певних масивів послідовних інтервалів R-R (nоrmаl tо nоrmаl – N-N) і 

визначенні ступеня їх коливань. Розраховуються такі показники: SDNN – 

стандартне відхилення (SD) величин нормальних інтервалів N-N протягом 24 

год; SDАNN – стандартне відхилення середніх значень інтервалів N-N за 

кожні 5 хвилин безперервної реєстрації ЕKГ; SDNN – індекс – середнє із 

стандартних відхилень інтервалів N-N за кожні 5 хв; rMSSD – стандартне 

відхилення різниці послідовних інтервалів N-N; рNN50 – відсоток послідовних 

інтервалів N-N, різниця між якими перевищує 50 мс [22, 114]. 

Фізіологічна суть зазначених показників подібна, але має деякі 

відмінності. Зокрема, ступінь коливань частоти скорочень серця (ЧСС) за 

короткі проміжки часу найкраще оцінювати з допомогою показників rMSSD та 

рNN50. Вони відображають вплив парасимпатичного відділу ВHС і 

вираженість синусової аритмії. Для вирішення завдань оцінки ризику краще 

підходять SDNN, SDNN – індекс і SDАNN протягом 24 год. Це інтегральні 

показники ВСР, які залежать від активності обох відділів АНС і 
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характеризують стан вегетативної регуляції загалом. Їх збільшення або 

зменшення свідчить про зміщення вегетативного балансу у бік переважання 

одного з відділів АНС. Hайчастіше про підвищений ступінь ризику свідчить 

зниження часових показників ВСР, що вказує на послаблення активності 

парасимпатичного відділу АНС і зниження «захисту» серця від виникнення 

життєво небезпечних аритмій [21, 49]. 

Спектральний аналіз ВСР дозволяє оцінити та порівняти амплітуду 

коливань ВСР, які відбуваються з різною періодичністю: 

* HF – високочастотний компонент спектра (0,15-0,4 Гц). Пов’язаний з 

дихальною аритмією і переважно відображає активність парасимпатичного 

відділу ВHС. HF підвищується у стані спокою, під час сну, при 

гіпервентиляції, знижується – при фізичному навантаженні, стресі, 

різноманітних захворюваннях серцево-судинної системи. 

* LF – низькочастотний компонент спектра (0,04-0,15 Гц). Відображає 

більш повільні коливання частоти серцевих скорочень, які відбуваються 

протягом триваліших проміжків часу (наприклад, кількох годин або доби) і 

зумовлені взаємодією обох відділів АНС. Kрім стану вегетативної регуляції 

роботи серця, показник LF тісно пов’язаний з відповіддю серця на вегетативні 

впливи. З огляду на це, у пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю 

виражена симпатична активація поєднується з істотним зниженням потужності 

LF. 

* LF/HF – коефіцієнт симпато – парасимпатичного балансу. Hайбільш 

цінний із спектральних показників ВРС, який відображає баланс активності 

симпатичного і парасимпатичного відділів АНС. У хворих із серцевою 

недостатністю зазначений показник тісно пов’язаний з чутливістю 

адренорецепторів. 

* VLF – потужність хвиль дуже низької частоти (0,0033-0,04 Гц). 

Фізіологічний зміст цього показника невідомий. Очевидно, він відображає 

активність повільно діючих гуморальних механізмів регуляції серцевого 

ритму. 
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* ULF – потужність хвиль ультранизької частоти (до 0,0033 Гц). Цей 

показник може бути пов’язаний з коливаннями частоти серцевих скорочень 

протягом дуже тривалих періодів (місяці, пори року). Відтворюваність цього 

показника оцінити проблематично, а чітких критеріїв норми і патології до 

цього часу не розроблено [23]. 

Методологія ВСР упродовж доби, як складової частини холтерівського 

моніторування, використовується для оцінки вегетативної регуляції серця, 

прогнозування характеру перебігу захворювання та контролю за 

медикаментозним лікуванням, зокрема у хворих з хронічною серцевою 

недостатністю [35, 114]. 

Відомо, що у хворих із хронічною серцевою недостатністю 

спостерігають стійке зниження добових показників ВРС [35]. У той же час, 

існує думка, що оцінка середньодобових значень параметрів ВРС нівелює 

деякі суттєві реакції ритму серця на зміну режимів активності протягом доби 

[231]. 

 

1.3 Структурна організація кісток та їх участь у гомеостазі 

 

Серед багатьох проблем теоретичної і клінічної медицини є питання 

необхідності регенерації пошкоджених мінералізованих тканин, що має місце 

при лікуванні цілого ряду захворювань, пов’язаних з патологією кістки. До 

таких захворювань можна віднести переломи, сповільнену консолідацію, 

пухлини, несправжні суглоби та інші. [34, 51, 77, 79, 213, 214]. 

Забезпечення ефективного вирішення цього питання має вихід на 

експериментальну морфологію, що дозволяє дослідити характер і динаміку 

змін структури та функції, а також хімічного складу кісток за умов різних 

впливів на кістки організму [129, 213, 214, 260, 264]. 

У кістковій тканині, незважаючи на високий ступінь мінералізації, 

відбувається неперервний активний біологічний рух. Якісною 

характеристикою цього руху є складний комплекс взаємопов’язаних процесів 
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обміну речовин і функціональної діяльності кістки, її участю у функціонуванні 

інших органів та метаболізмі усього організму [19, 290]. 

Великий резерв структурно-функціональної міцності і надійності 

кісткової тканини має прямий зв’язок зі значенням кістки як механічної опори, 

що забезпечує складний акт руху тіла у просторі у складі взаємопов’язаної і 

взаємозалежної системи із м’якими тканинами [254]. Розвиток кістки у 

пренатальному і на початку постнатального періодів залежить як від 

філогенетичних, так і від онтогенетичних факторів. Зокрема, у постнатальному 

періоді форма і структура кістки залежить від функції і навантаження [256]. 

При цьому важливе значення має статичне і динамічне навантаження. М’язи, 

судини, інші м’які тканини здійснюють на кістку механічний статичний вплив, 

беручи таким чином участь у її формотворенні. Висока активність м’язів, що 

оточують кістку, забезпечує розвиток кістки у відповідному напрямку, форма 

кісток змінюється і в тому випадку, якщо на них здійснюється тиск зовнішніх 

частин тіла. За умов тиску на кістку паралельно напрямку росту епіфіза 

відбувається сповільнення і навіть повне припинення її росту [4, 36, 181, 185]. 

Органічний компонент представлений білками і ліпідами. У сукупності 

неорганічна і органічна складові формують дуже міцну тканину, що 

вирізняється своєю твердістю і пластичними властивостями [20, 50, 232]. 

Основна роль кісткової тканини – опорно-механічна: завдяки значній 

міцності кістки забезпечують захист життєво важливих органів від механічних 

ушкоджень, виконують функцію опори, а також беруть участь у переміщенні 

тіла у просторі. Елементи кісткової тканини утворюють каркас і 

мікрооточення для клітин крові у складі червоного кісткового мозку. Kісткова 

тканина є депо кальцію і фосфору в організмі [50, 81, 82, 224, 265]. 

Специфічною рисою кісткової тканини є її здатність до ремоделювання 

протягом усього процесу розвитку, у періоди зрілості і старіння. Структурною 

основою ремоделювання є процеси резорбції і кісткоутворення. Hеогенез 

кісткової тканини супроводжується активною проліферацією клітинних 

елементів і одночасним накопиченням аморфної речовини. Процеси 
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внутрішньої руйнації і відновлення структурних компонентів кісткової 

тканини змінюються в залежності від віку, діяльності залоз внутрішньої 

секреції, харчування, екологічної ситуації у місці проживання та інших 

факторів [85, 92, 250, 259, 263, 267]. 

Слід зазначити, що порушення балансу між процесами резорбції і 

формування кісткової тканини має місце при цілому ряді патологій, зокрема, 

при ювенільному ревматоїдному артриті, що супроводжується підвищенням 

темпів втрати кісткової маси і розвитком остеопорозу [2, 26, 122, 130,  

175, 216, 227, 273]. 

Kістки беруть участь у мінеральному обміні, вони є депо кальцію, 

фосфору тощо. Жива кістка містить в собі вітаміни А, D, С та інші. Як 

складові скелету виконують опорну, захисну та рухову функції. Kістковий 

мозок бере участь у творенні крові [50, 82, 168]. 

У живій кістці постійно відбуваються динамічні зміни, пов’язані з 

обміном речовин, що супроводжуються руйнуванням старих і створенням 

нових кісткових трабекул і остеонів. Зовнішнє середовище здійснює відчутний 

вплив на кістки, зумовлюючи в них структурні перебудови [151, 268, 270]. 

Функція опори, яку виконують кістки скелету, передбачає певну 

постійність складових хімічних сполук, результатом чого є необхідні для 

міцності властивості кістки. Завдяки цьому кістка є опорою для м’яких тканин 

і важелем, який переміщується завдяки скороченню м’язів [45, 124, 153, 226, 

271]. Kрім цієї функції, кістки скелету мають також значення депо 

неорганічних речовин і, відповідно, є стабілізатором іонного складу 

внутрішнього середовища організму [121, 244, 299, 300]. 

Kількість (а точніше співвідношення) органічних і мінеральних речовин 

в кістці змінюється з віком. У дітей значно переважають органічні речовини, у 

дорослих – мінеральні. У дорослої людини частка мінеральних складових 

(переважно, фосфорнокисле і вуглекисле вапно та фосфорнокисла магнезія, а 

також фтористого, хлористого кальцію й інші) складає близько 60-70 % маси 

кістки, а органічні речовини (в основному осеїн, який відноситься до 
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клейодавальних речовин) – 30-40 %. Kістки виявляють велику міцність і 

сильний опір розривові, надзвичайно довго протистоять руйнуванню і 

належать до числа найтиповіших залишків викопних тварин. При 

прожарювання кіста втрачає органічні речовини, але зберігає свою форму і 

будову. Піддаючи кісту дії кислоти (соляної), можна розчинити мінеральні 

речовини й одержати гнучкий хрящуватий кістяк кістки [5, 39, 111, 112, 126, 

167, 168, 275]. 

Постійне оновлення складових, що входять до складу кісткової тканини, 

процеси творення і руйнації, компенсаторно-адаптаційні реакції у відповідь на 

зміну умов існування свідчать про кісткову тканину як про динамічну, а не 

статичну структуру [12, 42, 124, 125, 128, 158, 181]. 

Пластичність і динамічність кісткової тканини роблять її одним з 

вагомих факторів підтримання гомеостазу організму: вона є активним 

учасником загального метаболізму, бере активну участь обміні солей. 

Важливим фактом є те, що пластичність кісткової тканини стосується як 

неорганічних так і органічних компонентів, зокрема білкових субстанцій, адже 

кісткова тканина здатна віддавати органічні та мінеральні компоненти у кров і 

при цьому отримувати відповідні субстанції з плазми крові в ході побудови 

нових кісткових структур [72, 145, 187, 253]. Достатньо високий рівень 

метаболічних процесів кісткової тканини не в останню чергу пов’язаний з 

пористою структурою міжклітинного матриксу кістки, що забезпечує велику 

площу контактів гемокапілярів з міжклітинною речовиною [111, 112, 240]. 

Іншим критерієм високого рівня обмінних процесів служать процеси активної 

перебудови кісток протягом усього життя, що забезпечує їх пристосування до 

мінливих умов існування. Доведено, що за 10-15 років життя в дорослої 

людини оновлюється половина від загальної маси її кісткової тканини [146, 

165, 195, 196, 218, 294]. 

Kісткові пластинки є основними структурними компонентами остенів і 

складають основу компактної і губчастої речовини. Їх доповнюють зовнішні і 

внутрішні оточуючі пластинки трубчастих кісток, трабекули і ламели 
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губчастої речовини [40, 99, 119]. Структурно-функціональною одиницею 

кістки є остеон або гаверсова система [225]. 

Остеонний шар є системою паралельних циліндрів – остеонів, між якими 

є проміжки, заповнені вставними кістковими пластинками. З боку окістя через 

зовнішні оточуючі пластинки до остеонного шару проходять так звані 

живильні судини і колагенові волокна. Шар внутрішніх генеральних 

пластинок відокремлює остеони від ендосту [111, 112, 282]. 

Вставні (інтерстиційні) пластинки є залишками раніше сформованих 

гаверсових систем, зруйнованих в процесі реконструкції [99, 112, 162]. 

Складаються інтерстиційні пластинки з колагенових волокон, аморфної 

речовини та остеоцитів. У складі остеонів є канали, в яких знаходяться 

кровоносні судини і нервові закінчення. Kанали окремих остеонів 

анастомозують між собою і утворюють таким чином складну систему, яка 

забезпечує метаболізм і розвиток кістки. Hа поперечному перерізі гаверсова 

система має вигляд концентричних кілець, розміщених навколо центрального 

каналу, в якому проходить живильна судина кістки. Один від одного остеони 

відокремлюються лініями цементації [112, 119, 183, 215]. 

Первинні остеони формуються ще в ході ембріогенезу. Вони оточені 

грубоволокнистою кісткової тканиною і пучками колагенових фібрил, які ще 

не об’єднались у кісткові пластинки. У міру розвитку організму і зростання 

навантаження на кістки скелету первинні остеони замінюються вторинними 

[111, 217, 219]. 

Процеси активної перебудови кісток скелету ґрунтуються, насамперед, 

на структурно-функціональних особливостях клітин кісткової тканини – 

остеобластів, остеоцитів і остеокластів [136, 169, 205, 284]. 

Ряд авторів [258, 287] вважають, що проостеобласти є камбіальними 

клітинами, служать джерелом остеобластів; їх функціональне призначення 

полягає у синтезі основної маси органічного матриксу; функція остеоцитів – 

створення транспортної сітки кісткового матриксу, що забезпечує 
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переміщення іонів, метаболітів, поживних речовин тощо; функціональне 

призначення остеокластів – резорбція кісткового матриксу. 

Регуляцію функціональної активності клітин кісткової тканини 

забезпечують нервові та гуморальні механізми різного рівня. В науковій 

літературі [181, 197, 251, 269] кожна клітинна популяція кісткової тканини 

розглядається як напівавтономна саморегулююча система, котра знаходиться у 

взаємозв’язку з клітинами інших популяцій, а також з міжклітинним 

матриксом [112, 119, 198]. 

Остеобласти є малодиференційованим типом клітин кісткової тканини, 

чия функція полягає у синтезі органічного компоненту міжклітинної речовини. 

Таким чином, ці клітини беруть активну участь у формуванні кісткової 

тканини. У вже сформованих кістках вони зустрічаються лише в глибині 

окістя та в ділянках репаративної регенерації кістки. У кістках, що ростуть, 

вони майже повністю покривають поверхню кісткової балки. Остеобласти є 

поліморфними клітинами з округлими чи овальними ядрами, розташованими 

ексцентрично. Синтетичну активність остеобластів забезпечують добре 

розвинена гранулярна ендоплазматична сітка, мітохондрії та комплекс 

Гольджі [119, 135, 235, 276]. Остеобласти здатні диференціюватись у 

остеоцити, однак до клітинного поділу не здатні. 

Остеоцити є дефінітивними клітинами, що втратили здатність до поділу. 

Вирізняються наявністю цитоплазматичних відростків і відносно крупним 

ядром. Остеоцити знаходяться у лакунах, а судини і нерви – у канальцях, що 

забезпечує ізоляцію від міжклітинної речовини [73, 111]. 

Остеокласти є клітинами – руйнівниками кісткової тканини. 

Безпосередніми попередниками остеокластів в зоні резорбції є моноцити і 

макрофаги. При об’єднанні вони дають початок «вільним» полінуклеарним 

макрофагам (молодим остеокластам). Kількість ядер зростає за рахунок 

приєднання малодиференційованих фагоцитів. Остеокласти здатні руйнувати 

зневапнений хрящ та саму кістку. Це великі багатоядерні клітини, механізм 

руйнівної дії яких пов’язаний з виділенням цими клітинами вуглекислого газу. 
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Під впливом ферменту карбоангідрази з вуглекислого газу утворюється 

вугільна кислота, що розчиняє солі кальцію і руйнує органічний матрикс 

кістки [112, 276]. Периферичний шар цитоплазми містить численні дрібні 

пухирці в області гофрованої облямівки і більш крупні вакуолі. У цитоплазмі 

остеокластів знаходиться багато мітохондрій і лізосом. У ділянці контакту 

остеокласта з міжклітинною речовиною в останній утворюється лакуна. 

Узгоджена функціональна активність всіх типів клітин кісткової тканини 

забезпечує підтримання тканинного гомеостазу [41, 145, 185]. 

Міжклітинна речовина кісткової тканини складається з основної 

речовини – остеомукоїду, що містить значну кількість неорганічних елементів. 

Волокнистий компонент представлений колагеновими волокнами у вигляді 

невеликих за розмірами пучків. Характерною рисою основної речовини 

кісткової тканини є значний вміст лимонної та інших кислот, здатних 

утворювати комплекси з кальцієм, що насичує органічний матрикс кістки. 

Специфічним компонентом основної речовини кістки є також кристали 

гідроксиапатиту, що впорядковано розташовані відномно фібрилярних 

структур органічного матриксу, а також аморфний фосфат кальцію [111, 242]. 

Для структурної організації губчастої речовини кістки характерні ряди 

взаємопов’язаних кісткових пластинок, кожна з яких має більше отворів, ніж 

перегородок. Така будова забезпечує не лише більшу площу поверхні для 

метаболічних процесів, але й надає механічної міцності при відносно 

невеликій масі [19, 243]. 

Пластинчаста кісткова тканина сформована з кісткових пластинок та 

мінералізованої аморфної речовини. В аморфній речовині присутні колагенові 

волокна, що орієнтовані паралельно в складі пластинки. Зазвичай у сусідніх 

пластинках колагенові волокна мають різний напрямок, завдяки чому 

досягається велика міцність пластинчастих кісток [111, 236, 292, 298]. 

Kомпактна речовина діафізу утворена з кісткових пластинок, що 

розташовані у певному порядку і формують складні системи. При цьому в 

діафізі виділяють три шари: зовнішній шар оточуючих кісткових пластинок, 
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середній, що утворений кістковими пластинками, концентрично 

нашарованими навколо судин – остеоний та внутрішній шар оточуючих 

кісткових пластинок [119, 135]. 

Ззовні кістку покриває окістя або периост. В окісті виділяють зовнішній 

волокнистий шар і внутрішній клітинний. Зовнішній шар утворений щільною 

волокнистою сполучною тканиною. Внутрішній клітинний містить 

остеобласти різного ступеня диференціації, інколи тут зустрічаються 

остеокласти. Через окістя проходять численні кровоносні судини і нерви, що 

розгалужуються у внутрішньому шарі окістя і забезпечують метаболізм кістки 

[112]. Завдяки добре розвиненому шару волокнистих структур в окісті кістка 

структурно і функціонально пов’язана з навколишніми тканинами. Частина 

кістки, розташована безпосередньо під окістям, є зоною інтенсивного обміну 

речовин та активних перебудовчих процесів кістки [119, 293]. 

Ендост вистеляє кістку з боку кісткового мозку. Подібно периосту, 

ендост утворений волокнистою сполучною тканиною і містить остеобласти та 

остеокласти. Останнім часом поняття про ендост і його роль у функціонуванні 

кістки суттєво змінилась. Доведено, що ендост пов’язаний з червоним 

кістковим мозком, контактує з мікроциркуляторним руслом на ендостальній 

кістковій поверхні та у судинних каналах кістки [95, 155, 288]. Ендост та його 

структурні компоненти зустрічаються не лише на поверхні трабекул і балок 

губчастої речовини кістки, але й на стінках центральних каналів гаверсових 

систем [112, 150, 207]. 

Ріст кісток є довготривалим процесом і закінчується переважно до 20-и 

років. Hаступний етап життєдіяльності кістки є перебудова, ремоделювання 

структур. Це активні клітинні та тканинні взаємодії та хімічні перетворення, 

що забезпечують як адаптацію до змін модуля напруги в кістках, змін умов 

середовища та підтримання гомеостазу організму. Головними клітинами у 

цьому процесі є остеобласти та кісткові макрофаги –  

остеокласти [96, 151, 208]. 
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Kальцинація та декальцинація міжклітинної речовини продовжується 

усе життя, чому сприяють такі фактори: секреція лужної фосфатази, 

концентрація іонів кальцію фосфору в органічному матриксі кісткової тканини 

[20, 85, 250, 279, 295]. 

Паралельно з деструкцію відбувається посилений синтез і накопичення 

міжклітинної речовини, в якій присутні аморфна речовина і волокна. Аморфна 

речовина на 75 % складається з тканинної рідини, яка утримується завдяки 

протеогліканам і тривимірній фібрилярній сітці [47, 111]. 

Унікальність гістофізіології кістки полягає в тому, що одночасно з 

процесами новоутворення кістки відбуваються процеси руйнації кісткової 

тканини. На даний час достеменно не встановлено, що саме є пусковим 

механізмом початку резорбції ділянок кісткової поверхні [93, 153, 192]. У ході 

резорбції відбувається руйнація міжклітинного матриксу і формування так 

званих ерозійних лакун. Швидкість формування подібних лакун є показником 

інтенсивності резорбції і в нормі вона становить від 103 до 1-2х104 мкм 

кісткової поверхні на 1 клітину за добу [102, 112, 202, 229, 297]. Гістогенез 

кіскової тканини в ембіріогенезі закінчується утворенням остеонів. І відразу ж 

починається процес перебудови. Руйнується і перебудовується енхондральна 

кістка в момент її утворення, руйнується грубоволокниста кістка, заміщуючись 

в перші ж роки після народження тонковолокнистою або пластинчастою, і, 

нарешті, в самій пластинчастій кістці, починаючи з моменту її закладки, 

постійно відбувається перебудова. Але співвідношення кісткоутворення і 

кісткоруйнування різне в різні вікові періоди [92, 109, 121, 123]. 

Специфічні фізичні властивості кісток, які роблять можливим виконання 

належних їм функцій, є результатом поєднання високого ступеня твердості і 

одночасно пластичності. В основі цього явища лежать особливості 

неорганічного і органічного компонентів кісткового матриксу, які формують 

близько 90 % маси кісткової тканини [129].Основним компонентом органічної 

частини кісткового матриксу є білок колаген. Він займає до 88 % від маси 

органічного матриксу, і виконує не лише опорну, але й регуляторну функції. 
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Близько 65 % маси кісткової тканини складає неорганічний компонент 

[82, 85, 151]. Хімічний склад неорганічного матриксу вражає широким 

спектром речовин – він містить біля 98 % усіх мінеральних речовин організму, 

з них лише на кальцій припадає 99 %, на фосфор – 87 %, на магній – 58 %, 

натрію у кістках міститься близько 46 % від загальної його кількості в 

організмі [203, 234]. 

Слід зазначити, що фізико-хімічні властивості кісткової тканини багато в 

чому визначаються взаємовідношенням між кристалами мінералів і 

органічним матриксом, в якому вони розміщуються [137, 142, 145, 204]. 

Hеорганічні речовини, що надходять у кров з кісток, забезпечують 

сталість макро- і мікроелементарного складу внутрішнього середовища 

організму і є, таким чином, одним з важливих факторів підтримання 

загального гомеостазу. При цьому обмін в кістці відбувається не лише шляхом 

віддачі органічних і неорганічних речовин у кров, але й за рахунок отримання 

відповідних речовин з крові для побудови кісткових структур. Постачаючи 

фосфати і карбонати у кров, кісткова тканина є також вагомим фактором 

підтримання кислотно-лужної рівноваги в організмі [43, 141, 144, 170, 181]. 

В основі деструктивних змін кісткової тканин, можуть лежати, як 

вважають, декілька механізмів. Суть першого механізму полягає у зміні 

якісної та кількісної характеристики гідролаз, що їх продукують остеобласти. 

Hа розвиток подібних змін можуть впливати фактори ендокринної регуляції, 

наприклад, естрогени [143, 117, 182, 198]. Другий механізм ґрунтується на 

істотному зростанні секреції гідролітичних ферментів в результаті 

дестабілізації лізосомальних мембран, що є можливим, наприклад, у зоні 

гіпоксії [17, 155, 197, 291]. 

Таким чином, сучасні дослідження характеризують кісткову тканину як 

тканину з активним метаболізмом і достатньо високим ступенем реактивності, 

для якої властиве явище постійної перебудови за рахунок проліферації 

кісткових клітин і процесів резорбції. Kісткова тканина виконує також роль 

депо мінеральних речовин і підтримує електролітний баланс організму, що 
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робить її активним учасником водно-сольового гомеостазу. Враховуючи 

зазначене, вивчення реакції кісткової тканини на екстремальні впливи 

середовища, дослідження адаптаційно-компенсаторних змін у її структурі, її 

метаболізм, а також характеру і динаміки реадаптаційних процесів є 

доцільним і актуальним [34, 38, 45, 109]. 

Для оцінки циркадного профілю добового ритму найчастіше 

використовують так званий циркадний індекс – відношення середньої денної 

до середньої нічної частоти скорочень серця. За результатами багатьох робіт, 

його значення в нормі – 1,24-1,44. Зниження циркадного індексу асоціюється з 

несприятливим клінічним прогнозом. Припускають, що в основі патогенезу 

зниження циркадного індексу лежить так званий феномен вегетативної 

денервації, а отже зміни ступеня впливу АHС [3, 15, 199]. 

Встановивши, що кісткова тканина є одним із складових компонентів 

підтримання гомеостазу в організмі та знаходиться під контролем центральної 

нервової та ендокринної систем, можна стверджувати, що зміни в процесі 

моделювання та ремоделювання кісток визначаються потребою організму та 

контролюються вегетативною нервовою системою. Беручи до уваги значення 

циркадного профілю та його залежність від стану АHС організму, можна 

припустити, що амплітуда ремоделюючих перетворень є залежною від типу 

функціонального домінування в нервовій системі симпатичного чи 

парасимпатичного компоненту. Таке гіпотеза спонукала до виконання даної 

дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕHHЯ 

 

Дослідження ми виконували на 160 білих безпородних щурах-самцях з 

початковою масою 100-130 г. Вибір об'єкту ґрунтується на тому, що особливості 

будови, швидкість обмінних процесів та інші важливі морфофункціональні 

показники даних тварин і людини мають багато подібного. А ще білі 

лабораторні щурі є досить зручним об’єктом для постановки експерименту на 

вивчення кісткової тканини завдяки безперервному росту кісток [36, 141, 228, 

278], а також тим, що показники водно-сольового обміну у щурів близькі до 

аналогічних у людини [40, 41, 136]. При цьому швидкість росту та обмінних 

процесів у щурів значно вищі ніж у людини, що дає можливість на короткому 

відрізку часу прослідкувати зміни в кістковій системі. Аналогічне проведення 

дослідження на тваринах іншого виду потребувало б значно більше часу. 

Експеримент проводили на 3- х групах щурів, які формували залежно від 

вихідного стану автономної нервової системи. Тварини з вираженим 

функціональним переважанням симпатичного відділу АHС склали 1-у групу, 

щурі з вираженим функціональним впливом парасимпатичного відділу АHС 

сформували 2-у групу, з врівноваженим впливом обох відділів АHС – 3-ю 

групу. Четверту групу утворили інтактні щурі, плечові кістки яких слугували 

контролем у нашому експерименті. 

Основою для диференціювання на групи стало вивчення ВСР щурів [30, 

49, 114]. Визначення вегетативного статусу здійснювали за допомогою 

математичного аналізу серцевого ритму, попередньо виконавши 

інтервалокардіографію за методикою Р.М. Баєвського з співав. [21, 22, 23]. 

Зняття кардіограми проводили у спеціально сконструйованих нами касетах 

вранці (з 9 до 11 години), після 5-хвилинного перебування тварини в 

горизонтальному положенні при спокійному диханні. Kасети сконструйовані 

таким чином, що кожна окрема тварина знаходиться в звичайному 

горизонтальному положенні. Kожна з кінцівок тварини знаходиться на 
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окремій мідній пластинці, до якої підключено електроди електрокардіографа. 

Для розрахунку використали 100 знятих кардіоінтервалів у ІІ стандартному 

відведенні. Kритеріями оцінки вегетативного статусу за допомогою 

короткочасної інтервалокардіографії було використання кількох основних 

показників: ΔХ – варіаційний розмах (різниця між максимальним і 

мінімальним інтервалом R-R); мода (Мо) – величина тривалості інтервалів  

R-R, що найчастіше зустрічаються; Амо – амплітуда моди (кількість інтервалів 

R-R, відповідних значенню моди); ІH – індекс напруження регуляторних систем 

(індекс напруження Р.М.Баєвського), який визначався за формулою: 

X  x Mo 2 

АМо
ІНРС


 ,     (2.1) 

коефіцієнт варіації (KВ) – ступінь варіативності значень кардіоінтервалів 

(відображає сумарний ефект регуляції ритму АHС) та індекс вегетативної 

рівноваги – відношення, що існує між активністю симпатичного і 

парасимпатичного відділів АHС і визначається за формулою: 

Х 

АМо
ІВР


 .      (2.2) 

Розподіл експериментальних тварин за вихідним станом АHС проводили 

на основі величини інтегрального показника. Для встановлення граничних 

величин ІH брали електрокардіограму 160 білих лабораторних безпородних 

щурів-самців, які мали бути використані в експерименті. Для цього 

вираховували: середнє арифметичне (Х), максимальну величину R-R (Хmах), 

мінімальну величину R-R (Хmіn), коефіцієнт ексцесу (Ех),  

коефіцієнт асиметрії (Аs). Виходячи із отриманих даних, можна сказати, що 

варіаційний розподіл ІH є правобічноскошеним. Побудову гістограми 

проводили за стандартною методикою [189]. Ширина інтервалу визначалась за 

формулою: 

n lg3,3221

min Xmax X
Z




 ,     (2.3) 

де Z – оптимальна ширина інтервалу; Х mах – найбільша варіанта; Х mіn – 

найменша варіанта; n – число спостережень. Вона відповідно становила 45. 
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Границі групування визначали так, щоб максимальна і мінімальна варіанти ІH 

відповідали центрам крайніх інтервалів (рис 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Гістограма розподілу ІH у піддослідних тварин. 

 

З гістограми видно, що вона скошена і має дві вершини. До першої 

вершини входить більшість варіант і вони є в межах близьких від мінімального 

значення до 115,72. Якщо взяти, що кожна із величин відповідає крайнім 

значенням вегетативної регуляції у даній групі тварин, а проміжок між найбільш 

вираженими вершинами (115,72-160,72 та 160,72-250,74) відповідає перехідному 

типу вегетативної регуляції, то відповідно граничними величинами стали 

наступні межі ІH: парасимпатотонічний – до 115,72, врівноважений –  

160,72-205,73, симпатотонічний – більше 205,73. Також було порівняно величини 

досліджуваних показників варіаційної пульсометрії (табл. 2.1). 

З таблиці видно, що ΔХ статистично достовірно знижувався від групи 

тварин з парасимпатичним типом вегетативної регуляції до групи 

симпатикотоніків. Мо і АМо суттєвої не відрізнялися. Показники ІH і ІВР мають 

закономірність до зростання і відмінність між групами досить достовірна 

(Р<0,001 і Р<0,01). Величина ІВР в групах тварин з різними вихідним станом 
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АHС практично співпадає з даними інших авторів [185]. А саме – групи з 

врівноваженим вегетативним гомеостазом (ІВР становить від 2,5 до 4,0), групи з 

переважанням парасимпатичного тонусу АHС (ІВР – 4,0 і більше) та групи з 

переважанням симпатичного тонусу АHС (ІВР – менше 2,5). Отже, на основі 

аналізу варіаційної гістограми розподілу ІH та ІВР ми отримали можливість 

виявити в експериментальних тварин групи з симпатичним, парасимпатичним і 

врівноваженим типами вегетативної регуляції серцевої діяльності, що стало 

основою поділу тварин на групи. 

Таблиця 2.1 

Показники варіаційної пульсометрії тварин з різним вихідним 

станом АНС (М±m) 

Показни

к 

Тип вегетативної регуляції 

Р1-2 Р1-3 Р2-3 парасимпа – 

тотонічний 

врівноваж – 

жений 

симпато – 

тонічний 

Δ Х 0,022 ± 0,002 0,016 ± 0,002 0,011 ± 0,001 
Р< 

0,01 

Р< 

0,001 

Р< 

0,05 

Мо, с 0,117 ± 0,001 0,117 ± 0,002 0,116 ± 0,003 
Р> 

0,05 

Р> 

0,05 

Р> 

0,05 

АМо, % 50,559 ± 3,025 61,889 ± 5,427 63,286 ± 5,748 
Р< 

0,05 

Р< 

0,05 

Р>0,

05 

ІH 

(х10
 – 2

) 

103,295 ± 

4,424 
172,852 ± 6,048 245,216±18,380 

Р< 

0,001 

Р<0,0

01 

Р<0,

01 

ІВР 

(х10
 – 3

) 
2,415 ± 0,101 4,040 ± 0,175 5,682 ± 3,762 

Р<0,

001 

Р<0,0

01 

Р<0,

01 

Примітки: 1) Р1-2 – достовірність показників між групами з парасимпатико – і 

врівноваженим типами вегетативної регуляції; 

2) Р1-3 – достовірність показників між групами з парасимпатико – і 

симпатикотонічними типами вегетативної регуляції, 

3) Р2-3 – достовірність показників між групами з врівноваженим і 

симпатикотонічними типами вегетативної регуляції. 
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Усі тварини утримувалися згідно основних положень Ухвали Першого 

національного конгресу з біоетики «Загальні етичні принципи експериментів на 

тваринах» (2001 р.), Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, що 

використовують в експериментах та інших наукових цілях (від 18.03.1986 р.), 

Директиви ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.). Експеримент на всіх трьох групах 

тварин проводили поетапно за наступною схемою (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл тварин на групи досліджень та схема проведення 

експерименту адаптації до загального зневоднення та реадаптації після 

важкого ізотонічного ексикозу щурів-самців з різним типом регуляції АHС 

Етапи прведення 

експерименту 

Симпато- 

тонічний ип 

Парасимпато- 

тонічний тип 

Hормо- 

тонічний 

тип 
Kонтроль 

Початок експерименту 

(контрол) 

(вік тварин 50 діб) 
6 6 6  

Адаптація 

(42 доби експерим.) 

(вік тварин 92 доби) 

6 6 6 6 

ІІІ ступінь зневоднення 

(132 доби експерим.)  

(вік тварин 182 доби) 

6 6 6 6 

1 тиждень реадаптації 

(139 діб експерим.)  

(вік тварин 189 діб) 

6 6 6 5 

3 тиждень реадаптації 

(153 доби експерим.) 

(вік тварин 203 доби) 

6 6 6 5 

6 тижнів реадаптації 

(174 доби експерим.) 

(вік тварин 224 доби) 

6 6 6 6 

K-ть летальних випадків 14 4 6  

Всього тварин 50 40 42 28 

Загалом  160 

 

В кінці кожного етапу з експерименту виводилося по 6 тварин з кожної 

групи для подальших морфометричних та хімічних досліджень. 
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І етап – стан адаптації до ізотонічного зневоднення моделювали протягом 42 

доби, які поділялися на 14 трьохденні цикли з чергуванням маломінералізованої 

дієти на фоні слабоконцентрованого розчину лазиксу (протягом 2-х діб) і 

звичайного харчового раціону віварію (3-я доба). 

ІІ етап – позаклітинне зневоднення моделювали шляхом згодовування 

тваринам маломінералізованої їжі (виварені у дистильованій воді овочі). До 

раціону включали розчинений у дистильованій воді лазикс із розрахунку 2 мл 

препарату на 10 л води. Важкий ступінь позаклітинного зневоднення визначали за 

величиною водного дефіциту (більше 10 %). Тривалість – 90 діб. 

Hа наступному (третьому) етапі експерименту тварин переводили на 

звичайний харчовий раціон віварію і визначали реадаптаційні зміни через 1, 3 та 6 

тижнів після припинення дії зневоднюючого фактору. 

Для визначення об'єму позаклітинної рідини використовували метод 

розведення індикатора, суть якого полягає в тому в тому, що внутрішньовенно 

вводиться речовина, яка, потрапивши в кров'яне русло, рівномірно розподіляється 

у всьому об'ємі вимірюваного сектору, і через деякий період (час ексвілібрації), 

коли концентрацію індикатора в даному рідинному секторі вважають постійною, 

забирається проба крові. Так як кількість введеної речовини відома, то визначення 

її вмісту в пробі крові дозволяє розрахувати, в якому об'ємі відбулося розведення 

[37, 111, 112]. В якості індикатора використовували тіосульфат натрію, 

кількісне визначення якого в плазмі крові здійснювали методом 

йодометричного титрування. В методі йодометрії застосовували реакцію: 

2S203
2-

 + 2І = S406
2-

+ 2І
-  

                                               (1) 

Із рівняння (1) видно, що тіосульфат реагує з йодом у відношенні  

2S203
2- 

: 2І; тому величина грам-еквіваленту тіосульфату рівна 2:2, тобто його 

молекулярній масі ( молекулярна маса Nа2S203х5H20 складає 248,19). 

Абсолютні результати виявляються дещо нижчими, ніж при застосуванні 

родонату натрію (18 % маси тіла порівняно із 24 %) [166], оскільки останній 

розподіляється по всьому об'єму позаклітинної рідини, включаючи 

сполучнотканинні утвори, тоді як тіосульфат натрію не проникає всередину 
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фібрил [41, 166]. Переваги використання розчину тіосульфату натрію: висока 

точність, розчинність йоду в органічних розчинниках, що дозволяє працювати 

із неводними розчинами і значно спрощує хід експерименту, необхідність у 

невеликій кількості плазми (0,2-0,4 мл), що дозволяє багаторазово визначати 

показник в однієї тварини і зводить до мінімуму можливість механічної помилки. 

Загальна тривалість експерименту становила 174 доби. Тварин виводили з 

експерименту під ефірним наркозом методом декапітації з наступним 

скелетуванням і подальшим виділенням ПК. Після чого кістки промивали 

дистильованою водою і просушувалися листками фільтрувального паперу. Kістки, 

кожну окремо, зважували на аналітичній вазі ВЛР – 200 з точністю до 0,01 мг. 

Остеометрія проводилась за відомоюметодикою з точністю до 0,01 мм. 

Вимірювались такі показники: максимальна довжина кістки, ширина 

проксимального епіфізу, ширина середини діафізу і ширина дистального 

епіфізу, передньо-задній розмір середини діафізу [83, 112, 116]. 

Мікроскопічно вивчались проксимальний та дистальний епіфізарні 

хрящі кісток. Для вивчення компактної та губчастої речовини проводили 

гістологічні дослідження. Для цього бралися фрагменти кістки із ділянки 

епіфізів і середини діафізів, котрі фіксували в 10 % розчині нейтрального 

формаліну, декальцинували трилоном Б. Ступінь декальцинації визначили 

згинанням кістки і підрізанням лезом (добре декальцинована кістка легко 

гнеться і добре ріжеться). Матеріал ущільнювали в спиртах зростаючої 

міцності, які служать обезводнюючим середовищем. В ряд спиртів зростаючої 

міцності входять 40-50- 60- 70- 80- 90- 96º- ні спирти. Проводили заливку в 

целуідинові блоки. Розчини целуідину повинні бути розміщені у зростаючій 

концентрації – 2, 5, 8, 10 %. Приготовляють їх зважуючи сухий целуідин і 

вимірюючи об’єм його розширення. Готові кістки і блоки поміщують на 

дерев’яні колодки і зберігають до і після різки на мікротомі в 70 % розчині 

спирту [7, 76]. 

Готувалися гістологічні зрізи на мікротомі товщиною в 10-15 мкм, які 

забарвлювалися гематоксилін і еозином та за Ван Гізоном. При дослідженні 
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епіфізарного хряща використовували класифікацію його зон за 

В.Г. Kовешніковим [111, 112]. 

Морфометричні дослідження хрящової тканини здійснювали по 

методиці А.А. Гуцола і Ю.Ю. Kондратьєва за допомогою спеціалізованої 

системи виведення зображення на комп’ютер і програми SЕО ІmаgеLаb [8, 83, 

247, 255, 289]. Морфометрія епіфізів довгих кісток включала в себе: ширину 

епіфізарного хряща, ширину його зони проліферації, ширину його зони 

дефінітивного хряща, об’єм загальної ГБ, об’єм первинної ГБ, глибина 

проникнення хрящових трабекул в кістково-мозкову порожнину,довжина 

трабекул первинної ГБ, кількість клітин в стовпчиках у первинній ГБ. 

Kількісні показники хондроцитів визначали в стовпчиках відповідно місцю 

вимірювання ширини епіфізарного хряща. 

При морфологічних дослідженнях діафізу кісток ми вивчали ширину 

внутрішніх оточуючих пластинок, ширину зовнішніх оточуючих пластинок, 

ширину остеонового шару, площу поперечного перетину діафізу, площу 

перетину кістково-мозкового каналу, діаметр остеонів, діаметр каналу 

остеонів. 

Ультрамікроскопічні дослідження проводили за допомогою 

електронного мікроскопа ПЕМ-125 К. Для цього шматочки епіфізарного 

хряща плечової кістки фіксували в 2,5 % розчині глютаральдегіду, 

постфіксували в 1 % розчині чотирьохокису осмію на фосфатному буфері, 

дегідратували у висхідному ряді спиртів і ацетону. Далі проводили забарвлення 

уранілацетатом і заливали в епоксидну смолу. Hа ультрамікротомі УМПТ – 3М 

виготовляли ультра тонкі зрізи. Після чого забарвлювали 1 % водним розчином 

уранілацетату, контрастували нітратом свинцю за Рейнольдом та вивчали в 

електронному мікроскопі [11, 179]. 

Оскільки кісткова тканина є депо мінеральних солей організму, безперечно, 

важливим є дослідження її мінерального складу, особливо в умовах патології 

мінерального обміну (до якої відноситься позаклітинна дегідратація). 

Hами досліджувався відсоткове співвідношення макро- (Са, Р, K, Nа, Mg) та 
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мікроелементів (Сu, Mn, Рb, Zn, Fе ) в довгих кістках, а також води та органічних 

речовин. Для цього кістки після зважування висушували в сушильній шафі при 

температурі 105 ºС до постійної ваги. За різницею у вазі визначали вміст води в 

кістках. Далі, поміщали кістки в муфельну піч, спалювали при температурі  

450-500 ºС протягом 24 годин. Kолір спаленої кістки повинен бути білястого 

кольору і легко розтиратися у ступці в порошок. Вага золи вказувала на показники 

мінерального компоненту кістки. За різницею у вазі золи і сухої кістки судили про 

вміст органічних речовин. Зола зберігалася в щільно закритих пробірках. Для 

подальшого дослідження брали 10 мг золи і розчиняли в 1 мл 0,5 % соляної 

кислоти. Потім розчин доводили до 10 мл бідистильованою водою. Відсоткове 

співвідношення макро- і мікроелементів визначали на полум’яному 

абсорбційному атомному спектрофотометрі С – 115 за відомими методиками. 

Вміст фосфору визначали за методикою Брігса на ФЕK-М [112, 121, 142]. 

Одержаний в результаті експерименту цифровий матеріал був 

систематизований. 

Отримані дані оброблялися методом варіаційної статистики з визначенням 

середньої арифметичної величини (М), похибки середньої арифметичної (m), 

критерію Стьюдента (t), показника достовірності (Р). 

Для кожної досліджуваної величини обчислювалась середня арифметична 

виважена (М) за формулою: 

M = (Σ VхР)/n,                                              (2) 

де Р – частості (числа випадків спостереження даної ознаки), V – варіанта. 

Використання середньої арифметичної виваженої більш доцільне, оскільки 

кожна варіанта має свою частість і при розрахунку на неї множиться, тобто як би 

при цьому «зважується» [123]. 

Для оцінки міри точності та достовірності вибіркових статистичних величин 

обчислювали їх середні похибки (m): 

m = ± δ/n,                                                             (3) 

де n – кількість спостережень, 

δ – середнє квадратичне відхилення, для обчислення якого варіанти 
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зводяться у квадрат, сумуються, множаться на частоти, діляться на число 

спостережень, а з частки витягується квадратний корінь. 

При рівні довірчої вірогідності 0,95 (р<0,05), визначали довірковий 

коефіцієнт t і порівнювали його із значенням за таблицею Стьюдента при даній 

кількості спостережень. 

Обробка цифрових даних та статистична обробка проведена за допомогою 

програми Ехсеl – 2007 та пакету програм «Stаtіstіса 6,0» (StаtSоft, США) на 

персональному комп’ютері Іntеl®Соrе™ 2 Duо [189]. 
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РОЗДІЛ 3 

ГІСТО-МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД 

ДОВГИХ КІСТОК БІЛИХ ЩУРІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ 

АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО 

ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ 

 

Провівши електрокардіографічні дослідження серед білих безпородних 

щурів-самців віварію та проаналізувавши показники варіаційної пульсометрії, 

ми сформували три групи тварин з різним вихідним типом функціонального 

тонусу автономної нервової системи. У популяції білих безпородних  

щурів-самців віварію тварин з вираженим симпатотонічним типом автономної 

регуляції було найбільше (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Розподіл тварин за вихідним станом автономної нервової 

систем  (у %). 

 

Вони складали 41,88 % від усіх особин, що були залучені в дослідження, 

тобто 67 тварин. Другою за частотою зустріваності були щурі з вираженим 

парасимпатотонічним типом автономної регуляції – 30,00 % від усіх, що 

становило 48 тварин в нашому досліді. Дещо меншу групу сформували щурі-

самці з урівноваженим типом регуляції АHС – 28,12 % від усіх щурів та 45 

з переважанням симпатичного тонусу 
з врівноваженим вегетативним гомеостазом
з переважанням парасимпатичного тонусу 

28,12 %

30,00 %
41,88%
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тварин в абсолютних показниках, які увійшли до нашого дослідження 

(р<0,05). Проведені дослідження ПК у тварин з різним типом регуляції АHС не 

виявило гістологічних особливостей чи достовірних відмінностей в 

показниках остеометрії та морфометрії структур кісток. Дослідження та 

кількісний аналіз хімічного складу кісток також не виявили різниці між 

макроелементними та мікроелементними компонентами довгих кісток щурів з 

симпатотонічним, парасимпатикотонічним та урівноваженим типами 

вегетативної нервової системи (додаток Б, табл. Б.1-Б.4). 

Таким чином у тварин, які перебувають в типових умовах віварію з 

оптимальною для лабораторних тварин температурою приміщень та харчовим 

раціоном, де відсутні будь-які фактори впливу на організм (біологічні, хімічні, 

фізичні і.т.д.) та знівельовані умови конкурентної боротьби, розвиток 

опорного апарату відбувається гармонійно та пропорційно незалежно від типу 

домінування АHС організму. 

Врахувавши таку особливість, ми використали в якості інтактної 

контрольної групи щурів з різним типом АHС. Такий підхід дав можливість 

зменшити кількість тварин серед яких проводили відбір до експерименту та 

значно скоротити кількість тварин в контрольних групах. 

Дослідження було достатньо тривалим у часі (більше 7-ми місяців), тож 

для чистоти експерименту було відібрано тварин, які тільки ввійшли в період 

зрілості. Завершення усієї експериментальної частини пройшло у цей же 

віковий період. Таким чином були виключені зміни в кістковій тканині, що 

спричинені віковими інволютивними процесами в організмі. 

 

3.1 Морфо-функціональні прояви адаптації до позаклітинного 

зневоднення в плечових кістках щурів з урівноваженим типом автономної 

нервової регуляції 

 

Адаптація до позаклітинного зневоднення у щурів з нормотонічним 

типом автономної нервової системи призводить до призупинення росту ПК. 
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Остеометричні дослідження вказують на мінімальні відмінності між 

ростовими показниками щурів з контрольної та експериментальної груп. 

Різниця в довжині кістки дорівнює 1,45 %, середини діафіза – 6,07 %  

(додаток В, табл. В.1) (р˃0,05). 

Без особливостей характеризуємо структуру кісток на рівні світлової 

мікроскопії (рис. 3.2), однак, морфометричні показники є цілком 

достовірними. 

 

 

Рис. 3.2. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – зона індиферентного хряща; 2 – зона проліферативних клітин;  

3 – зона росту; 4 – зона деструкції; 5 – зона первинного остеогенезу;  

6– хрящово-кісткові трабекули губчастої речовини метафіза. 

 

Процеси остеогенезу сповільнені. В метаепіфізарній пластинці 

спостерігаємо деяке порушення чіткості розташування стовпчиків хрящових 

клітин в зоні розмноження. Ширина росткової пластинки зменшена на 2,64 %, 

зона проліферації – на 12,48 % (р<0,05). При цьому спостерігаємо розширення 



62 

зони дефінітивного хряща на 1,45 % (додаток В, табл. В.2) та проникнення 

дозріваючих клітин в зону деструкції, що можна пояснити сповільненням 

типових еволюційних процесів у даних хондроцитах. Масивне ядро хрящових 

клітин займає більшу частину цитоплазми і надає інтенсивного забарвлення 

усій клітині. Каріорексис та лізис ядра веде до просвітлення клітин, що є 

основним маркером зони деструкції. В подальшому руйнується цитоплазма та 

мембранні структури клітини і препарати зони деструкції на місці колишніх 

хондроцитів містять неправильної форми порожнини. Hа поверхні таких 

порожнин оселяються остеобласти, які синтезують осеїн і вказують на 

останню зону росткової пластинки – зону первинного остеогенезу, та початок 

губчастої речовини метафіза довгої кістки.  

Кількість остеосинтезуючих клітин у первинній ГБ кісток 

експериментальних тварин є на 25,51 % меншою від контрольних величин. Їх 

нестача позначається на зменшенні об’єму загальної ГБ ( -6,41 %) та первинної 

ГБ (-8,46 %) у порівнянні з контролем (табл. 3.1) (р<0,05). 

Таблиця 3.1 

Морфометрична характеристика проксимального епіфізарного хряща 

плечової кістки адаптованого до позаклітинного зневоднення щура з 

урівноваженим типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного хряща, мкм 
Контроль 285,21 ± 12,61 

Експеримент 277,12 ± 1,20* 

Ширина зони проліфірації, мкм 
Контроль 187,38 ± 9,39 

Експеримент 163,99 ± 0,72** 

Ширина зони дефінітивного, мкм 
Контроль 84,96 ± 3,68 

Експеримент 86,19 ± 0,43* 

Об’єм загальної спонгіози, % 
Контроль 27,31 ± 1,06*** 

Експеримент 25,56 ± 0,12 

Об’єм первинної спонгіози, % 
Контроль 58,4 ± 2,92 

Експеримент 53,46 ± 0,26*** 

Глибина проникнення хрящових трабекул 

в кістково-мозкову порожнину, мкм 

Контроль 5,47 ± 0,23 

Експеримент 5,46 ± 0,03* 

Довжина трабекул первинної спонгіози, 

мкм 

Контроль 420,82 ± 19,01 

Експеримент 385,92 ± 1,60** 

 

 



63 

Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 

Кількість клітин (остеобластів) у 

первинній спонгіозі, шт 

Контроль 39,47 ± 1,36 

Експеримент 29,00 ± 0,57** 

Примітка: тут і далі M – середньоарифметичний показник варіаційного ряду 

(n=6);m – середньоарифметична похибка; *** – р<0,05; ** – р<0,01; * – р˃0,05. 

 

Субмікроскопічні дослідження хряща ПК серед клітин проліферативної 

зони виявляють хондроцити з великими ядрами. Їх оболонка характеризується 

помірною інвагінацією, однак каріоплазма зі значним вмістом еухроматину. 

Мітохондрії високої електронної щільності та добре розвинутими кристами. У 

проміжній речовині знаходиться кількість фібрилярних структур та 

еластичних волокон. Усі ознаки вказують на підвищений рівень 

функціональної активності клітин зони проліферації. 

Компактна речовина характеризується мінімальними змінами величин 

досліджуваних морфометричних показників та гістологічною структурою, яка 

дещо відрізняється від типової. У поперечному перерізі бачимо усі зони 

компакти. У більшості остеонів центральний канал розширений на 8,34 % та 

зміщений від центру. Частіше, ніж у контролі, тут спостерігаються масивні 

багатоядерні клітини – руйнівники кістки – остеокласти. Також частіше 

зустрічаються сполучні живильні канали, які мають радіальний напрямок. Як і 

в центральних каналах, тут також розташовуються остеокласти (рис 3.3). 

Лінії склеювання експресовані, добре відмежовують окремі остеони та 

зони кістки. Ширина остеонного шару менша за контроль лише на 0,19 % 

(додаток В, табл. В.3) (табл. 3.2). Дещо розширені ендостальна (на 2,55 %) та 

периостальна (на 2,05 %) оточуючі пластинки (р˃0,05). Морфометрія свідчить 

про зменшення діаметра остеонів у порівнянні з контролем на 1,68 %. Площа 

діафіза відрізняється від контролю на -3,20 %, площа кістково-мозкового 

каналу – на +5,76 % (р˃0,05). Більшість морфометричних параметрів 

компактної речовини кісток контрольних та експериментальних тварин не 

мають достовірної різниці. 
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Рис. 3.3. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56.  

1– шар зовнішніх оточуючих пластин; 2 – лінії склеювання; 3 – молодий 

остеон; 4 – шар внутрішніх оточуючих пластин. 

 

Таблиця 3.2 

Морфометрична характеристика діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх оточуючих 

пластин, мкм 

Контроль 78,39 ± 3,19 

Експеримент 80,39 ± 0,37* 

Ширина зони зовнішніх оточуючих 

пластин, мкм 

Контроль 110,63 ± 4,87 

Експеримент 112,90 ± 0,50* 

Ширина остеонного шару, мкм 
Контроль 255,17 ± 10,85 

Експеримент 255,65 ± 1,04* 

Площа діафізу, мм2 
Контроль 5,63 ± 0,21 

Експеримент 5,45 ± 0,03* 
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Продовження таблиці 3.2  

1 2  3  

Площа кістково-мозкового каналу, мм2 
Контроль 1,39 ± 0,04 

Експеримент 1,47 ± 0,01*** 

Діаметр остенів, мкм 
Контроль 31,50 ± 1,57 

Експеримент 30,97 ± 0,15* 

Діаметр каналів остенів, мкм 
Контроль 12,95 ± 0,47 

Експеримент 14,03 ± 0,09** 

 

Адаптація до позаклітинного зневоднення організму у щурів з 

нормотонічним типом АHС дещо позначилася на величині гідратації кісткової 

тканини. Вона зменшилася на 3,48 % у порівнянні з контролем (табл. 3.3). 

Втрати мінеральних речовин становлять 14,27 %. Зокрема, кальцію менше на 

12,76 %, фосфору – на 21,96 %, натрію – на 24,14 %, калію – на 9,57 % 

(р˃0,05). Макроелементні втрати відбулися на тлі підвищених показників 

концентрації остеотропних мікроелементів (додаток В, табл. В.4, В.5). Так, 

показники кількості міді в кістках експериментальних тварин вищі за контроль 

на 23,18 %, марганцю – на 16,24 %, цинку більше на 1,43 %, заліза менше  

на 7,78 %. 

Таблиця 3.3 

Показники макро- та мікроелементного складу плечових кісток 

адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з урівноваженим 

типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, %  
Контроль 28,13 ± 1,23 

Експеримент 27,15 ± 0,11*** 

Загальна кількість мін. речовин, % на суху 

вагу 

Контроль 46,39 ± 2,11 

Експеримент 39,77 ± 0,23** 

Кількість кальцію, % на золу  
Контроль 26,49 ± 1,13 

Експеримент 23,11 ± 0,08** 

Кількість фосфору, % на золу  
Контроль 14,71 ± 0,32 

Експеримент 11,48 ± 0,05** 

Кількість натрію, % на золу  
Контроль 1,16 ± 0,05 

Експеримент 0,88 ± 0,03** 

Кількість калію, % на золу  
Контроль 0,94 ± 0,04 

Експеримент 0,85 ± 0,03*** 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

Кількість магнію, % на золу  
Контроль 4,11 ± 0,21 

Експеримент 3,95 ± 0,03*** 

Кількість марганцю, мг% 
Контроль 7,02 ± 0,35 

Експеримент 8,16 ± 0,05** 

Кількість міді, мг% 
Контроль 17,69 ± 0,84 

Експеримент 21,79 ± 0,08** 

Кількість цинку, мг% 
Контроль 422,15 ± 21,10 

Експеримент 416,10 ± 1,20* 

Кількість заліза, мг% 
Контроль 0,90 ± 0,04 

Експеримент 0,97 ± 0,04* 

Кількість свинцю, мг% 
Контроль 1,19 ± 0,05 

Експеримент 3,34 ± 0,02* 

 

3.2 Морфо-функціональні прояви адаптації до позаклітинного 

зневоднення в плечових кістках щурів з симпатотонічним типом 

автономної нервової регуляції 

 

Групу білих безпородних лабораторних щурів-самців з автономною 

нервовою системою симпатотонічного типу уводили в експеримент адаптації 

до позаклітинного зневоднення, що продовжувався 42 доби. Спеціальний 

адаптаційний режим харчування став причиною ремоделюючих впливів на 

структуру довгих трубчастих кісток лабораторних тварин. Комплекс методів 

досліджень ПК виявив тенденцію до зменшення остеометричних показників 

ПК (додаток В, табл. В.1). Порівняння з даними контрольної групи тварин 

виявлено зменшення максимальної довжини плечової кістки на 1,37 %, 

звуження ширини ПЕ на 0,98 %, ширини дистального епіфіза на 1,12 %. 

Ширина середини діафіза зменшилася на 5,61 %, а розмір середини діафіза в 

передньо-задньому напрямку зменшився на 2,24 % (р˃0,05). 

Гістологічні дослідження не виявлять значних відхилень у будові 

компоненнтів проксимальної метаепіфізарної хрящової пластинки. Однак 

відмічено зміни у взаємовідношенні клітин та основної речовини, а також 

розмірів ділянок та кількості клітин у них. Помітно збільшення частки 
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проміжної речовини в зонах індиферентного хряща та проліферації. Остання 

має збережену колонкову структуру та чітко збережене розташуванням 

хондроцитів (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Епіфізарний хрящ плечової кістки щура з симпатотонічним 

вихідним станом автономної нервової системи, що адаптований до 

позаклітинного зневоднення організму. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56.  

1 – кістковий мозок губчастої речовини епіфіза; 2 – кісткові трабекули 

епіфіза; 3 – епіфізарний хрящ; 4 – хрящово-кісткові трабекули губчастої 

речовини. 

 

Морфометричний аналіз виявляє зменшення ширини проксимального 

метаепіфізарного хряща на 0,56 %, зона проліферації менша на 10,05 % 

відносно контрольних показників. При цьому ширина зони дефінітивного 

хряща за період адаптації збільшилася на 1,86 % (р˃0,05). 

Електронною мікроскопією при дослідженні зони проліферації 

встановлено, що хондроцити крупні зі значним об'ємом цитоплазми. В ядрах 

переважає еухроматин, каріолема з незначними інвагінаціями. 
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Ендоплазматична сітка гранулярна, добре виражена. Частина органел 

гіпертрофована, в цитоплазмі виявляються вакуолеподібні структури та ліпідні 

включення. Більшість мітохондрій характеризуються збільшеними розмірами, 

округлою формою та вираженими кристами. Деякі мітохондрії мають низьку 

електронну щільністю та розмиті кристи. В комплексі Гольджі наявні вакуолі 

та щільно упаковані цистерни. 

Губчаста тканина довгих кісток є місцем формування та дозрівання 

трабекул кістки. Між ними утворюються комірки з кістковим мозком. Hа 

трабекулах остеобласти синтезують оссеїн, дозрівання якого пов'язане із 

акумулюванням неорганічних речовин. Hезрілий оссеїн є основою первинної 

ГБ. ЇЇ дефіцит відносно контролю складає 7,60 % (р˃0,05). Об'єм загальної ГБ 

менший за контрольні показники на 3,88 % (р˃0,05). Кількість остеобластів 

відносно норми зменшена на 21,81 % (р˃0,05). Ремоделюючий вплив 

позаклітинного зневоднення призвів до зменшення довжини трабекул 

первинної ГБ на 4,36 % та посилення остеокластичної резорбції. Глибина 

проникнення хрящових трабекул в кістково-мозкову порожнину незначно 

зменшена (-0,37 %) (р˃0,05) (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Морфометрична характеристика проксимального епіфізарного хряща 

плечової кістки адаптованого до позаклітинного зневоднення щура з 

симпатотонічним типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного хряща, мкм 
Контроль 285,21 ± 12,61 

Експеримент 283,60 ± 1,12* 

Ширина зони проліфірації, мкм 
Контроль 187,38 ± 9,39 

Експеримент 168,55 ± 0,38*** 

Ширина зони дефінітивного, мкм 
Контроль 84,96 ± 3,68 

Експеримент 86,54 ± 0,41* 

Об’єм загальної спонгіози, % 
Контроль 27,31 ± 1,06 

Експеримент 26,25 ± 0,14* 

Об’єм первинної спонгіози, % 
Контроль 58,40 ± 2,92 

Експеримент 53,96 ± 0,35** 

Глибина проникнення хрящових трабекул 

в кістково-мозкову порожнину, мкм 

Контроль 5,47 ± 0,23 

Експеримент 5,49 ± 0,02* 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 

Довжина трабекул первинної спонгіози, 

мкм 

Контроль 420,82 ± 19,01 

Експеримент 402,47 ± 1,86* 

Кількість клітин (остеобластів) у 

первинній спонгіозі, шт 

Контроль 39,47 ± 1,36 

Експеримент 30,16 ± 0,60** 

 

За 42 доби адаптаційного періоду помітні ознаки процесів 

ремоделювання в компактній речовині ПК. Спостерігається добре відмежовані 

3 зони компактної речовини, що експресовані лініями склеювання: зовнішня 

генеральна пластинка, остеонний шар та внутрішня генеральна  

пластинка (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Поперечний зріз діафіза плечової кістки щура з 

симпатотонічним вихідним станом автономної нервової системи, 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56.  

А – зона зовнішніх оточуючих пластин; В – остеонний шар; С – зона 

внутрішніх оточуючих пластин. 
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У порівнянні з контролем кожна з даних зон містить помітно розширені 

канали остеонів, що підтверджено морфометричними показниками (+8,34 % у 

порівнянні з контролем) (табл. 3.5). Морфометричні дослідження також 

вказують на тенденцію до розширення зовнішніх та внутрішніх оточуючих 

пластинок (на 2,00 та 2,73 % відповідно р˃0,05). Однак розширення площі 

кістково-мозкового каналу на 7,19 % (р<0,05) зменшує загалом площу 

компактної речовини діафіза на 2,84 % р<0,05. Статистичний аналіз 

проведених морфометричних досліджень представлений у додатку В (табл. 

В.3). 

Таблиця 3.5 

Морфометрична характеристика діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з симпатотонічним типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх оточуючих 

пластин, мкм 

Контроль 78,39 ± 3,19 

Експеримент 80,53 ± 0,33* 

Ширина зони зовнішніх оточуючих 

пластин, мкм 

Контроль 110,63 ± 4,87 

Експеримент 112,84 ± 0,40* 

Ширина остеонного шару, мкм 
Контроль 255,17 ± 10,85 

Експеримент 256,28 ± 1,21* 

Площа діафізу, мм2 
Контроль 5,63 ± 0,21 

Експеримент 5,47 ± 0,01* 

Площа кістково-мозкового каналу, мм2 
Контроль 1,39 ± 0,04 

Експеримент 1,48 ± 0,01*** 

Діаметр остенів, мкм 
Контроль 31,50 ± 1,57 

Експеримент 31,03 ± 0,18* 

Діаметр каналів остенів, мкм 
Контроль 12,95 ± 0,47 

Експеримент 13,98 ± 0,06*** 

 

При дослідженні мінерального складу виявлено певне відставання 

показників вмісту макроелементів від показників контрольної групи тварин. 

Дегідратація ПК становила 2,95 %, демінералізація – 13,17 %. Кальцію стало 

менше на 11,66 % у порівнянні з контролем, фосфору – на 21,07 %. Вміст 

натрію та калію скоротився на 22,41 % та 7,45 %, магнію – на 3,41 % (р<0,05). 

У порівнянні з попереднім етапом дослідження виявлено зупинку накопичення 
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основних мінеральних компонентів у довгих кістках нормотонічних щурів 

(додаток В, табл. В.4) (табл. 3.6). 

У складі мікроелементів кістки спостерігаємо процес їх активного 

накопичення під час адаптації до позаклітинного зневоднення організму. Вміст 

марганцю збільшений від показника контролю на 25,78 %, міді – на 30,24 %, 

заліза – на 3,33 %, цинку 4,35 %. Свинцю на 36,97 % було менше, ніж у 

контрольних тварин (р<0,05) (додаток В, табл. В.5). 

Таблиця 3.6 

Показники макро- та мікроелементного складу плечових кісток 

адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з симпатотонічним 

типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, %  
Контроль 28,13 ± 1,23 

Експеримент 27,30 ± 0,15* 

Загальна кількість мін. речовин, % на суху 

вагу 

Контроль 46,39 ± 2,11 

Експеримент 40,28 ± 0,21** 

Кількість кальцію, % на золу  
Контроль 26,49 ± 1,13 

Експеримент 23,40 ± 0,11** 

Кількість фосфору, % на золу  
Контроль 14,71 ± 0,32 

Експеримент 11,61 ± 0,05** 

Кількість натрію, % на золу  
Контроль 1,16 ± 0,05 

Експеримент 0,90 ± 0,03*** 

Кількість калію, % на золу  
Контроль 0,94 ± 0,04 

Експеримент 0,87 ± 0,01*** 

Кількість магнію, % на золу  
Контроль 4,11 ± 0,21 

Експеримент 3,97 ± 0,02* 

Кількість марганцю, мг% 
Контроль 7,02 ± 0,35 

Експеримент 8,83 ± 0,05** 

Кількість міді, мг% 
Контроль 17,69 ± 0,84 

Експеримент 23,04 ± 0,11** 

Кількість цинку, мг% 
Контроль 422,15 ± 21,10 

Експеримент 440,51 ± 1,88* 

Кількість заліза, мг% 
Контроль 0,90 ± 0,04 

Експеримент 0,93 ± 0,01* 

Кількість свинцю, мг% 
Контроль 1,19 ± 0,05 

Експеримент 3,25 ± 0,02** 
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Таким чином, адаптація до позаклітинного зневоднення білих 

лабораторних щурів-самців з симпатотонічним типом автономної нервової 

системи проявляється зміною темпів росту ПК, структурним ремоделюванням 

зон метаепіфізарної хрящової пластинки, губчастої та компактної речовини 

ПК: зменшується число бластних кісткових клітин, збільшується центральний 

канал остеонів та порожнина кісткового мозку діафіза. 

Втрати величини кісткових структур супроводжуються зменшенням 

кількості основних мінеральних складових. Однак, функціональну активність 

клітин засвідчують дані електронної мікроскопії та кількісний хімічний аналіз 

остеотропних мікроелементів. 

 

3.3 Морфо-функціональні прояви адаптації до позаклітинного 

зневоднення в плечових кістках щурів з парасимпатотонічним типом 

автономної нервової регуляції 

 

Адаптація до позаклітинного зневоднення у щурів з 

парасимпатотонічним тонусом автономної нервової системи впливає на 

процеси росту довгих кісток скелету, загалом сповільнюючи темпи їх 

розвитку. 

Проводячи остеометричні дослідження ПК у групі експериментальних 

щурів виявили недостовірне зменшення довжини кісток на 1,71 %, звуження 

ширини проксимального епіфіза на 1,71 %, ширини дистального епіфіза – на 

1,44 %, ширини середини діафіза – на 6,07 %, передньо-заднього розміру 

середини діафіза – на 2,69 % у порівнянні з аналогічними показниками 

контрольної групи щурів р˃0,05 (додаток В, табл. В.1). 

Світлооптичні дослідження гістологічної картини ПЕ хряща збережену 

структуру його зон та клітинних елементів. Усі п'ять його зон добре 

візуалізуються, хрящові клітини клиноподібні та призматичні зі згладженими 

кутами формують типові для епіфізарної пластинки стовпчики (рис. 3.6). 

Однак, при порівнянні з контрольними препаратами стає помітним певне 
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збільшення кількості проміжної речовини в зоні індиферентного хряща та 

серед стовпчиків хондроцитів. 

 

 

Рис. 3.6. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з парасимпатотонічним вихідним 

станом АHС. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Зб.: x 56. 

1 –росткова хрящова пластинка довгої кістки; 2 –трабекули губчастої 

речовини епіфіза кістки; 3 –трабекули губчастої речовини метафіза 

кістки; 4 – комірки губчастої речовини з клітинами кісткового мозку.  

 

 Таким чином відбувається зміна клітинно – стромального коефіцієнту на 

користь проміжної речовини, що свідчить про зменшення швидкості 

проліферативних процесів. При цьому ремоделюючі процеси у хрящовій 

ростковій пластинці ведуть до зменшення її товщини на 7,06 %, насамперед за 

рахунок стоншення зони проліферуючого хряща на 14,30 % (р˃0,05). 
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Сповільнення метаболічних процесів веде до загальмування процесів 

диференціювання, що проявляється деяким розширенням зони дефінітивних 

дозріваючих хрящових клітин. У порівнянні з контролем вона ширша на 

2,57 % (р˃0,05) (додаток В, табл. В.2). Hаступна зона деструкції плавно 

переходить у шар губчастої речовини діафіза (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Морфометрична характеристика проксимального епіфізарного хряща 

плечової кістки адаптованого до позаклітинного зневоднення щура з 

парасимпатотонічним типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного хряща, мкм 
Контроль 285,21 ± 12,61 

Експеримент 265,08 ± 1,16** 

Ширина зони проліфірації, мкм 
Контроль 187,38 ± 9,39 

Експеримент 160,58 ± 0,24*** 

Ширина зони дефінітивного, мкм 
Контроль 84,96 ± 3,68 

Експеримент 87,14 ± 0,27* 

Об’єм загальної спонгіози, % 
Контроль 27,31 ± 1,06 

Експеримент 25,38 ± 0,08*** 

Об’єм первинної спонгіози, % 
Контроль 58,40 ± 2,92 

Експеримент 52,16 ± 0,23*** 

Глибина проникнення хрящових трабекул 

в кістково-мозкову порожнину, мкм 

Контроль 5,47 ± 0,23 

Експеримент 5,41 ± 0,02* 

Довжина трабекул первинної спонгіози, 

мкм 

Контроль 420,82 ± 19,01 

Експеримент 375,47 ± 1,60* 

Кількість клітин (остеобластів) у 

первинній спонгіозі, шт 

Контроль 39,47 ± 1,36 

Експеримент 28,16 ± 0,31* 

 

Електронно-мікроскопічними дослідженнями в зоні розмноження 

хрящових клітин встановлено, що каріолема характеризується помірними 

інвагінаціями. Каріоплазма, в основному, представлена еухроматином. Однак 

деяка її кількість конденсується електронно-щільними грудочками на 

внутрішній поверхні ядерної оболонки. Ендоплазматична сітка гранулярного 

типу з розширеними цистернами. Зустрічаються мітохондрії зі згладженими 

кристами та нечітким рисунком їх стінок. Цитоплазма містить зони з ознаками 

вакуольної дистрофії. Еластичні та фібрилярні волокна добре оформлені, 

розташовуються у матриксі навколо цитолеми. 
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Епіфізарна хрящова пластинка плавно продовжується в зону первинного 

остеогенезу. Лінія переходу дуже умовна, нерівномірна. Характерними 

ознаками початку губчастої речовини є наявність на хрящових спікулах 

темних клітин середнього розміру – остеобластів. При вивченні препарату за 

допомогою світлового мікроскопа візуальної різниці між даною серією та 

контрольними зразками немає. Мережа кістково-хрящових балок з різною 

інтенсивністю рожевого кольору формує ділянки первинної та вторинної ГБ. 

Hа поверхні балок, окрім остеобластів, присутні клітини кров’яного мозку. 

Комірки поміж трабекулами також заповнені клітинними елементами 

гемопоезу. У напрямку до кістково-мозкової порожнини товщина трабекул та 

об’єм вторинної ГБ збільшується, що свідчить про процеси дозрівання 

кісткової тканини та формування пластинчастої кістки. 

Морфометричні дослідження виявляють зміни у процесах визрівання 

кісткових трабекул. У порівнянні з контрольними показниками об’єм 

первинної ГР зменшився на 10,68 %, об’єм загальної ГБ менший за контроль 

на 6,41 %. І якщо зменшення первинної губчатої речовини є наслідком 

зменшення активності та скороченням кількості остеобластів на 27,39 %, то 

зміна у кількості вторинної спогіози спричинена сповільненням обмінних 

процесів у кістковій тканині під впливом регулярної дегідратації організму в 

період адаптації. Зміна факторів середовища веде до збільшення активності 

остеокластів. Тенденція домінування резорбтивних процесів над 

остеосинтетичними проявляється у зменшених параметрах довжини трабекул 

первинної ГБ (на 10,78 %). Рівень достовірності результатів морфометричних 

досліджень досить варіабельний. Однак, усі показники в ділянці губчастої 

речовини є зменшеними (р<0,05). 

Гістологічне дослідження компактної речовини діафіза не виявляє 

відхилень від типової структури, характерної для пластинчастої кісткової 

тканини. Однак, звертає на себе увагу підвищення експресії складових 

елементів діафіза та його зон (рис. 3.7). Чіткішими стали лінії склеювання між 

групами остеонів, виразніші їх центральні канали. В компактній речовині 
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загалом збільшилася кількість та протяжність поперечно розташованих 

сполучних каналів. Такі зміни створюють картину більш рарефікованої 

тканини діафіза. 

 

 

Рис. 3.7. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з парасимпатотонічним вихідним станом 

АHС. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином.  

Зб. x 56. 

1 – компактна речовина тіла кістки; 2 – порожнина діафіза з клітинами 

кісткового мозку; 3 – сполучні канали. 

 

Такі зміни підтверджені достовірним розширенням діаметру каналів 

остеонів у порівнянні з контрольними показниками на 8,80 % (р<0,05). При 

цьому середні величини діаметра остеонів зменшилися на 1,75 %. 

Спостерігається тенденція до збільшення ширини ендостальної та 

периостальної генеральних пластинок на 2,45 та 2,30 % відповідно у 
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порівнянні з аналогічними контрольними показниками (табл. 3.8). Абсолютні 

показники морфометричних даних компактної речовини ПК щурів з 

парасимпатотонічним типом автономної нервової системи наведені у  

додатку Б (табл. Б.3). 

Таблиця 3.8 

Морфометрична характеристика діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з парасимпатотонічним типом АHС 

(M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх оточуючих 

пластин, мкм 

Контроль 78,39 ± 3,19 

Експеримент 80,31 ± 0,49* 

Ширина зони зовнішніх оточуючих 

пластин, мкм 

Контроль 110,63 ± 4,87 

Експеримент 113,18 ± 0,52* 

Ширина остеонного шару, мкм 
Контроль 255,17 ± 10,85 

Експеримент 255,07 ± 1,26* 

Площа діафізу, мм
2
 

Контроль 5,63 ± 0,21 

Експеримент 5,44 ± 0,01* 

Площа кістково-мозкового каналу, мм
2
 

Контроль 1,39 ± 0,04 

Експеримент 1,46 ± 0,01*** 

Діаметр остенів, мкм 
Контроль 31,50 ± 1,57 

Експеримент 30,95 ± 0,19* 

Діаметр каналів остенів, мкм 
Контроль 12,95 ± 0,47 

Експеримент 14,09 ± 0,05*** 

 

Проведені хімічні дослідження вмісту основних мінеральних величин та 

їх порівняння з контрольними показниками свідчить про дегідратаційні 

процеси (-4,27 %) та достовірну втрату неорганічного компоненту кісткової 

тканини (-14,31 %) у перерахунку на суху вагу одиниці обʼєму кістки (р<0,05) 

(табл. 3.9). При цьому декальцинація кісток становила 12,80 %, спостерігали 

зменшення кількості фосфору на 21,96 % (р<0,05), втрати натрію, калію та 

магнію сягали відповідно 24,14 %, 9,57 % та 3,91 % (додаток В, табл. В.4). 

Закінчення встановленого в експерименті терміну адаптаційного 

процесу характеризувалося певним напруженням функціональної активності 

процесів гомеостазу, про що вказувало збільшення кількості основних 

остеотропних мікроелементів. Вміст марганцю перевищував контроль на 
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18,09 %, кількість міді зросла на 21,03 % (р<0,05). Концентрація заліза 

залишилася майже незмінною (+1,11 %), а кількість цинку виявилася меншою 

за контроль на 3,70 % (р>0,05). При цьому значно зменшилася кількість 

свинцю у кістковій тканині (-36,13 %) у порівнянні з інтактними тваринами) 

(табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Показники макро- та мікроелементного складу плечових кісток 

адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з 

парасимпатотонічним типом АHС (M±m) 

Назва показника Група тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, %  
Контроль 28,13 ± 1,23 

Експеримент 26,93 ± 0,13*** 

Загальна кількість мін. речовин, % на суху 

вагу 

Контроль 46,39 ± 2,11 

Експеримент 39,75 ± 0,14** 

Кількість кальцію, % на золу  
Контроль 26,49 ± 1,13 

Експеримент 23,10 ± 0,10** 

Кількість фосфору, % на золу  
Контроль 14,71 ± 0,32 

Експеримент 11,48 ± 0,07** 

Кількість натрію, % на золу  
Контроль 1,16 ± 0,05 

Експеримент 0,88 ± 0,04** 

Кількість калію, % на золу  
Контроль 0,94 ± 0,04 

Експеримент 0,85 ± 0,03** 

Кількість магнію, % на золу  
Контроль 4,11 ± 0,21 

Експеримент 3,95 ± 0,02* 

Кількість марганцю, мг% 
Контроль 7,02 ± 0,35 

Експеримент 8,29 ± 0,04*** 

Кількість міді, мг% 
Контроль 17,69 ± 0,84 

Експеримент 21,41 ± 0,08*** 

Кількість цинку, мг% 
Контроль 422,15 ± 21,10 

Експеримент 406,54 ± 1,99* 

Кількість заліза, мг% 
Контроль 0,90 ± 0,04 

Експеримент 0,91 ± 0,05* 

Кількість свинцю, мг% 
Контроль 1,19 ± 0,05 

Експеримент 3,30 ± 0,02** 

 

Висновки до розділу: 

– серед білих безпородних лабораторних щурів-самців у стандартних 

умовах віварію більшу частину складають тварини з симпатотонічним типом 
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автономної нервової системи. Їх частка сягає 41,88 %. Співвідносні частки між 

білими безпородними лабораторними щурами – самцями з  

нормотонічним та парасимпатикотонічним типом АHС є приблизно 

однаковим і координуються у пропорції 28,12 та 30,00 % на користь 

парасимпатикотоніків. Проведені морфологічні дослідження ПК інтактних 

тварин не встановили різниці у архітектоніці тканини та субмікроскопічній 

будові клітин між даними групами тварин. Проведені кількісні хімічні 

дослідження також не виявляють кореляційної залежності мінерального 

компоненту та мікроелементного складу кісток від типу автономної нервової 

регуляції досліджуваних щурів; 

– в умовах циклічного короткочасного повторюваного впливу 

позаклітинної дегідратації на організм експериментальних тварин  

виявлено розвиток певних адаптаційних змін у структурі ПК, що проявляється 

сповільненням процесів остеогенезу на клітинному та тканинному  

рівнях організації ПК. Hайбільші зміни морфометричних величин, а саме 

зменшення розмірів епіфізарної хрящової пластинки, втрати кількості 

клітинних елементів, дегідратації та демінералізації  спостережені серед 

тварин з парасимпатотонічним типом автономної нервової системи. Hайбільш  

інертною виявилася кісткова тканина експериментальних щурів-самців з 

симпатотонічним типом автономної нервової регуляції. Кількість 

мікроелементів у кістковій тканині даної групи тварин на 0,7-1,5  

рази перевищує зростання аналогічних показників у двох інших групах. 
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тяжкому позаклітинному зневодненні організму. Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини. 2007;2:59–61. [65] 

2. Говда РВ. Порівняльна характеристика структурних компонентів 

плечових кісток в адаптованих щурів із різним типом вегетативної нервової 
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РОЗДІЛ 4 

СТРУКТУРА ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ДОВГИХ КІСТОК АДАПТОВАНИХ 

ДО ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ЩУРІВ З РІЗНИМ ТИПОМ 

АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ТЯЖКОГО 

ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ПРИ РЕАДАПТАЦІЇ 

 

4.1 Особливості структури та хімічного складу довгих кісток білих 

лабораторних щурів з урівноваженим тонусом автономної нервової 

системи в умовах тяжкого позаклітинного зневоднення організму та в 

період реадаптації 

 

43-й день експерименту став першим днем моделювання позаклітинної 

дегідратації у експериментальних тварин, які пройшли цикл адаптації до 

позаклітинного зневоднення. Гіпосольва лазиксна дієта тривала 90 доби і 

призвела до розвитку тяжкого позаклітинного зневоднення організму. 

Такі умови утримання тварин призвели до різкого зменшення їх масових 

та ростових показників. Проведена остеометрія свідчить про значне достовірне 

відставання розмірів ПК експериментальних тварин у порівнянні з інтактним 

контролем. Так, середній розмір довжини кісток був меншим за контроль на 

10,00 %, ширини проксимального епіфізу – на 12,85 %, ширина дистального – 

на 7,32 %. Значно стоншеною виявилася  середина діафіза: в передньо – 

задньому напрямку – на 20,36 %, а у поперечному – на 26,81 % (р<0,05) 

(додаток Д, табл. Д.1). 

Спостерігаються важкі порушення архітектоніки ПК. Епіфізарний хрящ 

проксимального відділу характеризується значними змінами в усіх своїх зонах. 

Гістологічні дослідження виявляють зменшення ширини зони індиферентного 

хряща на 22,93 % у порівнянні з контролем (р<0,05). При цьому зустрічаються 

ділянки, де лакуни губчастої речовини шийки кістки контактують з колонками 

зони проліфераційного хряща. Hа тлі різкого зменшення клітинних елементів 
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виявляється відносне збільшення кількості проміжної речовини хряща, яка не 

тільки є основним елементом зони спокою, але формує різноформенні поля, 

що проникають у зону розмноження. 

Зона проліферативних хондроцитів втратила типову колонкоподібну 

будову розташування клітин, а фігури мітозів зустрічаються дуже рідко. 

Масиви проміжної речовини хряща оточують групи хондроцитів, акумулюючи 

їх у вигляді острівків (рис. 4.1). Серед останніх часто виявляються клітини на 

зрілому етапі розвитку і навіть порожні лакуни хрящового матриксу. Границі 

зони досить умовні. Вимірювання вказують на зменшення зони розмноження 

на 52,38 % у порівнянні з контролем (р<0,05). При цьому у деяких місцях вона 

зруйнована і зона деструктивних хрящових клітин контактує із зоною 

розмноження. Також можна знайти ділянки хрящової пластинки, де до зони 

розмноження безпосередньо прилягають хрящові трабекули метафіза. 

 

 

Рис. 4.1. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС при 

тяжкому позаклітинному зневодненні. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – накопичення проміжної речовини; 2 – збільшення зони 
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деструктивних клітин; 3 – розширення комірок губчастої речовини.  

Hа 52,87 % у порівнянні з контролем звузилася ширина дефінітивного 

хряща. При цьому у деяких місцях вона зруйнована і зона деструктивних 

хрящових клітин контактує із зоною розмноження. Також можна знайти 

ділянки хрящової пластинки, де до зони розмноження безпосередньо 

прилягають хрящові трабекули метафіза. 

Губчаста речовина метаепіфізарної ділянки плечової кістки 

представлена розширеними комірками, що містять елементи жовтого 

кісткового мозку. Зменшення об’єму загальної ГБ на 28,72 % у порівнянні з 

контролем виражається стоншенням кістково-хрящових трабекул, що можна 

відмітити навіть без спеціальних морфометричних вимірювань. Порушення 

остеогенезу кістки спричинене втратою 26,37 % остеобластів. При цьому усі 

бластні клітини виглядають значно зменшеними у порівнянні з контролем. 

Hаслідком таких змін є порушення нормального остеогенезу, що веде до 

зменшення, у порівнянні з контролем, об’єму первинної ГБ на 43,92 % та 

зменшенням довжини трабекул первинної спогіози на 33,73 % (додаток Д, 

табл. Д.2). Картина дистрофічних змін у структурі губчастої речовини 

доповнена явищами деструкції. Спостерігається чисельні пошкодження 

кісткової тканини активними остеокластичними процесами та тлі 

остеодистрофічних змін та гладкої резорбції кісткових балок. Hаслідком цього 

є збільшення глибини проникнення хрящових трабекул в кістково-мозкову 

порожнину на 14,84 %. Резорбтивні зміни кісткової тканини в середніх 

відділах плечової кістки на межі губчастої та компактної речовини ведуть до 

порушення кісткових балок та розширення кістково-мозкового простору в 

поздовжньому напрямку. 

Електронно-мікроскопічні дослідження тканини з середньої ділянки ЕХ 

виявляють тяжкі ушкодження як клітин так і їх матриксу. Більшість клітин, що 

попадають у поле зору характеризуються як такі, що перебувають в стані 

дистрофічних змін з ознаками вакуольної та гіаліново-крапельної дистрофії, 

або на різних стадіях деструктції. Останні характеризуються ядрами з 
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явищами каріопікнозу та каріорексизу, набряком та лізисом органел, майже 

повністю відсутніми рибосомами, набряком та гомогенізацією 

мітохондріального матриксу. Міжклітинна речовина містить малочисельні 

фібрили без вираженої орієнтації. 

Трубчаста кістка це єдиний морфологічно та функціонально 

інтегрований комплекс. Його руйнування  в одній ділянці веде до порушень у 

іншій. Зупинка росту та остеогенетичних процесів на тлі тяжких 

остеодистрофічних та остеодеструктивних явищ є причиною розвитку значних 

змін у формуванні пластинчастої структури компактної речовини ПК щурів з 

урівноваженим типом АHС (рис. 4.2).  

 

 

Рис. 4.2. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС при 

тяжкому позаклітинному зневодненні. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: x 140. 

1 – активна остеокластична резорбція в остеонному шарі кісти; 2 – 

руйнування ендостального шару компактної речовини; 3 – остеоїдна 

тканина.  
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При світлооптичному дослідженні діафіз плечової кістки на 

поперечному перерізі виглядає як пластинка з множинними дефектами та 

значними структурними змінами. Типова зональність компактної тканини 

порушена. Чисельні поля з секвестрами розміщені хаотично та надають 

компактній тканині діафіза дірчастого вигляду. Hавколо цих ділянок та 

навколо лакун резорбції спостерігаються масиви остеоїдної тканини, що 

відділяються від зрілої речовини кістки добре вираженими потовщеними 

лініями цементації. Така картина є характерною для молодої «неоформленої» 

кісткової речовини.  

Hерівномірність у змінах розмірів ендостальної та периостальної ділянок 

ведуть до диспропорцій між морфометричними показниками зон компактної 

речовини та спотворення їх розташування. Суттєво зменшилася ширина 

остеонного шару – на 8,93 % у порівнянні з контролем (р<0,05) при 

недостовірному (на 0,93 %) звуженні ширини зони внутрішніх оточуючих 

пластинок та 1,88 % збільшенні зовнішніх оточуючих пластинок. 

При порівнянні з контрольними показниками відмічаємо зменшення 

площі діафіза на 13,88 %. Активне руйнування компактної речовини 

спостерігаємо зі сторони порожнини кісткового мозку. При цьому площа 

кістково-мозкового каналу розширилася на 1,82 %. Морфометричні 

обстеження остеонів свідчать про зменшення їх розмірів на 5,36 %. Центральні 

канали остеонів характеризуються асиметричним розширенням з формування 

навколо них остеоїдної тканини. Часто від них відходять радіальні канали, що 

з‘єднуються з кістково-мозковою порожниною. Площа центральних каналів 

остеонів зросла на 9,49 % (р<0,05) (додаток Д, табл. Д.3). 

Проведені дослідження кількісного хімічного аналізу ПК виявляють 

значну втрату води (до 15,33 %) у кістковій тканині при тяжкому 

позаклітинному зневодненні у адаптованих до зневоднення щурів з 

урівноваженим типом АHС. Демінералізація сягнула 56,88 % у порівнянні з 

контрольними показниками інтактних щурів. Втрати мінерального компоненту 

відбувалися за рахунок зменшення основних неорганічних складових: кальцію 



86 

– на 65,01 %; фосфору – на 59,00 %; натрію – 73,52 %;калію – 64,02 %. Втрати 

магнію були майже вдвічі меншими – 31,24 % у порівнянні з контролем 

(додаток Д, табл. Д.4). 

Показники рівня мікроелементів у кістковій тканині на даному етапі 

дослідження вказують на значний їх дефіцит, а отже на підтверджують значні 

пошкодження метаболізму трубчастих кісток. Концентрація марганцю у 

кістковій тканині зменшена на 50,42 %, дефіцит міді становив 34,53 %, вміст 

цинку скоротився на 52,05 %, заліза – на 51,97 %. Тяжкий ступінь  

дегідратації призвів до виведення з довгих кісток 68,92 % свинцю (р<0,01) 

(додаток Д, табл. Д.5). 

Таким чином позаклітинний ексикоз тяжкого ступеня веде до значних 

структурних уражень кісткової тканини ПК експериментальних щурів з 

урівноваженим типом вегетативної нервової системи. Пошкодження 

структурних компонентів при зневодненні стало основою значних змін 

хімічного складу кісток. 

Hаступним етапом нашого експерименту було вивчення динаміки та 

ремоделювання кісткової тканини плечової кістки при відновленні типового 

харчового та водного раціону тварин, що перебували на етапі адаптації та 

тяжкого зневоднення. Зауважимо, що протягом 139 денного експерименту, 

тварини досягли зрілого (репродуктивного) віку. 

Hа закінчення першого тижня відновного періоду було вилучено 6 

тварин з метою проведення остеометричних, гістологічних, морфометричних 

та хімічних досліджень. Візуальне обстеження тварин та їх сепарованих кісток 

виявляло значні відмінності від інтактних груп на користь останніх. Різниця у 

розмірах та зовнішньому вигляді дозволяє стверджувати про повну зупинку 

проліферативних та остеосинтетичних процесів (додаток Е, табл. Е.1). Середня 

довжина ПК експериментальних тварин менша за контроль на 10,75 %, 

ширина проксимального епіфіза менша на 13,40 %, дистального – на 8,15 %, 

ширина середини діафіза відстає від контролю на 28,37 %, передньо – задній 

розмір середини діафіза – на 22,30 % (р<0,05). Пошкодження довгих кісток 
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добре ілюструється їх значною ламкістю по лінії ЕХ навіть при незначному 

поперечному фізичному навантаженні. 

За тиждень відновного періоду деструкція кісткової тканини не 

припиняється. Гістологічні та морфометричні дослідження підтверджують 

активне руйнування усіх частин ПК (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС через 7 

діб відновного періоду після тяжкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення за Ван Гізон. Зб.: x 56. 

1 – інерційні процеси деструкції хрящової пластинки; 2 – фрагментація 

«колонок» надміром проміжної речовини; 3 – деструкція трабекул 

губчастої речовини.  

 

Величина ЕХ відстає від контролю на 33,18 % (р<0,05). 

Структурованість метаепіфізарної хрящової пластинки знищена. Зона спокою 

містить лише одинокі хондроцити. Часто зона розмноження пронизує зону 

індиферентного хряща та досягає балок губчастої тканини епіфіза. Зона 

проліферації функціонально не працює і є такою лише за топографічною 
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ознакою, адже мітози тут майже відсутні. Зони проліферації та дозрівання 

хондроцитів втратили свої ознаки і містять овальні або округлі за формою 

когломерати клітин на різних стадіях руйнування. Міжклітинна речовини 

охоплює та відтісняє їх один від одного на значну відстань. Ширина зони 

проліферації менша за контроль на 58,05 %, ширина зони дефінітивного хряща 

– на 54,03 % (р<0,05). Місцями зона редукована як і наступна – зона 

руйнування. Характерні для неї структури можливо бачити в усіх відділах 

метаепіфізарного хряща (додаток А, додаток Е). Губчаста речовина діафізу у 

стані значної деструкції. Процеси остеогенезу зупинилися. Hатомість 

спостерігаємо активну резорбцію кістково-хрящових балок та явища гладкої 

резорбції. Це призвело до значного розширення комірок губчастої речовини, 

збільшення об‘єму жовтого кісткового мозку та зменшенні опорної функції 

плечової кістки. Морфометричні дослідження вказують на значне відставання 

величин структурних компонентів у порівнянні з контролем (додаток Е, 

табл. Е.2). Кількість остеобластів у речовині первинної ГБ на 25,09 % менша за 

контроль. Функціональна слабкість останніх виражається дефіцитом об’єму 

первинної ГБ у кісткових трабекулах на 50,37 % та на 37,91 % меншою 

кількістю об’єму загальної ГБ. При цьому довжина трабекул первинної 

спонгіози менша за контроль на 37,85 % (р<0,05). 

У свою чергу підвищена активність резорбтивних та дистрофічно – 

атрофічних процесів призвели до надмірного зменшення кісткової тканини 

ПК, що проявляється збільшенням на 15,28 % глибини проникнення хрящових 

трабекул в кістково-мозкову порожнину. 

Електронна мікроскопія свідчить про важкий стан дезорганізації 

хрящових клітин зона проліферації хряща. Більшість досліджуваних зразків 

матеріалу містять клітини з пікнотичними або фрагментованими ядрами. У 

цитоплазмі спостерігається сплющення ендоплазматичної сітки та щільні 

гіалінові тільця різного розміру. Рибосоми нечисельні. Збережені мітохондрії 

характеризуються розплавленими нечіткими контурами та пошкодженими 

кристами. Частіше спостерігаємо клітини видовженої форми. 
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Hавколоклітинний матрикс збіднений на фібрилярні та еластичні волокна, які 

розміщуються без вираженої орієнтації. Потрібно зауважити, що в поле зору 

стали потрапляти хондроцити з еухроматичними ядрами. Такі клітини різко 

вирізняються від інших чисельними рибосомами на розширених цистернах 

гранулярної ендоплазматичної сітки. Комплекс Гольджі добре виражений. 

Мітохондрій гіпертрофовані, містять чисельні контуровані кристи. Цитолема 

клітин щільно прилягає до хрящового матриксу. У кожній 2-3 з вищеописаних 

клітин можна спостерігати фігури мітозів. 

Дірчастими виглядають препарати компактної речовини діафіза. Вони 

містять порожнини з некротичними масами і загалом за площею можуть 

досягати чверті збереженої кісткової тканини (рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС через 7 

діб відновного періоду після тяжкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 140. 

1 – виражені лінії склеювання в компактній речовині діафіза; 2 – 

розширення кістково-мозкової порожнини з формуванням глибоких 

«заток» в компактній речовині.  
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Лакуни резорбції легко знаходяться на стінках подібних порожнин 

навіть за відсутності остеокластів. Типова зональність компакти втрачена. 

Кістка представлена структурами на різних стадіях диференціювання: тут і 

молоді остеони з великим центральним каналом, масиви осеїну, експресовані 

лінії цементування, ділянки гладкої резорбції та некротизованої кістки. 

Порівняти абсолютні величини окремих структур компактної речовини в 

експериментальній та контрольній групі тварин можна за таблицями додатків 

Д (табл. Д.3) та А (табл. Д.3). Цифрова характеристика структур компакти 

експериментальних тварин відносно контролю є такою: відзначаємо дефіцит 

розмірів ширини остеонного шару на 9,59 %, площі діафізу – на 15,61 %, 

діаметрів остеонів – на 5,92 %; розміри ширини зони внутрішніх оточуючих 

пластин, зовнішніх оточуючих пластин, площі кістково-мозкового каналу, 

діаметр каналів остеонів переважають контрольні показники, відповідно на 

0,84, 2,22, 3,61 та 13,47 % (р<0,05). 

Кількість вологи в довгих кістках відносно попереднього етапу 

продовжує зменшуватися і на даний час є меншою за контроль на 23,41 %. 

Збільшується і демінералізаці. Вона сягнула 60,84 % відносно норми. 

Декальцинація дорівнює 68,79 %, фосфору менше на 62,46 %. Дефіцит натрію 

складає 76,52 %, калію – 67,25 %, магнію – 34,33 % (р<0,05)  

(додаток Е, табл. Е.4). 

Продовжується зменшення концентрації мікроелементів у плечовій 

кістці, що свідчить про глибокі порушення метаболізму клітин. Марганцю 

менше за контроль на 60,61 %, міді – на 48,24 %, цинку – на 52,26 %, заліза – 

на 52,62 % (додаток Е, табл. Е.5). 

Через 21 добу реадаптаційного періоду після тяжкого позаклітинного 

зневоднення є помітні ознаки покращення стану тварин. І хоч остеометрія 

фіксує збільшення різниці між параметрами кісток експериментальних та 

контрольних груп тварин, спостерігаємо позитивну динаміку зміни розмірів 

кісток у порівнянні з попереднім етапом дослідження (додаток Ж, табл. Ж.1). 

Довжина кісток відстає від контролю на 10,38 %, ширина проксимального 
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епіфізу – на 29,12 %, дистального – на 9,71 %, ширина середини діафіза – на 

28,17 %, передньо-задній розмір середини фіафіза – на 40,68 % (р<0,05). 

У хрящовій ростковій пластинці спостерігається відновлення кількості 

клітин та якості хрящової тканини. Залишилися ще деякі характерні ознаки 

порушень із попереднього етапу як от наявність у зоні індиферентного хряща 

деструктивно змінених хрящових клітин (рис. 4.5).  

 

 

Рис. 4.5. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС на 21-у 

добу реадаптації після тяжкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – дезорганізація структур епіфізарного хряща з формуванням 

острівцевих конгломератів клітин; 2 – проміжна речовина розширює 

проміжки між колонками хондроцитів; 3 – значне стоншення трабекул 

губчастої речовини.  

 

 Велика кількості хондроцитів в різних зонах мають ознаки прогресуючої 

деструкції: гомогенну еозинофільно просвітлену цитоплазму, збільшені 

розміри клітини, надмір безклітинного хрящового матриксу. Ознаки 
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регенерації ростової пластинкиспостерігаються у зонах проліферативних 

клітин. У зоні розмноження знову формується колонкове розташування 

хондроцитів, а в хондроцитах спостерігаються мітози. Ширина пластинки 

менша за контроль на 19,21 %, ширина зони проліферації вужча на 49,01 %, а 

зони дефінітивного хряща відносно контролю менша на 50,53 % (р<0,05). 

Хрящова пластинка контактує з трабекулами метафіза рядами 

безклітинних хрящових септ, що зорієнтовані повздовжньо до кістки. Вони 

утворені хрящовою речовиною і є базою для розташування принесених кров’ю 

остеобластів. Резорбція значно порушила поперечну орієнтацію трабекул біля 

хряща та збільшила розміри комірок губчастої речовини. Остеобластів менше 

за контроль на 11,50 %, однак різниця у величині балок первинної ГБ сягає 

34,32 % (додаток Ж, табл. Ж.2). Залишається більшою за показники контролю 

на 12,97 % глибина проникнення хрящових трабекул в кістково-мозкову 

порожнину.  

Електронномікроскопічні дослідження ЕХ ПК вказують на стабілізацію 

негативних змін, що були викликані сублетальним ступенем позаклітинного 

зневоднення. Поруч із хондроцитами з ознаками важких дистрофічних змін 

часто зустрічаються крупні клітини клітини, де спостерігаються великий об‘єм 

цитоплазми. Добре розвинутий гранулярний ендоплазматичний ретикулум 

побудований із розширених канальців, що містять значну кількість рибосом. 

Відзначається велика кількість збільшених у розмірах рибосом з добре 

розвинутими та вираженими кристами кристами. Комплекс Гольджі 

гіпертрофований. Ядро таких клітин розвинене, каріолема характеризується 

неглибокими інвагінаціями, а каріоплазма рівномірно забарвлена з 

переважанням еухроматину. 

При порівнянні із попередніми етапом дослідження відмічаємо зміни у 

структурі компактної речовини ПК. Велика кількість секвестральних ділянок 

кістки очистилися від некротичних мас та виповнені неоформленою кістковою 

тканиною (рис. 4.6).  
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Рис. 4.6. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС на 21-у 

добу реадаптації після тяжкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. :x 140. 

1 – порозність компактної речовини; 2 – формування молодих остеонів з 

розширеним центральним каналом; 3 – поля остеоїду. 

 

Остання сформована неоостеонами та відмежовується від збережених 

кісткових структур потовщеними вираженими лініями  

склеювання. Остеони характеризуються достовірно меншими, ніж контрольні 

показники, розмірами (-10,64 %), ексцентрично розташованим та збільшеним 

діаметром своїх центральних каналів (+9,52 %) (додаток Ж, табл. Ж.3,  

додаток Б). Оточуючі пластинки переважно деформовані. Порожнини 

резорбції, що містяться у них, часто сполучені з кістково-мозковим каналом 

(якщо це ендостальна пластинка), або назовні. Таким чином поверхня 

пластинок набуває шорсткого зазубреного вигляду.  

Ширина ендостальної генеральної пластинки лише на 1,88 % переважає 

контроль, але періостальна генеральна пластинка зберігає різницю у 5,90 %. 

Ширина остеонного шару менша за контрольні показники на 4,84 %, площа 
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кістково-мозкового каналу розширена на 8,64 %, площа діафіза менша 

контрольної на 13,06 % (р<0,01). 

Дослідження мінерального складу та води в складі ПК та їх порівняння з 

попереднім етапом вказує на припинення активного процесу деструкції кістки. 

Однак, при порівнянні з контролем відмічається пряма кореляція з описовими 

характеристиками стану ПК на даному етапі (додаток Ж, табл. Ж.4, додакток 

Б, табл. Б.4). Так, порівняння з контролем свідчить про дефіцит мінерального 

компоненту на 52,70 %, кальцію менше на 51,83 %, фосфору – на 51,89 %, 

натрію – на 55,07 %, калію – на 29,79 %, а магнію – на 30,57 %. Різниця у 

гідратації кісткової тканини становила 41,95 %.  

І хоча вміст досліджуваних мікроелементів вищий, ніж у попередньому 

етапі, залишається дефіцит при порівнянні з контролем. Заліза менше на 

0,96 %  (р>0,05), цинку – на 18,34 %, міді – на 43,87 %, марганцю – на 46,82 % 

(р<0,05). Концентрація свинцю продовжує знижуватися і сягає рекордних 

82,65 % у порівнянні з контролем. (додаток Ж, табл. Ж.5). 

42-а доба реадаптації після сублетального позаклітинного зневоднення у 

адаптованих щурів з урівноваженим типом АНС виявляє нормалізацію 

основних клітинних та стромальних компонетів, однак їх розміри відстають 

від показників контролю. Проведена остеометрія також свідчить про 

позитивну динаміку регенераційних процесів ПК, але зберігається відставання 

відносно аналогічних контрольних показників: довжина кістки менша на 

6,33 %, ширина ПЕ – на 11,44 %, дистального – на 3,82 %, ширина середини 

діафіза – на 21,64 %, а його передньо – задній розмір – на 17,38 % (р<0,05) 

(додаток З, табл. З.1, додакток Б, табл. Б.1). 

Світлооптичне дослідження гістологічних препаратів вказує на значні 

відновні процеси в ростковій пластинці (рис. 4.7). Морфометричні дані 

фіксують відставання ширини ЕХ на 7,91 %, зона розмноження – на 32,74 %, 

зона росту – на 35,50 %. Хрящові клітин ще не мають типового розташування, 

однак виражена повздовжня орієнтація та набуття певної колонковості сильно 

різнить їх від аналогічних попередніх зразків. 
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Рис. 4.7. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС на 42-у 

добу реадаптації після тяжкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – надмір проміжної речовини; 2 – новоутворені колонки хондроцирів; 

3 – розширена зона деструктивних клітин.  

 

Hадмір міжклітинної речовини спостерігається досить часто в зоні 

індиферентного хряща та в зоні росту. Клітини зони розмноження середніх 

розмірів, округлі або клиноподібні, інтенсивно забарвлені. 

Ультрамікроскопічні дослідження свідчать про їх функціональну активність: 

ядра великі з помірною інвагінацією оболонок ядра. Каріоплазма переважно 

гомогенна, еухроматична. Значна кількість гіпертрофованих мітохондрій з 

добре вираженими кристами. Ендоплазматична сітка вкрита рибосомами, 

цистерни комплексу Гольджі розширені з численними розгалуженнями. У 
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хрящовому матриксі добре орієнтовані еластичні волокна та фібрилярні 

структури. 

Губчаста тканина діафіза представлена кістковими трабекулами, що активно 

формуються у пластинчасту кістку та розташ овуються, в основному, у 

поздовжньому напрямку. Кількість остеобластів на трабекулах метафіза менша за 

контрольні величини (-2,63 %) (р>0,05), однак їх продуктивність обме жена і 

морфометричні дослідження свідчать про відчутне відставання розмірів 

компонентів метафіза ПК від контрольних показників. Об’єму первинної ГБ 

менше на 49,70 %, об’єм загальної ГБ – на 34,83 %, величина трабекул первинної 

ГБ відстає на 29,41 % (р<0,05) (додаток З, табл. З.2, додаток Б, табл Б.2). За 6 

тижнів відновного періоду більш активними видаються остеобласти в ділянках 

наближених до хрящової пластинки. Глибина проникнення хрящових трабекул у 

порожнину кісткового мозку перевищує контроль на 5,70 %. 

У компактній речовині чітко прослідковуються ознаки санації 

компактної речовини. Hа препараті визначаються усі зони. Остеонний шар  

представлений, в основному, остеоїдною тканиною. Hеостеони 

характеризуються збільшеним у діаметрі центральним каналом, який на 9,71 % 

перевищує середні показники контролю) (р<0,05). Вони є ознакою активної 

регенерації кістки та структурним слідом адаптації. Площа діафіза все ще на 

менша за контрольні показники на 7,09 % (додаток З, табл. З.3). При цьому 

відмічається переважання розмірів внутрішніх та зовнішніх оточуючих 

пластинок на 0,57 та 8,91 % відповідно. Порівняно з контролем площа 

порожнини кісткового мозку такоє більша (+9,82 %). Ширина остеонного 

шару менша за контроль на 7,63 %. У компактній речовині відмічаємо 

переважання неоформленої грубоволокнистої кісткової тканини над 

пластинчастою та експресію ліній склеювання (рис. 4.8). 

Кількісний хімічний аналіз складу неорганічних елементів та вмісту 

води у ПК свідчить про значне відставання показників експериментальних 

тварин над аналогічними у інтактних ровесників. Дефіцит водного балансу 

залишається на рівні 23,77 %, демінералізація становить 42,43 % (додаток З, 
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табл. З.4, додаток Б). Hестача кальцію перевищує 41,48 %, фосфору – 43,27 %, 

натрію – 36,03 %, калію – 9,28 %, магнію – 14,65 % (р<0,05). 

 

 

Рис. 4.8. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з урівноваженим типом АHС через 42 

доби реадаптації після тяжкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення за Ван Гізон. Зб.: x 140. 

1- остеоїд; 2- лінії склеювання; 3- молода кісткова тканина. 

 

Суперечливі результати демонструють показники остеотропних 

мікроелементів. Поруч із дефіцитом марганцю у 26,45 % та міді у 0,89 %, 

спостерігається переважання у тканині ПК цинку на 17,52 %, заліза – на 

45,83 % (додаток З, табл. З.5). 

Таким чином, можна стверджувати про зупинку деструктивних процесів 

у ПК щурів з врівноважним типом регуляції автономного відділу нервової 
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системи та початок репаративного ремоделювання лише на останньому етапі 

нашого експерименту. 

 

4.2 Особливості структури та хімічного складу довгих кісток білих 

лабораторних щурів з переважанням симпатичного тонусу автономної 

нервової системи в умовах тяжкого позаклітинного зневоднення 

організму та в період реадаптації 

 

Циклічні впливи на білих безпородних лабораторних щурів-самців з 

симпатотонічним типом АНС протягом 42 діб розвивали адаптаційні зміни у 

кістковій тканині загалом та у плечовій кістці зокрема. Такий стимул та 

морфологічні перетворення в кістках були підготовкою до кращого 

збереження органів та систем при важкому позаклітинному зневодненні у 

симпатикотонічних експериментальних тварин. 

Тяжка позаклітинна дегідратаціця організму у білих щурів-самців з сим-

патотонічним типом автономної нервової рівноваги після їх адаптації до ексикозу 

наступала на 90-й день в умовах гіпосольової «дієти» у поєднанні лазиксом. До 

цього періоду дефіцит позаклітинної води в організмі сягав 10-14 % (р<0,05). 

Проведені остеометричні вимірювання вказують на різке сповільнення 

приросту кісток та значні структурні ушкодження ПК. При порівнянні з 

контрольними величинами дефіцит максимальної довжини стано-вив 10,07 %, 

ширини ПЕ – 12,85 %, дистального – 7,32 %. Ширина діафіза зменшена на 

26,81 %, передньо-задній розмір – на 20,71 % (р<0,05) (додаток Д, табл. Д.1). 

Гістолого-морфометричні дослідження ближньої епіфізарної пластинки 

вказують на суттєві перетворення структури кісткової тканини та параметрів її 

компонентів. Росткова пластинка на 32,12 % вужча за контроль, а суттєве 

збільшення кількості проміжної речовини зі зменшення кількості хондроцитів 

у ній є яскравим свідченням її структурних перетворень. Ширина зони 

проліферації втрачає до 62,00 % своєї ширини (р<0,05). Впорядкованість 

клітин у виді монетних стовпчиків деформована накопиченням проміжної 
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речовини. Остання відтісняє групи хондроцитів і групує їх в виді неправильниї 

острівців. Розташування хондроцитів має хаотичний порядок. Фігури  мітозів 

відсутні майже повністю в полі зору.  

Таку ж картину спостерігаємо в зоні дефінітивного хряща. Її ширина 

менша за контроль на 63,50 % (р<0,05) (додаток Д, табл. Д.2). В зоні спокою 

хондроцитів дво- та трьохклітинні лакуни є рідкісним явищем. Масиви 

проміжної речовини частіше містять одноклітинні лакуни. Бухти та вирости 

індиферентної зони в сторону проксимального відділу кістки формує контакти 

з кістковими трабекулами ГБ. 

Тяжке позаклітинне зневоднення порушило типові зміни при дозріванні 

хондроцитів в зоні. Клітини стали однакові, невеликих розмірів, цитоплазма 

стає прозорою та ознаками деструкції (рис. 4.9).  

 

 

Рис. 4.9. Епіфізарний хрящ плечової кістки щура з симпатотонічним 

типом АHС при тяжкому позаклітинному зневодненні організму. 

Мікрофотографія. Забарвлення за Ван Гізон. Зб.: x 140. 

1 – дезорганізація зони спокою; 2 – збільшення кількості проміжної 

речовини між колонками хондроцитів; 3 – реорганізація колонок 

хондроцитів у острівцеві форми. 
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Таким чином межа з наступною зоною нівелюється. Зона руйнування 

світлооптично прозора, проникає в попередню зону дефінітивних хрящових 

клітин. Часто хондроцити у ній повністю чи частково зруйновані. Резорбовані 

перегородки формують тунелі вздовж осі кістки. Стінки «тунелів» виступають 

в область губчастої речовини, є місцем оселення остеобластів і початком зони 

первинного остеогенезу. 

Комірки метафіза збільшені, кісткові балки потоншені. Морфометрія 

свідчить про зменшення об’єму первинної та загальної спонгіози відповідно на 

45,61 % та 31,42 % (додаток Д, табл. Д.2). Причиною є зменшенням кількості 

бластних клітин на 29,73 % при порівнянні з контролем (р<0,05). 

Електронномікроскопічні дослідження ЕХ довгих кісток встановили, що 

трапляються недозрілі хрящові клітини. Вони лежать у погано сформованій 

міжклітинній речовині, в якій колагенові волокна тонкі, не мають вираженої 

орієнтації (рис. 4.10).  

 

 

Рис. 4.10. Хондроцит плечової кістки щура з симпатотонічним типом 

АHС при важкому ступені позаклітинної дегідратації: Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 5000.  

1 – включення; 2 – лізосоми. 
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Деякі хондробласти має довгасту форму та містять пікнотичні ядра. В  

цитоплазмі, як правило, незначна щільність органел. Великі за площею 

ділянки формують просвітлені безструктурні зони, що утворилися через лізис 

структурних компонентів. Ліпідні включення крупні. Гранулярна 

ендоплазматична сітка фрагментована, як і комплекс Гольджі та містять 

сплющені цистерни невеликих розмірів. Рибосоми на ендоплазматичній сітці 

нечисленні. Мітохондрії з гомогенним матриксом з відсутніми кристами. Бідна 

на фібрили міжклітинна речовина просвітлена. 

Компактна речовина характеризується експресією зон та дірчастим 

виглядом. Зону внутрішніх оточуючих пластин, зону остеонів та зону зовнішніх 

оточуючих пластин пронизують розширені на 10,55 % (р<0,05) центральні 

канали остеонів, радіальні сполучні канали та некротичні ділянки. У даній групі 

тварин з симпатотонічним типом АHС компакта набуває прозорості через 

збільшення розмірів усіх типів каналів діафіза (рис. 4.11). 

Морфометричні дослідження показують збільшення діаметра остеонних 

каналів, в середньому, на 10,84 %. При цьому площа кістково-мозкового каналу 

зростає на 3,32 % (додаток Д, табл. Д.3). Порожнини резорбції, що зустрічаються 

в полі зору, поширюються на суміжні остеонні структури. Розвиток гаверсових 

систем зупинений важким абіотичним фактором, через що їх діаметр менший 

за контрольний на 0,71 %. Загалом ширина остеонного шару в 

експериментальній групі симпатотонічних тварин зменшена на 1,55 %. 

Остеонний шар представлений системами з різко експресованими лініями 

цементації. Особливо контрастовані ті, що відмежовують остеоїд від зрілої 

пластинчастої кістки.  

Спостерігаємо певне збільшення ширини зовнішніх оточуючих пластин 

на 1,95 % та внутрішніх – на 0,03 %, що є проявом компенсаторних реакцій на 

зменшення міцності основного (остеонного) шару діафіза. Однак, площа 

діафіза все ж менша за контроль на 0,84 % (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Поперечний зріз діафіза плечової кістки з симпатотонічним 

типом АHС при тяжкому позаклітинному зневодненні організму. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – руйнування компактної речовини, збільшення порозності тканини 

кістки; 2 – контрастовані лінії цементації; 3 – розширення просвіту 

сполучних каналів; 4 – розширення та руйнування живильних каналів.  

 

Метричні дослідження свідчать про зменшення ширини внутрішніх 

оточуючих пластин на 1,19 % (р>0,05), ширини остеонного шару на 9,72 %, 

розширення зони зовнішніх оточуючих пластин на 3,62 %, зменшення 

діаметра остеонів на 5,27 % та загальне зменшення площі діафіза 13,56 % 

(р<0,05). Площа кістково-мозкового каналу збільшилася на 1,82 % (р>0,05) 

(додаток Д, табл. Д.3). Препарат компактної речовини поперечного перерізу 

діафіза має вигляд тонкостінної трубки з великими порожнинами 

некротизованої тканини, вираженими лініями склеювання та масивами 

остеоїду. Численні лакуни резорбції та ознаки гладкої резорбції є свідченням 

важких дистрофічно-деструктивних процесів у компактній речовині. 

При дослідженні вмісту неорганічних речовин у плечових кістках 
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симпатотонічних тварин (додаток Д, табл. Д.4) виявлено значну дегідратацію 

(-19,76 %) при загальній демінералізації 61,31 %. Дефіцит кальцію у 

порівнянні з контролем становив 67,75 %, нестача фосфору – 61,67 %. Втрати 

гідрофільних калію та натрію були ще більшими і їх нестача у порівнянні з 

контролем сягала відповідно74,89 % та 65,24 %. Дефіцит магнію дорівнював 

31,64 % (р<0,01). 

У порівнянні з попереднім етапом експерименту відмічаємо різке 

зменшення концентрації мікроелементів у кістковій тканині. Профіцит усіх 

досліджуваних мікроелементів різко змінився на значний їх дефіцит. У 

порівнянні з контролем марганцю менше на 55,80 %, міді менше на 35,21 %. 

Нестача цинку сягає 50,63 %. заліза – 55,92 %, свинцю – 70,27 % (р<0,05).  

Реадаптацію довгих кісток після модельованого тяжкого позаклітинного 

зневоднення організму вивчали через 7, 21 та 42 доби. 

Розміри плечових кісток щурів з симпатотонічним типом АHС через 1 

тиждень відновлення типової водно-харчової дієти не мають достовірної 

відмінності від попереднього етапу. Їх різниця з контролем сталаще більшою 

(додаток Е, табл. Е.1). Так, максимальна довжина менша на 10,91 %, ширина 

ПЕ – 13,40 %, ширина ДЕ – 8,15 %, ширина середини діафіза – 28,37 %, 

передньо – задньому розмірі середини діафіза – 22,65 % (р<0,05). 

В ПЕ хрящі спостерігається продовженння руйнування нормальної 

гістоструктури епіфізарної пластинки. Пластинка втрачає типову 

архітектонічну організацію, надмір сполучної речовини навколо клітини 

трансформує клітинні колонки у острівці. У порівнянні з контролем сама 

пластинка звужена на 43,28 %, ширина її зони проліферації менша на 66,99 %, 

зони дефінітивного хряща на 65,73 % (р<0,01) (додаток Е, табл. Е.2). У зоні 

індиферентних клітин хондроцити розташовані окремими групами, багато 

основної речовині. Зустрічаються місця, де губчаста речовина епіфіза 

контактує з зоною розмноження. В зоні проліферативних клітин зустрічаються 

«безколоночні» ділянки. Сама зона зберігає назву суто топографічно: мітози в 

клітинах не спостерігаються. Зони дефініції зменшена, хондроцити малого та 
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середнього розміру. Зона деструктивних клітин на більшій частині клітин не 

містить, а заповнена елементами кісткового мозку. 

Кісткові балки губчастої частини стоншені, комірки розширені, містять 

елементи кісткового мозку. Кількість остеобластів у порівнянні з контролем 

менше на 31,08 %. Об’єм первинної та загальної спонгіоз ГБ менший за 

контрольні показники на 53,15 % та 42,05 % відповідно. Розвиток кісткових 

балок із спонгіози зупинився. Глибина проникнення хрящових трабекул на 

18,52 % перевищує контроль (р<0,01).  

Ультрамікроскопічні дослідження ЕХ плечової кістки встановили, що 

більшість хондроцитів має подовгасту форму та лежить погано сформованій 

міжклітинній речовині. Колагенові волокна хрящового матриксу втратили 

виражену орієнтацію та втрачають чіткість контурів. Клітини містять 

пікнотичні ядра або в стадії розпаду. Цитоплазма бідна на оганели та містить 

обширні просвітлені безструктурні зони, що утворилися внаслідок внаслідок 

лізису структурних компонентів. гранулярна ендоплазматична сітка втрачає 

рибосоми, комплекс Гольджі фрагментований містить сплющені невеликі 

цистерни. 

Збільшується порозність компактної речовини. Руйнівний вплив 

зневоднення поширився на усю площу  діафіза. Зупинка росту призвела до 

відставання площі діафіза на 15,30 % у порівнянні з контролем. 

Спостерігаються зміни архітектоніки компактної речовини. Центральний 

канал остеонів на 14,32 % більший за контроль. Поля остеоїду та деструкції 

надають діафізу строкатого вигляду. Границі зон невиразні. Сполучні канали 

зі слідами остеокластичної резорбції на стінках. Площа порожнини кісткового 

мозку більша на 4,22 % (р<0,05). Діафіз виглядає як тонкостінна розширена 

трубка. Морфометричні показники наведені у додатку Е (табл. Е.3). 

Продовжує знижуватися вміст неорганічних сполук кістки (додаток Е, 

табл. Е.4). При втраті загальної кількості води на 27,71 % демінералізація 

становить 65,58 %. Отже продовжується втрата мінерального компоненту. 

Нестача кальцію досягає 71,90 %, фосфору менше на 65,37 %, магнію – на 
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35,12 %. Гідрофільних натрію та калію менше на 78,26 % та 69,01 % 

відповідно (р<0,01). 

Подібна тенденція виявлена при визначенні мікроелементів. Дефіцит 

останніх у клітинах при порівнянні з контролем становив: марганцю – 65,85 %, 

міді – 51,66 %, цинку – 50,86 %, заліза – 53,70 %, свинцю – 74,30 % (р<0,01). 

Дослідження на 21 добу реадаптаційного періоду вказують на позитивні 

зміни у кістковій тканині експериментальних щурів з симпатотонічним типом 

АНС. Відставання ростових параметрів ПК порівнянно з контролем зростає, 

проте, вперше відмічена позитивна динаміка при порівнянні з попереднім 

етапом. Довжина плечових кісток менша від контролю на 10,90 %, ширина ПЕ 

становить -13,40 %, дистального – -8,15 %. Різниця розміру середини діафізу 

становить -26,37 %, передньо-задній розміру середини діафіза – 22,65 % 

(р<0,05) (додаток Ж, табл. Ж.1). 

Гістологічна картина епіфізарної хрящової пластинки залишається на 

рівні попереднього етапу дослідження. Об’єм проміжної речовини збільшений. 

Хондроцити групуються у вигляді острівцевих конгломератів, проміжна 

речовина заповнює і витісняє колонки хрящових клітин. Більшість клітин 

хрящової пластинки невеликі за розмірами, перебувають в стані гіаліново-

крапельної дистрофії. Частина з них руйнується, їхня цитоплазма 

просвітлюється. У зоні деструктивних клітин часто зустрічаються безклітинні 

ділянки, що мають вигдяд об’ємних бульбашок. У ряді преператів в 

хондроцитах виявляються мітози та ознаки регенераційної активності 

(рис. 4.12).  

Морфометрія підтверджує збільшення ширини пластинки та зони 

проліферації, однак у порівнянні з контролем їх розміри відстають від 

контролю відповідно на 34,48 % та 61,16 % (р<0,01) (додаток Ж, табл. Ж.2). 

Без явних змін залишилася зона дозрівання. Вона містить однакові невеликі 

ушкоджені дією зневоднення хондроцити з просвітленою цитоплазмою. 

Ширина зони менша за контроль на 63,68 % (р<0,01). 
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Рис. 4.12. Епіфізарний хрящ плечової кістки щура з симпатотонічним 

типом АHС через 21 добу відновного періоду. Мікрофотографія. 

Забарвлення за Ван Гізон. Зб.: x 140. 

1 – дезорганізація зони спокою; 2 – збільшення кількості проміжної 

речовини між колонками хондроцитів; 3 – реорганізація колонок 

хондроцитів у острівцеві форми; 4 – розширення зони деструкції. 

 

Остеобласти зони первинного остеогенезу губчастої частини діафіза 

значно частіше потрапляють в поле зору мікроскопа. Їх менше за контроль на 

18,69 %. Кістково-хрящові трабекули накопичують оссеїн, формуючи 

первинну губчасту речовину, однак її об’єм менший за контрольні показники 

на 53,07 %, об’єму вторинної спонгіози менше на 41,16 %. Спостерігаємо 

просторову дезорганізацію і деструкцію трабекулами первинної та загальної 

спонгіози ГБ. Глибина проникнення хрящових трабекул в кістково-мозкову 

порожнину переважає контроль на 16,27 %, балки первинної спонгіози 

коротші на 36,85 % (р<0,05). 
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Hа 3 тижні реадаптації після важкого ступеня позаклітинної дегідратації 

адаптованих до зневоднення тварин дослідження ультраструктури ЕХ 

плечових кісток тварин-симпатотоніків засвідчили, що регенераторні процеси 

у цей термін досліду проявляються слабо. В окремих хондроцитах наявні 

збільшені округло-овальні ядра, які мають еухроматинові ділянки каріоплазми, 

рибосомальні гранули, невеликі інвагінації каріоплазми. Проте гранулярна 

ендоплазматична сітка і комплекс Гольджі слабо виражені, у цитоплазмі 

наявні вакуолеподібні структури. 

Спостерігаємо руйнування структур компактної речовини тіла кістки. 

Множинні некротичні поля в усіх зонах кісткової стінки (рис. 4.13).  

 

 

Рис. 4.13. Поперечний зріз діафіза плечової кістки щура з 

симпатотонічним типом АHС через 21 добу відновного періоду. 

Мікрофотографія. Забарвлення за Ван Гізон. Зб. x 140. 

1 – секвестральні поля в компактній речовині діафіза; 2 – руйнівання 

компактної речовини зі сторони ендосту з розширенням мозкової 

порожнини трубчастої кістки. 
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Численні лакуни резорбції в центральних та сполучних фолькманівських 

каналах, деструкція внутрішніх та зовнішніх генеральних пластинок робить 

компакту порозною та ламкою. Лінії цементації повсюдно зорієнтовані 

переважно вздовж поверхні кісткових систем, інколи є єдини орієнтиром при 

диференціюванні зон компактної речовини. Остеоїд формує обширні поля. 

Разом зі звільненими від детриту порожнинами служить орієнтиром щодо 

санації та регенерації кісткових структур. При цьому ділянки некрозу мають 

значну площу і часто охоплюють кілька остеонів. 

Кістково-мозкова порожнина за площею переважає показники контролю 

на 9,87 %, центральний канал остенів розширений порівняно з контролем на 

10,03 %. Ширина внутрішньої оточуючої пластинки переважає контроль на 

1,67 %, ширина зовнішньої пластинки  – на 8,28 %. Розміри інших показників 

відстають від контрольних величин: остеонного шар менший на 5,59 %, площа 

діафіза – на 13,06 %, зовнішні розміри остеонів менші на 10,73 % (р<0,05). 

Позитивна динаміка виявляється при дослідженні мікроелементів. 

Однак, їх вміст продовжує бути меншим за показники контролю при 

порівнянні з інтактною нормою. Марганцю, міді, цинку, заліза менше 

відповідно на 54,73 %, 47,89 %, 20,46 % та 7,69 %. Свинцю загалом менше на 

82,88 % (р<0,01). 

Значною різницею з контролем характеризується насиченість кісток 

неорганічними мінеральними складовими (додаток Ж, табл. Ж.5). Залишається 

високим ступінь дегідратації кісток, що становить 47,43 % при загальній 

демінералізації 59,69 % (що є кращим результатом у порівнянні з -65,58 % на 

попередньому етапі). Декальцинація становить 58,01 %, фосфору менше на 

56,06 %, натрію – на 58,70 %, калію – на 34,04 %, магнію – на 31,76 % (р<0,05). 

Hа 42-у добу відновного періоду дослідження плечових кісток вказують 

на значне покращення структури хрящової тканини довгих кісток та 

прискорення мінерального обміну в ній. Проте, остеометричні результати 

експериментальних тварин з симпатотонічним типом автономної нервової 
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системи, які перенесли тяжке позаклітинне зневоднення організму, значно 

відстають від аналогічних контрольних (додаток З, табл. З.1). 

При світлооптичній мікроскопії гістологічна картина свідчить про 

відновлення структурної організації метаепіфізарного хряща у вигляді 

монетних стовпчиків. При цьому морфометричні результати вказують на 

значну швидкість ремоделювання ушкоджених структур хряща (рис. 4.14). 

 

 

Рис. 4.14. Епіфізарний хрящ плечової кістки щура з симпатотонічним 

типом АHС через 42 доби відновного періоду. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1- надмір проміжної тканини в епіфізарній пластинці; 2- розширена зона 

руйнування хондроцитів. 

 

Дослідження плечових кісток на 42 доби реадаптаційного періоду 

означені покращенням структур кісткової та хрящової тканин у довгих кістках 

на усіх рівнях досліджень. Намітилася тенденція до зближення 

остеометричних показників між контрольними і експериментальними 

групами, що є результатом сповільнення швидкості росту тварин 7-місячного 

віку та відновленням репаративної регенерації у експериментальних щурів. 
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Однак, абсолютні величини мають достовірну різницю: дефіцит довжини 

складає 7,03 %, ширини ПЕ – 12,29 %, дистального – 4,28 %, поперечник 

середини діафіза менший на 22,39 % а його передньо-задній розмір – на 

18,79 % (р<0,05) (табл. З.1 та Б.1 додатків). Гістологічні дослідження 

виявляють відновлення структур ЕХ.  

Хоча проміжна речовина домінує як серед клітин і їх конгломератів, 

загалом ЕХ виглядає функціонально активнішим. За великого збільшення в 

зоні розмноження виявляються чисельні фігури мітозів. При цьому 

зберігається «острівкова» форма організації хрящових клітин та масиви 

проміжної речовини, що заміщають колонки хондроцитів. Зона дефінітивного 

хряща важко диференціюється і поглинається зоною пухирчастих клітин. 

Картина деструктивної зони строката: вона збільшена за рахунок сусідніх зон 

хряща, в окремих ділянках містить порожні канали та розширення, що 

охоплюють кілька сусудніх стовпців хондроцитів, в інших зберігає 

муміфіковані клітини на різних стадіях їх дегенерації. 

Вивчення епіфізарної пластинки за допомогою морфометричних 

програм вказує на відставання більшості показників від даних контролю 

(табл. З.2 та Б.2 додатків). Ширина хряща менша на 27,41 %, її зона 

проліферації – на 49,46 %, зона дефінітивного хряща – на 54,37 % (р<0,05). 

Слабкість відновних процесів проявляється і в збереження значного дефіциту 

показників у ділянках губчастої речовини метафіза, розширенні комірок та 

дефіциті розмірів трабекул ГБ. Об’єм загальної спонгіози менший за контроль 

на 40,14 %, первинної – на 52,97 %, що є наслідком дефіциту остеобластів на 

7,08 % та слабкості їх функціональної активності. Довжина трабекул ГБ менша 

контролю на 31,33 %, глибина проникнення хрящових трабекул в кістково-

мозкову порожнину переважає контроль на 8,55 % (р<0,05). 

Перебіг регенерації і оновлення ультраструктур поєднується із загальною 

деструкцією цитолеми хондроцитів (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Хондроцит адаптованих тварин – симпатикотоніків на 6 

тиждень реадаптації після важкого ступеня позаклітинної дегідратації. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 9000.  

1 – ядро; 2 – цитоплазматичні випинання. 

 

Крім ділянок з добре структурно організованими органелами (канальцями 

гранулярної ендоплазматичної сітки з рибосомами, комплексом  Гольджі і 

мітохондріями) є просвітлені безструктурні ділянки цитоплазми, окремі 

вакуолі та ліпідні включення. Ядра мають гетерохроматинові грудки, 

інвагінації каріолеми. Міжклітинна речовина недостатньо насичена 

мікрофібрилами. 

Спостерігаємо позитивну динаміку відновлення за певними ознаками в 

гістологічній будові компактної речовини. Більшість площі діафіза очистилися 

від детриту. В структурі переважає грубоволокниста тканина, яка насичуючись 

солями сформує з часом зрілу пластинчасту кістку).  

Зональність компакти чітко відділена від остеонного шару темними 

чіткими лініями склеювання. Ширина зони внутрішніх оточуючих пластин 

переважає контроль на 0,68 %  (р>0,05). Проте збереглися ділянки, де 

ендостальної пластинки немає і порожнина кісткового мозку прилягає до 
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остеннного шару. Останній менший за контроль на 8,34 % і все ще містить 

сліди важких ушкоджень у виді ділянок з некротичними залишками. Площа 

діафізу зменшена у порівнянні з контролем на 5,67 %, діаметр остеонів – на 

13,56 %. Площа кістково-мозкового каналу розширена на 10,43 %, а 

центральні канали остеонів ексцентричні, більші, ніж контроль на 11,23 % 

(р<0,05). Такі остеони вважаються молодими і у зрілій компакті є ознакою 

активних ремоделюючих процесів (додаток З, табл. З.3) (рис. 4.16). 

 

 

Рис. 4.16. Поперечний зріз діафіза плечової кістки щура з 

симпатотонічним типом АHС через 42 доби відновного періоду. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – залишки детриту в компактній речовині; 2 –поля остеоїду та лінії 

склеювання. 

 

На 42 добу періоду реадаптації після важкого позаклітинного 

зневоднення залишається достатньо високим дефіцит неорганічних речовин та 

води у ПК симпатотонічних груп тварин. Дегідратація становить 27,25 %, 

демінералізація на рівні 49,50 %. Основного компоненту гідрооксиапатиту – 

кальцію – менше на 47,68 %. Нестача фосфору становить 47,14 %, натрію – 
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34,56 %, калію – 4,12 %, магнію – 14,88 % (р<0,05) (додаток З, табл. З.4). 

При цьому помітні зміни відмічаються у вмісті деяких остеотропних 

мікроелементів. На тлі значного скрочення різниці величин між контрольними 

та експериментальними групами залишається досить великою відмінність 

концентрація марганцю (-34,29 %) (р<0,05.). Різниця в кількість міді зведена  

до -3,78 %, показники цинку та заліза переважають 12,94 % та 38,54 %. 

Баластного елементу свинцю менше на 84,56 % (р<0,05) (додаток З, табл. З.5). 

Отже шість тижнів (42 доби) типового харчового раціону у попередньо  

адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів-самців після 

позаклітинного зневоднення важкого ступеня характеризуються поєднанням 

значних деструктивних перетворень у всіх ділянках довгих кісток та 

активними репараційними регенераційними процесами у проліферативній зоні 

ЕХ, губчастій та компактній речовині діафіза. Ознакою відновлення 

мінерального складу є позитивна динаміка вмісту основних макроелементів та 

підвищена активність ферментів кістки ,що відображається у різкому 

збільшенні вмісту в кістках остеотропних мікроелементів. 

 

4.3 Особливості структури та хімічного складу довгих кісток білих 

лабораторних щурів з переважанням парасимпатичного тонусу 

автономної нервової системи в умовах тяжкого позаклітинного 

зневоднення організму та в період реадаптації 

 

Тяжкий ступінь позаклітинного ексикозу організму у щурів з 

парасимпатотонічним типом регулювання АНС спостерігався на 90-95 діб 

експерименту з безсольовою дієтою питтям водного розчину лазиксу. 

Остеометрія визначає відставання параметрів довжини ПК на 10,00 %, 

зменшення розмірів ПЕ на 12,85 %, дистального епіфіза – на 7,47 %, 

поперечного та передньо-заднього розміру середини діафіза  відповідно на 

26,81 % та 20,36 % (р<0,05) (табл. В.1 та Б.1 додатків). 
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Гістологічне та морфометричне дослідження епіфізарної росткової 

пластинки виявляють значні відхилення в структурах хряща та їх параметрах 

(рис. 4.17). ЕХ суттєво звузилася і менша за норму на 18,44 %, її зона 

проліферації менша на 48,24 %, зона дефінітивного хряща – на 53,03 % 

(р<0,05). Отже спостерігаємо зупинку ростових процесів у пластинці. Лакуни 

зони індиферентного хряща рідко містять більше одного хондроцита, інколи 

состерігали їх запустіння. Надмір сполучної речовинихряща не відновлює його 

величину, а заміщає та відтісняє хондроцити переформатовує колонкову 

організацію клітин у острівкову. Зона дефінітивного хряща плавно та 

невиразно переходить у сусідні зони, збільшуючись по ширині. Вона містить 

дегенеровані хондроцити на проміжній стадії старіння і які втратили здатність 

«пузиритися».  

 

 

Рис. 4.17. Епіфізарний хрящ плечової кістки щура з 

парасимпатотонічним вихідним станом АHС при тяжкому 

позаклітинному зневодненні організму. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – хаотичне групування хондроцитів у ростковому хрящі; 

2 – розширення зони руйнування. 
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Тяжке позаклітинне зневоднення організму зупинило навіть процеси 

розпаду в деструктивній зоні хряша. Єдиними клітинами даної зони стали 

хондроцити на стадії початкового розпаду (рис. 4.18). 

Субмікроскопічна картина зони проліферації ЕХ ПК тварин-

парасимпатотоніків виявляє помірно виражені структурні зміни в організації 

хондроцитів. Лише зміни ядра стали головними ознаками функціонального 

виснаження клітин. У каріоплазмі багато гетерохроматинових ділянок, ядерна 

оболонка має численні неглибокі інвагінації, погано виражені ядерні пори. 

Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки нерівномірні, а іноді значно 

розширені, частково дегранульовані, мало рибосом. Звертає на себе увагу 

значна нерівність контурів цитолеми. Окремі хондроцити зі значними 

вираженими деструктивними змінами, мають лізовані ділянки цитоплазми, 

аутофагосоми, витончені відростки, осміофільні ядра. 

 

 

Рис. 4.18. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованих тварин – 

парасимпатикотоніків при важкому ступені позаклітинної дегідратації. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000.  

1 – ядро; 2 – комплекс гольджі; 3 – гранулярна ендоплазматична сітка. 
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Важке зневоднення є причиною розвитку деструктивних процесів в 

компакті діафіза ПК у щурів з урівноваженим типом АHС. Порожнини 

резорбції зустрічаються по усій площі діафіза. В них легко пізнаються 

остеокласти. Спостерігаються детрити, що простягаються на кілька суміжних 

остеонів. Зональність діафіза втрачаєть, межі нечіткі. (рис. 4.19).  

 

 

Рис. 4.19. Поперечний зріз діафіза плечової кістки щура з 

парасимпатотонічним вихідним станом АHС при тяжкому 

позаклітинному зневодненні організму. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: x 140. 

1 – остеокластична резорбція в центральних каналах остеонів; 2 – 

розширення каналів живильних судин в периостальному шарі; 3 – 

резорбція ендостальної пластинки. 

 

Окремі лінії склеювання добре  виражені і є межею нових осеїнових 

ділянок.  З’являються ознаки гладкої резорбції. Шар зовнішніх оточуючих 

пластин нерівномірний по ширині у різних ділянках, місцями з некротичними 

масами та розширеними каналами живилиних судин. Його розміри 

збільшилися на 3,62 %. Шар ендостальних пластинок втратив 0,44 % (р>0,05). 
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Остеонний шар менший за контроль на 8,85 %. Він формується меншими на 

5,27 % остенами з розширеними на 12,94 % ексцентричними центральними 

каналами. Площа діафіза менша на 13,88 %, що є наслідком звуження 

остеонного шару та розширення на 3,03 % порожнини кісткового мозку 

(р<0,05) (табл. В.3 та А.3 додатків). 

Hа даному етапі зневоднення ПК становило 11,66 %. Втрати 

неорганічних елементів – 54,60 % відносно контрольних показників. Дефіцит 

кальцію сягав 63,17 %, фосфору – 58,52 %, гідрофільних натрію – 71,69 %, 

калію – 60,98 %, магнію – 30,22 % (р<0,01) (табл. Д.4 та Д.4 додатків). 

Субклітинне позаклітинне зневоднення у групі лабораторних щурів з 

парасимпатотонічним регулюванням АНС викликало значне зниження 

концентрації мікроелементів: дефіцит марганцю сягнув 42,53 %, міді – 

29,55 %, цинку – 45,54 %, заліза 51,97 %. Спостерігаємо очищення системи від 

свинцю і зменшення його кількості на 69,37 % у порівнянні з  

контролем (р<0,05). 

Після важкого позаклітинного зневоднення тварин переводили на 

звичайний харчовий та питний режим віварію. Через 7, 21 та 42 доби групи 

виводили з експерименту. 

Через 7 діб реадаптації у плечових кістках експериментальних тварин  

спостерігали подальші руйнівні процеси. Остеометрія виявляє відставання 

середніх величин кісток експериментальних тварин від контрольних: 

максималька довжини зменшилася на 10,71 %, ширини ПЕ – на 13,40 %, 

дистального – на 8,15 %, ширини середини діафіза – на 28,37 %, передньо-

заднього розміру середини діафіза – на 22,30 % (р<0,05) (табл. Е.1 та Б.1 

додатків). 

Пластинка ЕХ на 25,92 % вужча за контроль. Її зона проліферації менша 

на 52,58 %. Невеликі за розмірами хондроцити формують округлі та овальні 

клітинні комплекси. Hадмір хондроітинсульфату заповнює площу пластинки, 

ізолює окремі хондроцити та ізогенні групи в зоні індиферентного хряща, 

острівкові комплекси в зоні розмноження та росту. Спостерігаються окремі 
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лакуни хондроцитів, що характеризуються значно експресованими стінками, 

на яких виявляються масивні клітини. Враховуючи маргінальну локалізацію 

таких структур на краях ЕХ, можна передбачити, що це остеокласти. Ширину 

зони росту меншою за контроль на 53,29 % (р<0,05). Зона деструкції 

розширена, вклинюється у зону росту (табл. Е.2 та Б.2 додатків). 

Гістологічна картина губчастої речовини діафіза подібна до такої ж з 

препаратів попереднього етапу експерименту. Трабекули займають поздовжнє 

розташування, стоншені, комірки розширені. Морфометричні дослідження 

вказують на продовження дезорганізації в ділянці спонгіози та зменшення їх 

структурних параметрів (табл. Е.2 та Б.2 додатків). Кількість остеобластів на 

хрящових балках менша за контроль на 19,92 %. Об’єм загальної та первинної 

спонгіози менший відповідно на 26,79 % та 44,90 %, довжина трабекул 

первинної спонгіози ГБ зменшена на 31,60 %. Глибина проникнення хрящових 

балок у порожнину кісткового мозку збільшилася 12,73 % (р<0,05). 

Ультрамікроскопічні дослідження препаратів росткового хряща 

виявляють, що більшість клітин характеризуються ознаками дистрофічних та 

деструктивних змін. Ядра таких клітин ущільнені, велику площу займають 

гетерохроматичні поля. Ядерна мембрана з інвагінаціями, місцями набрякла та 

втрачає свою контурованість. Цитоплазма таких хондроцитів просвітлена, 

бідна на рибосоми та мітоходрії. Гранулярна ендоплазматична сітка втрачає 

рибосоми, як і комплекс Гольджі фрагментована. В цитоплазмі 

спостерігаються гіалінові накопичення. Клітини переважно дрібного та 

середнього розміру. Hавколоклітинний матрикс просвітлений, містить погано 

орієнтовані елестичні та фібрилярні волокна. 

Деструктивно-дегенеративні зміни спотворюють картину компактної 

речовини ПК. Остеонний шар діафіза звужений на 9,54 %, площа діафіза 

скоротилася на 15,61 %. Остеонний шар характеризується активними 

деструктивноми змінами з формуванням грубоволокнистої тканини та 

неоостеонів. Розміри останніх менші за контроль на 5,80 % та містять 

розширениий (+15,64 %) екцентрично розташований центральний канал 
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(р<0,05) (табл. Е.3 та Е.3 додатків). Площа кістково-мозкового каналу 

розширюється на 4,82 % за рахунок внутрішніх оточуючих пластинок, які 

втрачають 0,30 % (р<0,05) своїх величин. Спостерігаємо компенсаторне 

потовщення шару зовнішніх оточуючих пластинок на 1,44 %. Поля остеоїду, 

експресія ліній цементації, численні маси детриту роблять картину компактної 

речовини надзвичайно строкатою. 

Активно зменшується вміст макроелементів ПК. Демінералізація 

становить 58,46 %, при зневодненні ПК на 17,89 %. Дефіцит кальцію 66,73 %, 

фосфору – 62,13 %, магнію – 33,53 %. Зріс дефіцит натрію до 75,22 %, калію – 

до 64,91 % (р<0,05) (табл. Д.4 та А.4 додатків). 

Аналогічну тенденцію спостерігаємо при визначенні рівня 

мікроелементів ПК. Втрати остеотропних мікроелементів адаптованих щурів  

парасимпатотонічним типом АHС сягає рекордних величин: марганцю менше 

за контроль на 52,72 %, міді – на 42,21 %, цинку – на 47,10 %, заліза – на 

50,00 % (р<0,05).  

Hа 3 тиждень реадаптації остеометричні дослідження виявляють 

зупинку негативної динаміки змін ПК. Більшість остеометричних параметрів 

залишилися на рівні показників попереднього етапу. При порівнянні з 

контрольними даними довжина ПК менша на 10,15 %, ширина ПЕ – на 

29,28 %, ширина дистального епіфіза – на 9,57 %, ширина та передньо-задній 

розмір середини діафіза відповідно на 28,17 % та 40,68 % (р<0,05) (табл. Ж.1 

та Б.1 додатків). 

Спостерігаємо позитивну динаміку зміни у структурі ЕХ, хоча 

залишається дефіцит морфометричних показників у порівнянні з контролем. 

Пластинки ЕХ вужча за контроль на 7,86 %, її зона проліферативних клітин на 

40,19 %, зона дефінітивних хрящових клітин менша на 48,83 % (р<0,01) 

(табл. Ж.2 та Б.2 додатків). Поля проміжної речовини запоннюють усі зони 

ЕХ, знижуючи коефіцієнт клітинно-стромального співвідношення. Острівкові 

конгломерати хондроцитів є основною конфігурацією в організації клітин. 

Проміжна речовина місцями витісняє клітини утворюючи великі за розмірами 
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гомогеннплощі, що простягаються через усю товщу хрящової пластинки. 

«Завмерлі» у своєму розвитку хондроцити на стадії розпаду виповнюють 

розширену зону деструкції. На окремих ділянках повністю зруйновані клітини 

займають нетипове місце поблизу зони росту (рис. 4.20). 

 

 

 

Рис. 4.20. Епіфізарний хрящ плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з парасимпатотонічним вихідним 

станом АHС на 21-у добу відновлення після важкого позаклітинного 

зневоднення. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Зб.: x 140. 

1 – множинні острівкові кластери хондроцитів серед проміжної 

речовини хрящової пластинки.  

 

Процеси репараційної регенерації спостерігаються і в ГБ діафіза. У зоні 

первинного остеогенезу кількість остеосинтечиних клітин наближається до 

показників контролю. Різниця становить -3,33 % (р>0,05). Трабекули ГБ 

накопичують первинну спонгіозу і за зміною інтенсивності їх забарвлення 

можна спостерігати її трансформацію у насичену солями кісткову трабекулу. 

Об’єм загальної спогіози характеризується дефіцитом 24,04 %, первинної – 
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44,04 %. Довжина трабекули первинної спонгіози ГБ менша від контролю на 

26,25 %. Комірки губчастої речовини крупні. глибина проникнення хрящових 

трабекул в кістково-мозкову порожнину перевищує контроль на 16,27 % 

(р>0,05) (див. табл. Ж.2 та Б.2 додатків). 

Субмікроскопічно у ЕХ наявні клітини збільшених розмірів. У клітинах 

спостерігаються крупні ядра з великими ядерцями, у каріоплазмі багато 

рибосомальних гранул. Цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки плоскі, 

подовжені, на їх мембранах виявляються рибосоми. Мітохондрії 

гіпертрофовані. Цитолема таких хондроцитів утворює численні вип'ячування. 

Hаявні округло-овальні мітохондрії з помірно осміофільним матриксом і 

чіткими кристами (рис. 4.21.).  

 

 

Рис. 4.21. Хондроцит адаптованих тварин – парасимпатикотоніків на 3 

тиждень реадаптації після важкого ступеня позаклітинної дегідратації. 

Електронна мікрофотографія. Зб.:  х 6000.  

1 – ядро. 

 

При проведенні ультраструктурногно дослідження препаратів плечових 

кісток у компактній речовині виявлялись явища значної деструкції. Обширні 

поля з детритом оточені молодою кістковою тканиною, що характеризується 

наявністю систем молодих остеонів з розширеними понад норму каналами 
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(+10,60 %) та добре вираженими по усій площі лініями цементації. Різний 

ступінь кальцифікації остеоїду надає гістологічній картині компакти різну 

ступінь забарвлення (рис. 4.22). 

 

 

 

Рис. 4.22. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з парасимпатотонічним типом АHС 

через 21-у добу відновлення після важкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення за Ван Гізон. Зб.: x 140. 

1 – фрагментована частина компактної речовини в кістково-мозковій 

порожнині; 2- виражені лінії цементації; 3 – «молода» кісткова тканина 

(остеоїд). 

 

Активні деструктивні та резорбтивні процеси в певних місцях сприяють 

фрагментації кісткових ділянок, формують детрит чи фрагмент кісткової 

тканини у порожнині кісткового мозку або можуть привести до перфорації 

компакти. 
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Морфометричні дослідження виказують на різницю в параметрів 

експериментальних та контрольних груп щурів (табл. Ж.3 та Б.3 додатків). 

Ширина шару остеонів менша за контроль на 4,69 %, діаметр остеонів – на 

10,44 %, площа діафіза – на 12,90 % (р<0,05). Розширена на 9,88 % за рахунок 

компакти площа кістково-мозкового каналу викликає компенсаторне 

збільшення ширини ендостальних оточуючих пластин на 2,32 % та 

периостальних на 4,95 % (р>0,05). 

Hа 3-й тиждень реадаптації залишається значним дефіцит насичення 

кістки неорганічними макро- та мікроелементами (табл. Ж.4 та Б.4 додатків). 

Дегідратація становить 39,55 %, демінералізація – 48,58 %. Недостаток 

кальцію сягає 47,61 %, фосфору – 50,38 %, магнію – 31,78 % Високим є 

дефіцит натрію та калію відповідно 51,45 % та 22,34 % (р<0,01).  

Нестача в насиченні ПК марганцем становить 34,34 %, міддю – 35,88 %, 

ццинком – 11,30 % (р<0,05). Дефіцит заліза становиви 1,92 % (р>0,05). 

Кількість свинцю у ПК була меншою за контроль на 82,42 %.  

42 доба відновного періоду після тяжкого позаклітинного зневоднення є 

ключовим моментом у наших дослідженнях реадаптаційних процесів ПК 

експериментальних тварин з парасимпатотонічним типом АНС. 

Остеометричні характеристики ПК відстають від контролю: довжина 

кістки – на 5,93 %, ширина ПЕ – на 11,23 %, ширина дистального епіфізу – на 

3,39 %, ширина діафіза – на 21,27 %, передньо-задній розмір діафіза – на 

17,38 % (табл. З.1  та Б.1 додатків). 

Гістологічна картина ЕХ набуває типого вигляду контрольної групи: 

щільні ряди хондроцитів формують колонки, зони добре диференціюються. Зі 

сторони індиферентного хряща залишається надмір проміжної речовини та 

острівцеві конгломерати клітин, як свідчення попередніх дистрофічних 

процесів. Однак наступні зони виповненні хондроцитами типових трикутної 

чи трапецієподібної форми зі згладженими кутами, їх розміри збільшуються у 

напрямку до тіла кістки. Фігури мітозів в зоні проліферації зустрічаються 



124 

постійно. У зоні росту клітини збільшуються досягають розквіту, щоби в 

наступній зоні деструкції відбулася їх загибель і цитоліз (рис. 4.23).  

 

 

Рис. 4.23. Епіфізарний хрящ ПК адаптованого до позаклітинного 

зневоднення щура з парасимпатотонічним вихідним станом АHС на 42-у 

добу відновлення після важкого позаклітинного зневоднення. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: x 56. 

1 – залишки проміжної речовини між колонками хондроцитів;  

2 – відновлення колонкової організації проліферативних хондроцитів;  

3 – відновлення зони первинного остеогенезу. 

 

Морформетрія свідчить про наближення  та перевершення показників 

контролю у числових характеристиках ЕХ (табл. З.2 та Б.2 додатків). Ширина 

хряща переважає контроль на 6,75 % (р>0,05) за рахунок збільшення ширини 

зони деструктивних клітин та первинного остеогенезу. Адже зона 

проліферативних клітин та росту відчувають дефіцит розмірів на 17,63 % та 

29,11 % відповідно. 

У ГБ залишається дефіцит загальної спонгіози на рівні 21,79 %, 

первинної – 43,97 %, довжини трабекул первинної спонгіози – на 18,25 %. 



125 

Зменшилася глибина проникнення хрящових балок в кістково-мозкову 

порожнину до 3,56 %, а відновлення кількості остеобластів в зоні остеогенезу 

та переважання їх кількості над контролем на 15,39 % надає оптимізму щодо 

відновлення структур ГБ діафіза (р<0,05). 

Електронна мікроскопія зони проліферації хрящових пластинок росту 

довгих кісток на 6 тиждень реадаптації встановили, що наявні крупні з 

великим об'ємом цитоплазми хондроцити. Такі клітини мають неглибокі 

інвагінації у каріоплазмі, переважно еухроматин. Добре розвинена гранулярна 

ендоплазматична сітка представлена канальцями мембраних численними 

рибосомами. Комплекс Гольджі хондроцитів також добре виражений. Поряд з 

гіпертрофією та гіперплазією органел визначаються невеликі вакуолеподібні 

структури і ліпідні включення (рис. 4.24.). 

 

 

 

Рис. 4.24. Хондроцит адаптованих тварин – парасимпатикотоніків на 6 

тиждень реадаптації після важкого ступеня позаклітинної дегідратації. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 8000. 

1 – ядро. 
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У компактній речовині ПК гістологічні спостереження виявляють 

домінування неоформленої молодої кісткової тканини над пластинчастою. 

Поля некротизованої кістки очистилися та виповнені остеоїдом з 

новоутвореними кістковими системами. Чисельні лінії цементації 

розташовуються в різноманітних напрямках, утворюють химерні 

цитоплазматичні фігури (рис. 4.25).  

 

 

 

Рис. 4.25. Поперечний зріз діафіза плечової кістки адаптованого до 

позаклітинного зневоднення щура з парасимпатотонічним вихідним 

станом АHС через 42-у добу відновлення після тяжкої нормотонічної 

дегідратації. Мікрофотографія. Забарвлення за Ван Гізон. Зб.: x 140. 

1 – розширений сполучний канал; 2 – масиви остеоїду; 3 –- розширена 

зона периостальних пластин.  

 

В остеонному шарі спостерігається невеличкі ділянки детриту, однак 

більша частина формується неостеонами, що характеризуються меншим від 

контролю на 13,05 % розміром та збільшеним на 10,96 % зміщеним від центру 
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остеона краплеподібним каналом. Ширина остеонного шару у даній групі має 

менший за контроль на 7,45 % розмір (р<0,05). Границі між зонами досить 

умовні, при вимірюванні ширина ендостальної пластинки перевершує 

контроль на 0,92 % (р>0,05), ширина периостальних оточуючих пластин 

більша в середньому на 8,01 %. Особливо помітні її розширення в ділянках 

апофізів кістки. Сполучні фолкманівські канали разом з остеонними формують 

єдину систему з судинами, що забезпечують життя остеоцитів та кісткових 

структур. Кістково-мозкова порожнина більша, ніж контроль на 

9,82 %(р<0,05) (табл. З.3 та Б.3 додатків).  

Значним залишається дефіцит мінерального компоненту та води у ПК. 

Hестача води сягає 16,72 %, мінералів – 39,09 %, кальцію – 38,31 %, фосфору – 

39,18 %, та магнію – 12,09 % (р<0,05). Зберігається дефіцит натрію на 19,12 % 

і тільки вміст калію у попелі спаленої кістки більший за контроль на 4,12 % 

(р>0,05) (табл. З.4  та Б.4 додатків). 

Hа даному етапі серед досліджуваних мікроелементів спостерігаємо 

найкращу позитивну динаміку їх відновлення. Лише марганець демонструє 

дефіцит своїх показників на 6,04 % (р>0,05), інші ж мікроелементами 

характеризуються профіцитом вмісту у кістках: міді – на +11,39 %, цинку – на 

+22,08 %, заліза більше понад норму на 52,08 % (р>0,05). 

 

Висновки до розділу: 

Важке позаклітинного зневоднення організму у тварин з різними 

вихідним типом АНС призволить до ремоделювання структур ЕХ, губчастої та 

компактної речовини діафіза, змін у вмісті неорганічного складу та 

мікроелементів ПК. Принципові відмінності з інтактним контролем є у 

суттєвому зменшенні розмірів структурних компонентів, значних 

дегенеративних та деструкційний процесах кісткової тканини. Проведені 

описові характеристики різних частин ПК на гістологічному та 

ультрамікроскопічному рівнях, проведені морфометричні вивчення 

корелюються із даним твердженням. Вивчення вмісту неорганічни речовиг та 
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мікроелементного складу ПК вказує на активні процеси демінералізації, 

остеомаляції та розвиток остеопорозу у ПК. 

Період реадаптації можна розділити за принципом позитивних чи 

негативних процесів, що відбуваються у кістковій тканині, на 2 етапи: 1-й – 

продовження та наростання дистрофічно деструктивних змін у ткининах ПК 

протягом 1-3 тижня реадаптації; 2-й – стабілізація та зупинка дегенерації і 

початок активних репаративних регенераторних процесів за реституційним 

типом. Важке позаклітинне зневодення та тривалий час його досягнення 

значний абіотичний негативний чинник, що різко пригнічує усі 

компенсаторно-адаптаційні резерви та процеси в організмі та кістковій тканині 

зокрема.. Процес попередньої адаптації не став аж надто ефективним 

інструментом профілактики таких змін, адже пошкодження відбуваються у 

всіх система (вірогідно, що найбільше в нервовій та ендокринній), що 

серйозно утруднює відновлення швидкості регенерації у кістках. 42 доби 

реадаптаційного періоду – занадто малий час для повного відновлення 

ушкоджених структур. Враховуючи вік експериментальних щурів, що веде 

зменшення активності метаболізму та закінчення періоду активного росту 

щурів, відсутність спеціальних біологічних добавок у раціоні піддослідних не 

варто сподіватися повного відновлення морфологічних параметрів ПК щурів. 

Особливо значні пошкодження кісткових структур зазнали 

експериментальні щурі з симпатотонічним типом АНС. Ерготропний 

(симпатотонічний) характер автономної нервової регуляції в 

експериментальних щурів забезпечує найменш виражену серед усіх груп 

морфологічну та метаболічну реакцію на умови адаптації до позаклітинної 

дегідратації. Однак, у довгостроковому експерименті з моделювання 

позаклітинного зневоднення структурно-функціональні порушення в плечових 

кістках цієї групи тварин мали найбільш виражений характер, а процеси 

репаративної регенерації протягом періоду реадаптації були сповільнені. 

У тварин з трофотропним (парасимпатотонічним) характером 

автономної нервової регуляції спостерігали меншу глибину дистрофічно-
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деструктивних процесів у кістковій тканині протягом розвитку позаклітинної 

дегідратації. Ефективність репаративної регенерації в цієї групи тварин є 

вищою.У групі експериментальних лабораторних щурів з урівноваженим 

типом автономної нервової системи спостерігається подібна динаміка змін 

структур та хімічного складу на етапах адаптації до позаклітинної дегідратації 

та при тяжкому позаклітинному зневодненні організму, яке призводить до 

декомпенсації пристосувальних механізмів, характеризується тяжким 

ураженням гістоструктури хрящової та кісткової тканин довгих кісток, 

зупинкою ростових процесів, їх декальцинацією. Це продовжується і в перші 

терміни відновного періоду, що суттєво поглиблює деструкцію усіх відділів 

плечових кісток. 

Основні положення розділу висвітлені наукових працях: 

1. Говда РВ. Динамика минерального состава костей в условиях 

внеклеточной дегидратации и в период реадаптации у адаптированых к 

внеклеточному обезвожеванию крыс с различным типом автономной 

регуляции. Вестник врача. 2013;4:69–72. [61] 

2. Говда РВ. Зміни водно–електролітного та хімічного складу довгих 

кісток скелету адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин після 12 

тижнів реадаптації після важкого ступеня зневоднення та залежно від стану 

автономної нервової системи. Вісник наукових досліджень. 2009;3:80–82. [63] 

3. Говда РВ. Ультрамікроскопічні зміни епіфізарного хряща щурів 

адаптованих до позаклітинного зневоднення при важкому ступені дегідратації 

та їх реадаптації залежно від типу автономної нервової системи. Вісник 

морфології. 2009:15(2):266–270. [71] 

4. Киричок ОМ, Говда РВ. Адаптація – універсальний механізм 

пристосування організму молодих тварин в умовах зневоднення. 

Буковинський медичний вісник. 2005;4:84–86. [107] 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема впливу на організм стресових станів набула надзвичайної 

актуальності в сучасних умовах, а тому посилено вивчається. Концепція 

стресу Ганса Сельє стала наріжним каменем у вивченні патофізіологічних та 

патоморфологічних перетворень та розвитку організму за умов дії факторів 

середовища [152]. Більшість вчених визнає особливий вплив стресових станів 

на організм та їх роль у виникненні психічних та соматичних захворювань 

організму людини зокрема та тварин загалом. Беззаперечним є факт розвитку 

будь-яких захворювань внаслідок прямого чи опосередкованого, гострого чи 

хронічного впливу стресу на організм [84, 152, 272]. 

Доведено, що стрес викликається не тільки фізичними, хімічними чи 

біологічними факторами зовнішнього чи внутрішнього середовища. Стрес 

можна спровокувати і психологічними факторами. Вчені з університету в 

Джорджтауні довели роль нейропептида Y в ожирінні та розкрили механізм 

накопичення надмірної ваги внаслідок хронічного стресу. Було виявлено, що 

приріст ваги, особливо в середній частині тулуба, переважав кількість калорій, 

що були спожиті при цьому. В експерименті на мишах було доведено, що і 

холодовий стрес, і психоемоційна агресія стимулюють вивільнення одних і тих 

ж нейропептидів Y симпатичними нервами. Це провокувало розвиток жирової 

дистрофії та відкладення жиру в області живота [27, 190]. 

З іншого боку гнотобіологічні умови можливо створити лише в 

лабораторних умовах. Живий організм постійно взаємодіє з зовнішнім та 

внутрішнім середовищем та постійно змінює свій функціональний стан в 

мінливих умовах існування, підтримуючи свій гомеостаз в жорстко 

запрограмованих межах, пристосовується до нових змінених умов, 

підлаштовує свої системи в унісон до потреб життєдіяльності. Це є 

загальнобіологічний процес, що одержав назву адаптація (пристосування), і 
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який дозволяє виживати організму іноді навіть в екстремальних умовах. В 

основі адаптації є формування організмом такої інтегративної структурної 

моделі своїх систем, яка би дозволяла виконати необхідну функцію 

забезпечення гомеостазу при мінімальних енергетичних затратах [17, 113, 

155]. 

Академік Д.С. Саркісов доводить, що в основі реалізації будь-якої форми 

адаптації є морфологічна основа, яка забезпечує функцію, таким чином 

розвиваючи вчення Гегеля про двоїстість взаємовідношень у властивостях 

матерії [160]. Такий філософський підхід є основою досліджень 

функціональної анатомії опорно – руховому апарату, починаючи з робіт 

П.Ф. Лесгафта, Д.Г. Рохліна, В.В Бунака та ін. Кісткова тканина достатньо 

лабільна та адаптивна, що дозволяє моделювати свою структуру в умовах 

зміни механічних і метаболічних вимог організму. Взаємовідносини та 

взаємодія структури і функції на сьогоднішній день є ключовими у розвитку 

знань в медицині. Особливого змісту принцип функціональної морфології 

набуває при дослідженні компенсаторно – пристосувальних процесів. 

Методологічний підхід та аналіз досліджених фактів повинні бути направлені 

на вирішення основної проблеми – планове ремоделювання структури задля 

максимально ефективної функції [9, 188]. І хоча знання про кісткову тканину 

охоплюють різні рівні її організації (включно з ультраструктурними та 

гістохімічними), не всі аспекти її розвитку та механізми ремоделювання 

достатньо вивчені, а патоморфоз та забезпечення інтеграції з іншими 

структурами організму за певних умов ще є далекими до повної ясності та 

систематизації. Досягнення цієї мети дозволило б значно підвищити якість 

життя усім категоріям людей, особливо в похилому віці та за умов тривалої дії 

на організм факторів середовища. Отже вивчення здатності кісткової тканини 

до адаптації, особливостей її реакцій на різних рівнях організації є актуальною 

проблемою, що вимагає досліджень у сучасній морфології [5, 106, 177]. 

Усі реакції організму індивідуальні. Вони ініціюються, реалізуються, 

координуються та контролюються центральною нервовою та ендокринною 
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системами. Сукупність узгоджених реакцій забезпечують підтримання 

гомеостазу. Реалізація даного процесу здійснюється за рахунок постійної 

активності та контролю змін всередині організму та зовнішнього середовища 

симпатичними і парасимпатичними центрами. Автономна нервова система 

слідкує за змінами зовнішнього середовища та координує роботу клітин, 

тканин, органів та систем організму на основі принципів синергізму та 

антагонізму у своїй взаємодії. Однак, індивідуальні співвідношення сили 

впливу на органи та системи симпатичних чи парасимпатичних центрів 

визначають приналежність організму до певної групи за домінуванням даних 

впливів та індивідуальні особливості реакції організму на фактор середовища. 

Таким чином формується певний рівень ефективності керування гомеостазом, 

від чого залежить можливість виживання в екстремальних для організму 

умовах. Історія вивчення даної проблеми надзвичайно молода і тому потребує 

усестороннього вивчення. Для її реалізації ми досліджували особливості 

ремоделювання кісткової тканини організмів з різними типами автономної 

нервової системи в умовах адаптації до позаклітинного зневоднення організму, 

в умовах тяжкого позаклітинного зневоднення та при реадаптації в терміни 1, 

3 та 6 тижнів [178, 220, 223]. 

Метою роботи було експериментально дослідити на білих безпородних 

лабораторних щурах-самцях з різними типами автономної нервової системи 

особливості адаптаційних перетворень в довгих кістках скелета на макро- , 

мікро- та субмікроскопічному рівнях, вивчити зміни макро- та 

мікроелементного складу; визначити структурні та метаболічні зміни в умовах 

позаклітинної дегідратації тяжкого ступеня; встановити закономірності 

реадаптаційних перетворень. 

Підбір експериментальних тварин – білих безпородних лабораторних 

щурів, які ми використали для постановки досліду в лабораторних умовах, 

грунтувався на ряді їх особливостей. А саме: невибагливість до умов 

утримання та висока живучість, що актуально для постановки експерименту в 

жорстких абіотичних умовах зневоднення; економічно невисока вартість у 
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порівнянні з іншими лабораторними об’єктами; обмінні процеси їх організмів 

досить високі, що впливає на швидкість змін в їх органах і тканинах, і 

наслідком чого з'являється можливість скорочення термінів експерименту; 

подібність до людських показників водно-сольового обміну дає змогу певної 

екстраполяції результатів дослідження на людський організм за подібних 

умов. З огляду на вищесказане, ми використали 160 білих безпородних 

лабораторних щурів-самців, яким на початку експерименту було 50 діб з 

вагою 150–170 г. З класифікацією такі тварини віднесені до репродуктивного 

вікового періоду. Їх ЕХ не костеніє, тобто функціонує протягом всього життя, 

а отже довгі кістки ростуть постійно. Це дозволяє протягом тривалого часу 

вивчати закономірності росту та формоутворення скелету. 

Використавши методику Р.М. Баєвського  [21, 22, 23] та математичний 

аналіз серцевого ритму попередньо проведених інтервалокардіографії, було 

сформовано три групи експериментальних щурів залежно від типу 

домінування вегетативної нервової системи. 

У ході дослідження ми використали такі методи: морфометричний (на 

макро- та мікроскопічному рівні) – з метою визначення ростової активності 

структур плечових кісток та кількісної оцінки структурних змін у кістці за 

цифровими показниками; гістологічний та електронно-мікроскопічний – для 

вивчення патоморфозу структури кісткової тканини та ЕХ плечових кісток на 

світлооптичному та субмікроскопічному рівні; спектрофотометричний та 

фотокалориметричний – для визначення кількісного хімічного складу кісток; 

електрокардіографічний та математичний – для зняття варіаційної 

пульсограми та визначення вихідного типу вегетативної нервової системи 

лабораторних тварин; статистичний – для об’єктивної оцінки відмінностей 

отриманих кількісних даних. 

За даними результатів наших досліджень серед експериментальних 

білих безпородних лабораторних щурів-самців найчастіше зустрічався 

симпатотонічний тип автономного відділу нервової системи. Він був 

притаманний 41,88 % щурам. 30,00 % щурів характеризувалися 
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парасимпатотонічним типом автономної нервової системи. У решти 28,12 % 

від усіх щурів при дослідженні виявився урівноважений тип автономної 

нервової системи (рис. 5.1). 

Нормотоніки

34,67%

Парасимпатикотоніки

23,08% Симпатикотоніки

42,13%

 

Рис. 5.1. Розподіл різних типів автономної нервової системи у білих 

лабораторних щурів-самців віварію. 

 

Подібні пропорції типів автономної нервової системи між групами білих 

лабораторних щурів-самців віварію були зафіксовані і в попередніх роботах 

[54, 180, 185, 199], і вказують на усталений та закріплений на генетичному 

рівні розвиток певних типів АHС. Дані співвідношення, очевидно, є 

оптимальними для виживання даного виду тварин при різних критичних 

ситуаціях. Однак за умов перебування в ідеальному середовищі без 

необхідності боротися за виживання в межах виду, поміж видами та з 

факторами середовища, ми не змогли диференціювати різницю у будові кісток 

та їх хімічному складі у різних групах. При дослідженні гісто- та 

морфометричних особливостей у структурі плечових кісток виявлено лише 

статистично недостовірні морфометричні відмінності. Похибка величин не 

перевищувала 0,05 %, що дозволило використати інтактну групу щурів без 

диференціювання типу автономної нервової системи.  

Парасимпатотонічні щурі 

30,00 % Симпатотонічні щурі 

41,88 % 

Щурі з урівноваженим 

типом АHС - 28,12 % 



135 

Немає особливостей будови ПК у групах тварин з різним вихідним 

типом регулювання АНС. Структура епіфізарної ростової пластинки 

сформована хондроцитами, що групуються на більшій частині хряща в ряди 

колонок повздовжнім напрямком росту відносно осі кістки. Лише клітини зони 

індиферентного хряща розміщуються невпорядковано та по 2-3 хондробласти 

в одній хрящовій лакуні. Сама зона зі сторони головки ПК формує заглибини, 

випинання та іншого роду нерівності, які дозволяють хрящу добре фіксуватися 

до кісткового краю губчастої губчастої речовини епіфіза. Hа периферійній 

частині хрящ епіфізарної ростової пластинки іноді щільно контактує з 

гіаліновим хрящем суглобової поверхні кістки.  

Компактна речовина діафіза ПК формується пластинчастою кістковою 

тканиною і поділена на зони. Основною, що несе механічне та функціональне 

навантаження є остеонна. У ній добре при фарбуванні за Ван Гізон чітко 

диференціюються остеонні системи з центральними судинними каналами. 

Через остеонний шар проникають поперечні сполучні (Фолькманівські) 

канали. Остеони прилягають один до одного і ущільнюються системами 

вставних пластин та укріплюються лініями цементації (або лінії склеювання). 

Лінії цементації в остеонному шарі зрілої кістки невиразні, розміщуются на 

зовнішній поверхні остеонів. Зі сторони еностальної та периостальної 

оточуючих пластин лінії склеювання розташовуються паралельно до кісткової 

поверхні і можуть бути маркером межі між пластинами та остеонним шаром. 

Ззовні остеонний шар межує з зовнішньою оточуючою пластиною, яка 

прикрита шаром окістя (периостом). Окрім захисною функції воно бере участь 

у живленні кістки та регенерації ушкоджених структур за рахунок численних 

остеобластів, що прилягають до оточуючої пластини. 

Дослідження проведено на 160 білих безпородних статевозрілих щурах-

самцях з початковою масою 100-130 г. Експеримент проводили на 3-х групах 

щурів, які формували залежно від вихідного стану автономної нервової 

системи. Щурі з вираженим функціональним переважанням симпатичного 

відділу АНС склали 1-у групу; з вираженим функціональним впливом 
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парасимпатичного відділу АНС cформували 2-у групу; з врівноваженим 

впливом обох відділів АНС – 3-ю групу. Четверту групу утворили інтактні 

щурі, ПК яких слугували контролем у експерименті. 

Усі тварини утримувалися згідно основних положень Ухвали Першого 

національного конгресу з біоетики «Загальні етичні принципи експериментів 

на тваринах» (2001 р.), Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, 

що використовують в експериментах та інших наукових цілях (від 

18.03.1986 р.), Директиви ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.). Експеримент 

проводили в декілька етапів, в кінці кожного з яких з досліду виводилося по 6 

тварин з кожної групи для подальших морфометричних та хімічних 

досліджень. 

І етап – стан адаптації до позаклітинного зневоднення моделювали 

протягом 42 діб, які поділялися на три цикли по 14 діб кожен з чергуванням 

маломінералізованої дієти на фоні слабоконцентрованого розчину лазиксу 

(протягом 2-х діб) і звичайного харчового раціону віварію (3-тя доба). 

ІІ етап – позаклітинне зневоднення моделювали шляхом згодовування 

тваринам маломінералізованої їжі (виварені у дистильованій воді овочі). До 

раціону включали розчинений у дистильованій воді лазикс із розрахунку 2 мл 

препарату на 10 л води. Важкий ступінь позаклітинного зневоднення 

визначали за величиною водного дефіциту (більше 10 %). Тривалість – 90 діб. 

На наступному (третьому) етапі експерименту тварин переводили на 

звичайний харчовий раціон віварію і визначали реадаптаційні зміни через 1, 3 

та 6 тижнів після припинення дії зневоднюючого фактору. 

Для визначення об'єму позаклітинної рідини використовували метод 

розведення тіосульфату натрію [166]. 

Загальна тривалість експерименту становила 174 доби. Тварин виводили 

з експерименту декапітацією під ефірним наркозом зі скелетуванням і 

подальшим виділенням ПК. Параметри остеометрії за W. Duerst включали 

довжину кістки, ширину проксимального епіфізу, розміри середини діафізу. 

Гістологічно вивчали проксимальний ЕХ, компактну та ГР кісток, проводили 
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їх морфометрію. Ультрамікроскопічні дослідження ЕХ проводили з 

електронним мікроскопом ПЕМ-125К.  

Відсоткове співвідношення макро- і мікроелементів визначали на 

полум’яному абсорбційному атомному спектрофотометрі С-115 за методом 

Б.А. Неменко та М.М. Молдакулова (1980) [146, 147]. Вміст фосфору 

визначали за методикою Брігса на ФЕК-М. 

Одержаний цифровий матеріал був систематизований та 

проаналізований методами варіаційної статистики з визначенням середньої 

арифметичної величини (М), похибки середньої арифметичної (m), критерію 

Стьюдента (t), показника достовірності (Р). Обробка цифрових даних та 

статистична обробка проведена за допомогою програми Exсel-2007 та пакету 

програм «Statistica 6,0» (StatSoft, США). Рівень довірчої вірогідності становив 

0,95 (р<0,05). 

Моделювання адаптації до позаклітинного зневоднення протягом 42-х 

діб та наступне дослідження структурних параметрів ПК виявило, що 

адаптаційний курс позначився на темпах росту ПК: приріст їхньої довжини у 

симпатотоніків зменшився на 2,04 %, у врівноважених – на 1,96 %, у 

парасимпатотоніків – на 1,77 % (Р˃0,05).  

Гістологічні дослідження ЕХ та губчастої речовини різняться з 

контролем, однак є однотипними при порівнянні між групами 

експериментальних тварин: збільшується кількість міжклітинної речовини 

серед хондроцитів, зон спокою та проліферації. Розміри росткової пластинки 

та її зони розмноження були менші за контроль у групі симпатотоніків на 

10,57 та 26,37 % відповідно, у врівноважених щурів – на 12,44 та 28,36 %, у 

парасимпатотонічних – на 16,41 та 29,85 % (Р<0,05). Безперечно такий 

результат є наслідком сповільнення ростових процесів у зоні проліферації 

(зменшення кількості мітозів) та сповільнення дозрівання хондроцитів у зоні 

дефінітивного хряща.  

Електронна мікроскопія при дослідженні зони проліферації виявляє 

крупні хондроцити зі значним об'ємом цитоплазми. В ядрах переважає 
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еухроматин, каріолема з незначними інвагінаціями. Добре виражена 

гранулярна ендоплазматична сітка. Органели дещо гіпертрофовані. У 

цитоплазмі вакуолеподібні структури та ліпідні включення. Мітохондрії 

збільшені, із вираженими кристами; інші – з низькою електронною щільністю 

та розмитими кристами. 

У ГР діафіза кісткові балки містять залишки міжклітинної речовини та 

хрящової тканини, на яку, як на стрижень, нашаровуються пласти 

грубоволокнистої кісткової тканини. Більш зріла вторинна ГР містить більше 

солей кальцію, контрастніше забарвлена; остеоїд формує первинну ГР і 

виглядає блідо-рожевим. Препарати ГБ піддослідних тварин відрізняються від 

аналогічних контрольних меншими розмірами трабекул та розширеними 

комірками: об’єм загальної ГР симпатотоніків у порівнянні з контролем 

менший на 19,57 %, у врівноважених – на 21,68 %, у ваготоніків – на 22,23 % 

(Р<0,02). Головною причиною є клітинний дефіцит: у групі 

експериментальних тварин кількість остеобластів менша на 19,34-25,10 % у 

порівнянні з контролем. 

У компактній речовині спостерігаємо збільшення кількості радіальних 

сполучних каналів. Адаптація при зневодненні направлена на розширенння 

сітки канальцевої системи та збільшення її пропускної здатності. У препаратах 

компактної речовини експериментальних тварин відмічено розширення 

остеонних каналів у симпатотоніків – на 3,02 %; у врівноважених – на 3,41 %, 

парасимпатотоніків – на 3,86 %. Канали ексцентричні, частіше, ніж контрольні 

містять лакуни резорбції з остеобластами на їхній стінці. Лінії склеювання 

експресовані. Збільшення площі кістково-мозкового каналу на 4,58 – 6,61 % в 

усіх групах експериментальних тварин веде до зменшення компактної 

речовини діафіза (рис. 5.2). 

Адаптація призвела до збільшення частоти виявлення у препаратах 

радіальних сполучних каналів. Таке явище можна пояснити не збільшенням 

кількості сполучних систем, а розширенням кліренсу вже наявних, що 

призвело до частішої їх презентації на зрізах мікропрепаратів. Адже 
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мікротомний ніж при нарізанні став частіше проникати у їх порожнину на 

різних рівнях їх розташування. Активна остеокластична резорбція в місцях 

контакту кісткової тканини з кров’ю (судинні, сполучні канали, внутрішня 

поверхня ендосту) є одним із механізмів розширення площі кістково-

мозкового порожнини на 5,76 %  у симатотонічних тварин, на 7,19 % – у 

врівноважених тварин та на 5,04 % – у парасимпатотонічних; зменшення 

площі поперечного перерізу остеонного шару та й площі діафіза в цілому 

кістки у симпатотоніків на 3,20 %, у врівноважених тварин на 2,84 %, у тварин 

з парасимпатотонічним типом АНС на 3,37 %.  
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Рис. 5.2. Морфометрична характеристика діафіза плечових кісток 

адаптованих до позаклітинного зневодення щурів з різним 

типом регуляції АНС. 

 

Наслідком такого патоморфозу є адаптація до кращої пропускної 

здатності судин в умовах дегідратації і збільшення в’язкості крові з одного 

боку, зменшення діаметра остеонів, що покращує дифузію необхідних речовин 

на периферію системи, зменшення загальної маси тканини, наслідком чого є 

підвищення кровотоку на одиницю маси. Це є приклади морфологічної 
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адаптації системи до змін середовища (кровопостачання). З іншого боку певне 

збільшення товщини зовнішніх та внутрішніх оточуючих пластин у 

симпатотоніків на 2,55 та 2,05 %, у врівноважених – на 2,73 та 2,00 %, у 

парасимпатотоніків  – на 2,45 та 2,30 % ми розцінюємо як компенсаторну 

гіпертрофію задля відновлення механічної міцності опорно-рухової системи 

при зниженні товщини основного компоненту – остеонного шару. Вважаємо, 

що одним із можливих сценаріїв таких структурних модуляцій може бути 

активації остеобластів у камбіальному шарі окістя та ендосту, у яких 

проходять більш функціонально активні судини. Судин, що залягають у товщі 

компакти більш інертні і їх можливість регулювати кровотік залежить від 

активності регулярних деформацій кістки при ходьбі [123, 129, 180]. 

Хімічний аналіз свідчить про збереження відносних показників 

мінералізації кістки в адаптаційний період на фоні суттєво підвищеної 

концентрації мікроелементного складу (рис. 5.3 та 5.4).  
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Рис. 5.3. Динаміка вмісту неорганічного компоненту у плечових кістках 

адаптованих до позаклітинного зневодення щурів з різним типом 

регуляції АНС в експерименті. 
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Рис. 5.4. Динаміка вмісту остеотропних мікроелементів у плечових 

кістках адаптованих до позаклітинного зневодення щурів з різним типом 

регуляції АНС в експерименті. 

 

Максимальне збільшення марганцю спостерігали у щурів-

симпатотоніків (46,51 %), мінімальне – у нормотоніків (35,26 %); дефіцит 

марганцю у ваготоніків становив 37,45 % (Р<0,01). Подібні показники, хоча і 

менші за абсолютними величинами, виявлені при дослідженні міді, цинку і 

заліза. Лише концентрація свинцю стала меншою. 

Отже кісткова тканина ПК у білих щурів-самців з різним типом АНС 

реагує на циркадний адаптаційний вплив позаклітинного зневоднення 

однотипно: підвищується рівень метаболічних процесів у тканині, про що 

свідчать показники мікроелементів та дещо зменшується проліферативна 

активність клітинного складу хрящових та кісткових компонентів ПК. 

Достовірність відмінностей більшості показників між групами не 

перевищувала 5 %. 
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Морфофункціональний стан кісткової тканини щурів із різним типом 

АНС після адаптації став основою подальших досліджень моделювання 

кісткової тканини трубчастих кісток в умовах тривалого позаклітинного 

зневоднення. Результати досліджень [147, 166, 188] свідчили, що гіпосольова 

дієта призводить до позаклітинної дегідратації на 3-5 % за 30 днів. Отже 3 

ступінь зневоднення у щурів спостерігали через 90 днів експерименту. 

Остеометрія кісток вказує на подальшу затримку росту. У порівнянні з 

контролем у групі симпатотоніків нестача довжини кістки сягала 10,07 %, у 

ваготоніків та нормотоніків – 10,00 %; ширина ПЕ була меншою у групах на 

12,85 %. Найбільша різниця була при вимірюванні середини діафізу: 

поперечно нестача сягала в середньому 26,81 %, сагітально – 20,48 % при 

(р<0,01). Достовірних відмінностей між різними групами тварин не було 

(рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Остеометрична характеристика плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного зневодення щурів з різним типом регуляції АНС при 

важкому зневоденні. 

 

Дослідження проксимального ЕХ плечових кісток вказує на значні 

порушення співвідношень між клітинами росткової пластинки і її матриксом. 
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Звуження величини ЕХ та порушення колонковості групування клітин 

візуалізується чітко. Фігури мітозів у зоні розмноження не спостерігаються, 

стовпчасте групування хондроцитів у ростовій пластинці трансформується в 

острівцеве. Гістологічні відмінності між різними групами експериментальних 

тварин не виявляються. Однак електронномікроскопічні дослідження вказують 

на певні відмінності ультраструктури хряща у тварин різних груп. У 

симпатотоніків спостерігаються найтяжчі ушкодження як клітин, так і їхнього 

матриксу в зоні проліферативних клітин. Більшість клітин у полі зору 

перебувають у стані вакуольної та гіаліново-крапельної дистрофії, або на 

різних стадіях деструктивного процесу. Останні характеризуються ядрами з 

явищами каріопікнозу та каріорексису, набряком та лізисом органел, майже 

повністю відсутніми рибосомами, набряком та гомогенізацією 

мітохондріального матриксу. Міжклітинна речовина містить малочисельні 

фібрили без вираженої орієнтації. У групі ваготоніків деструктивні 

хондроцити зустрічаються рідше. В основному є клітини з вираженими 

ознаками гіаліново-крапельної дистрофії. Їхні ядра містять конденсований 

гетерохроматин уздовж каріолеми. Остання – з вираженими інвагінаціями. У 

більшості мітохондрій структура збережена, проте, відмічається набряк та 

згладження крист. Ендодоплазматична сітка агранулярна.  

Морфометричні дослідженя вказують на дефіцит ширини ЕХ 

симпатотоніків на 32,12 %, нормотоніків – на 22,93 %, ваготоніків – на 

18,44 %. Ширина зони проліферації відстає від контролю у симпатотоніків, 

нормотоніків та ваготоніків на 62,00, 52,38 та 48,24 % відповідно (рис. 5.6).  

ГР крупнокомірчаста, балки стоншені, формують стінки комірок 

кісткового мозку. Кількість остеобластів у симпатотонків зменшена на 

29,73 %, у нормотоніків – на 26,37 %, у ваготоніків – на 20,78 %. Це є однією з 

причин зменшення об’єму первинної та загальної ГР на 45,61 та 31,45 % 

відповідно у симпатотоніків; на 43,92 та 28,72 % – у нормотоніків; на 39,66 та 

21,71 % – у ваготоніків. За іншими критеріями пропорції аналогічні. 
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Рис. 5.6. Структура росткової пластинки плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного зневоднення щурів з різним типом АHС при тяжкому 

ступені зневоднення. 

 

У компактній речовині діафіза виявляються деструктивні та 

остеопоротичні зміни: чисельні лакуни остеокластичної та ділянки гладкої 

резорбції, виражені лінії цементації, множинні поля остеоїдної тканини та 

секвестральні ніші. Морфометрія виявляє різницю між показниками 

експериментальних груп тварин у порівнянні з контролем. Ширина остеонного 

шару зменшена у симпатотоніків на 9,72 %, у– врівноважених на 8,93 %, у 

парасимпатотоніків– на 8,75 %. Площа діафізу скоротилася у симпатотоніків 

на 13,56 %, у врівноважених та парасимпатотоніків на 13,88 %. Зменшення 

маси кісткової тканини продовжується за рахунок розширення кістково-

мозкового каналу на 1,82 % у симпатотоніків та нормотоніків; 3,03 % у 

ваготоніків. Збільшення діаметру центральних каналів остеонів на 9,49, 10,55 

та 12,94 % відповідно у врівноважених, симпатотонічних та 

парасимпатотонічних тварин надає шліфу мікропрепарату дірчастого вигляду. 

Компенсаторне потовщення зовнішніх оточуючих пластин на 1,28-3,62 % дещо 

відновлює опорну функцію ПК. 
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Прогресуюча демінералізація підвищує ступінь функціональної 

недостатності ПК. Максимальні показники відмічені у групі симпатотоніків: на 

61,31 % менша за норму загальна кількість мінеральних речовин, на 67,75 % – 

кількість Кальцію, на 61,67 % – Фосфору, на 74,89 % – Натрію, 65,24 % Калію; 

втрати мікроелементів становлять: Марганцю – 55,80 % Цинку – 50,63 %, Купруму 

– 35,21 %, Феруму – 55,92 %. У групі парасимпатотоніків втрати є найменшими: 

54,60 % загальна демінералізація, 63,17 % – демінералізація Кальцію, 71,69 % – 

Натрію, 60,98 % – Калію; дефіцит мікроелементів: Марганцю – 42,53 %, Цинку – 

45,54 %, Купруму – 29,55 % (Р<0,01). Нормотоніки займають проміжне місце. 

Принцип авторегуляції життєвих функцій полягає у можливості 

самовідновлення пошкодженої тканини. Цей процес ґрунтується на клітинних і 

внутрішньоклітинних властивостях репаративної регенерації. Він залежить від 

потенціалу стовбурових клітин, глибини ушкодження, рівня спеціалізації тканини. 

Дослідження особливостей регенераторної здатності довгих кісток після важкого 

позаклітинного зневоднення у щурів із різним типом АНС проводили на 7-му, 21-

ту та 42-у добу відновного періоду. 

Через 7 діб реадаптації стан кісткової тканини в усіх групах піддослідних 

щурів продовжує погіршуватися. Ріст кісток майже зупинився. Гістологічно ЕХ 

виявляється з великою кількістю міжклітинної речовини, повсюдно 

спостерігаються острівцеві клітинні комплекси. У зоні розмноження та дозрівання 

велика кількість оптично порожніх неорганізованих хрящових клітин. Візуальної 

відмінності між препаратами різних груп тварин немає.  

Морфометрично: порівняно з інтактним контролем, дефіцит розмірів 

хрящової пластинки та її зони проліферації у групі симпатикотоніків на 43,28 та 

66,99 % відповідно; у групі врівноважених – на 33,18 та 58,05 %; у групі 

парасимпатикотоніків – на 25,92 та 52,58 %. 

Електронна мікроскопія свідчить про важку дезорганізацію хрящових клітин 

зони проліферації хряща. Більшість зразків матеріалу містять клітини з 

пікнотичними або фрагментованими ядрами. У цитоплазмі спостерігається 

сплющення ендоплазматичної сітки та щільні гіалінові тільця різного розміру. 
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Рибосоми нечисельні. При цьому в полі зору трапляються хондроцити з 

еухроматичними ядрами. Такі клітини різко вирізняються від інших чисельними 

рибосомами на розширених цистернах гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Комплекс Гольджі добре виражений. Мітохондрії гіпертрофовані, містять 

контуровані кристи. Цитолема клітин щільно прилягає до хрящового матриксу. У 

кожній 2-3 з вищеописаних клітин можна спостерігати фігури мітозів. 

Комірки ГР експериментальних тварин значно збільшені, їхні кісткові балки 

тонкі. В окремих препаратах спостерігаються значні порожнини в центральних 

відділах метафіза. Морфометрія відзначає подальше зменшення об’єму ГР, 

зменшення не тільки активності остеобластів, але і їхньої кількості. 

Компактна речовина характеризується порожнинами резорбції, що 

утворилися при руйнуванні двох і більше остеонних систем. Інколи резорбтивні 

поля пронизують внутрішню генеральну пластинку і остеони, безпосередньо 

контактують з елементами кістково-мозкової порожнини. Наявні ділянки 

грубоволокнистої кісткової тканини та різко виражені лінії цементації. Компактна 

речовина стає більш порожньою. У різних групах експериментальних щурів 

різняться їхні морфометричні параметри. Площа діафізу та ширина остеонного 

шару зменшилася у групі симпатотоніків, відповідно, на 15,30 та 10,34 %; у 

нормотоніків – на 15,61 та 9,59 %; у парасимпатотоніків – на 15,61 та 9,54 %. 

Спостерігається зменшення діаметру остеонів у групах на 5,80-5,92 % при 

збільшенні діаметру їхніх каналів на 13,47-15,64 % (Р<0,05), що трактуємо як 

адаптаційний процес покращення живлення периферійних остеонів в умовах 

згущення крові при дегідрітації. Компенсацією вважаємо потовщення ширини 

зовнішніх оточуючих пластинок на 1,44-4,18 %, задля збереження міцності 

системи. 

Проведені хімічні дослідження вказують на інерційні процеси 

демінералізації (58,46-35,58 %) в цілому та її компонентів, зокрема, при порівнянні 

з контролем. Про стабілізацію та певні позитивні тенденції свідчать лише 

порівняльні дані з попереднім періодом експерименту, наприклад збільшення 

відносної концентрації Цинку та Феруму у експериментальних симпатотонічних 
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щурів на 6,34 і 12,43 % відповідно, 8,58 і 10,12 % у врівноважних тварин та 5,93 і 

11,36 % у в парасимпатотонічних щурів. Такий стан трактуємо як активний період 

звільнення тканини від залишків некротичних мас та початок репаративної 

регенерації на клітинному рівні. 

Наступні вивчення стану ПК у експериментальних груп тварин через 21 та 

42 добу свідчать про активні регенераторні процеси в кістковій тканині. Зовнішній 

вигляд щурів у даний термін відновлення є задовільним: шерсть блискуча, а 

поведінка спокійна. Однак у порівнянні з контролем щурі виглядають невеликими 

та тендітними. Дефіцит остеометричних показників у порівнянні з контролем 

через 6 тижнів залишається значним за усіма досліджуваними параметрами: 

довжина кістки менша за контроль на 5,93-7,03 %, ширина ПЕ – на 11,23-12,29 %. 

На час закінчення експерименту біологічний вік тварин становив більше семи 

місяців (222 доби). Урахувавши, що період активного росту у даних тварин минув, 

очікувати повного відновлення ростових характеристик тіла недоцільно. У 

порівняльному аналізі остеометричних показників між групами тварин найближче 

до інтактного контролю знаходяться тварини з ваготонічним типом АНС. 

Вивчення гістопрепаратів з проксимальних метаепіфізарних хрящів 

експериментальних тварин свідчить, що репаративна регенерація хрящової 

тканини відбувається успішно: колонкова структура у взаєморозташуванні 

хрящових клітин домінує по всьому полі зору, співвідношення між клітинами та 

проміжною речовиною набуває контрольних параметрів. Однак залишається 

відмінність з контролем у кількісних параметрах: ширина ЕП менша за контроль у 

симпатотоніків на 27,41 %, у нормотоніків – на 7,91 %, у парасимпатотоніків – на 

6,75 %; дефіцит ширини зони проліферації, у симпатотоніків – 49,46 %, у 

нормотоніків – 32,74 %, у парасимпатотоніків – 17,63 % (Р<0,01). 

Про завершення внутрішньоклітинної регенерації хрящової тканини 

свідчить проведена електронна мікроскопія зони проліферації, яка 

характеризується наявними крупними хондроцитами з великим об'ємом 

цитоплазми. Каріолема має неглибокі інвагінації, у каріоплазмі переважає 

еухроматин, що свідчить про активність ядра. Добре розвинена гранулярна 
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ендоплазматична сітка представлена мембранними канальцями з численими 

рибосомами. Комплекс Гольджі хондроцитів також добре виражений. Поряд із 

гіпертрофією та гіперплазією органел визначаються невеликі вакуолеподібні 

структури і ліпідні включення. Навколо клітин розташовані орієнтовані 

фібрилярні та еластичні волокна. 

ГР речовина одна з найактивніших складових трубчастих кісток. За 6 тижнів 

відсутності дегідратаційного фактора її архітектоніка повністю відновилася. 

Кістково-хрящові трабекули помірної товщини, містять на своїй поверхні 

остеобласти. Співвідношення між первинною та вторинною ГР типово змінюється 

на користь останньої у напрямку до тіла кістки. Поміж трабекулами розміщуються 

комірки з жовтим кістковим мозком. Однак цифрові параметри усіх компонентів 

значно різняться від аналогічних контрольних, особливо у групі симпатотонічних 

щурів. Так, об'єм загальної ГР, первинної ГР та довжина трабекул первинної ГР 

менші за контроль відповідно на 40,14, 52,97 і 31,33 % у симпатотоніків. У 

нормотоніків дефіцит показників сягає 34,83, 49,70 та 29,41 %. У 

парасимпатотоніків – дефіцит на рівні 21,79, 43,97 та 18,25 %. На підвищену 

репаративну активність кісткової тканини вказує збільшена кількість 

остеобластичних клітин у первинній ГР. Їхня кількість випереджає контроль у 

парасимпатотоніків на 15,39 %, у нормотоніків – на 2,63 %. Лише у 

симпатотонічній групі, де пошкодження тканини було найбільшим, зберігається 

дефіцит остеобластів у 7,04 % (Р<0,05). 

У компактній речовині регенерація відбувається повільніше, але її ознаки 

добре помітні. Процес санації кісткової тканини завершився. Структура діафіза 

типова з диференціацією на шари оточуючих пластинок та остеонів. Про важке 

деструктивно-дистрофічне ушкодження компактної речовини свідчать виражені 

лінії цементації, розширені на 9,71-10,96 % центральні канали остеонів, збільшена 

площа кістково-мозкового каналу на 9,82-10,43 %, розширена на 8,01-11,16 % 

зовнішня генеральна пластинка. Морфометричні параметри остеонного шару, 

площі діафізу, остеонів залишаються меншими за контроль. Морфометричні дані в 

усіх групах різняться з контролем, однак порівняння з попередніми даними вказує 
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на прогресивне, хоча і повільне наближення до контролю. Найбільш оптимальні 

прогнози демонструють щурі з парасимпатотонічним типом АНС, найбільш 

стримані – симпатотонічні тварини. 

Аналогічні трактування можна висловити аналізуючи показники хімічного 

складу експериментальних груп щурів. Суттєво відрізняються від контрольних 

дані макроелементного складу експериментальних груп щурів. Демінералізація 

складає 39,09-49,50 %, дефіцит кальцію сягає 38,31-47,68 %, натрію –  19,12-

36,03 %. Однак показник мікроелементарного складу або суттєво випереджають 

(на 12,94-52,08 %) (Р<0,05) відповідні показники контролю, або недостовірно їм 

відповідають. За таких умов «лідерство» утримують тварини-парасимпатотоніки, 

симпатотоніки за темпами відновлення є останніми. 

.
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ВИСHОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального наукового завдання, що полягає у з’ясуванні закономірностей та 

виявленні нових даних про ремоделювання плечових кісток щурів при 

адаптації до позаклітинного зневоднення, тяжкому позаклітинному 

зневодненні адаптованих тварин та наступній їх реадаптації в залежності від 

функціонального стану автономної нервової системи на органному, 

тканинному, клітинному та субклітинному рівнях його структурної організації, 

шляхом застосування комплексу макро- і мікрометричного, гістологічного, 

електронномікроскопічного досліджень та дослідження кількісного хімічного 

складу. 

1. Поліциклічний вплив короткотривалої експериментальної 

позаклітинної дегідратації призводить до ремоделювання плечових кісток, що 

має пристосувальний характер і виражається: а) у зниженні маси кісткової 

тканини (зменшення усіх остеометричних показників загалом і зокрема 

звуження ширини середини діафіза на 5,61-6,07 % при розширенні площі 

кістково-мозкового каналу на 5,04-7,19 %); б) збільшенням діаметра остеонних 

(судинних) каналів кістки (на 7,95-8,80 %; в) збільшенням концетрації 

остеотропних мікроелементів (Мангану на 16,24-25,78 %, Купруму  – на 21,03-

30,24 %) (Р<0,05). Достовірної різниці показників між експериментальними 

групами не спостерігалося. 

2. Особливістю реорганізації довгих кісток адаптованих до 

позаклітинного зневоднення щурів при тривалому (90 діб) впливі 

дегідратаційного чинника є зміна стромально-клітинних співвідношень, що 

проявляється пригніченням остеосинтетичних процесів: зменшення кількості 

остеобластів на 20,78-29,73 % (різниця між показниками у щурів з САНС та 

ПАНС сягає 12,14 % на користь останніх), об’єму первинної губчастої 

речовини менше контролю на 39,66-45,61 % (різниця між САНС та ПАНС 

сягає 10,60 %), зона проліферації ЕХ менша за контроль на 48,24-62,00 % 
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(показники у групі з САНС менші аналогічних з групи ПАНС 28,89 %); 

атрофічно-дистрофічними змінами та зменшенням кількості хондроцитів у 

епіфізарному хрящі, збільшенням об’єму проміжної речовини, збільшенням 

товщини зовнішніх генеральних пластинок (на 1,28-3,62 %) при зменшенні 

товщини остеонного шару трубчастих кісток (на 8,85-9,72 %) (Р<0,05); 

значний руйнівний вплив позаклітинного зневоднення виражається 

порушенням процесів кісткоутворення з формуванням остеоїду в компактній 

речовині, вираженими лініями склеювання, полями гладкої резорбції та 

остеонекрозом. Деструкційні процеси виражені найбільше у групі щурів з 

САНС, найменше – у групі з ПАНС. 

3. Ступінь функціональних та структурних змін кісткової тканини 

неоднозначний у тварин із різним типом автономної нервової системи. 

Виявлено, що в експериментальних щурів симпатикотонічного типу 

морфологічні зміни при адаптації є меншими, а показники рівня 

мікроелементного складу в довгих кістках є вищими, ніж у нормо- та 

парасимпатотонічних групах, наприклад, Купруму більше на 5,87-7,48 %, 

Мангану – на 6,62-8,21 %. Однак, при тяжкому позаклітинному зневодненні 

структурна та функціональна деструкція у симпатикотонічних щурів є 

найвищою. Найбільшу опірність дегідратаційному чиннику демонструє 

кісткова тканина парасимпатотонічних щурів. Проміжне місце за стійкістю до 

позаклітинної дегідратації посідають адаптовані тварини з врівноважним 

типом АНС. 

4. За умов тяжкого позаклітинного зневоднення в адаптованих до 

дегідратації щурів з ПАНС величина демінералізації кісткової тканини була 

найменшою серед експериментальних груп і склала 54,60 %, мінеральні втрати 

довгих кісток нормотонічних адаптованих щурів становили 56,88 %, 

демінералізація у групах з САНС була найбільшою і становила 61,31 % у 

порівнянні з контролем (Р<0,01). 

5. Реадаптаційний період після тяжкої позаклітинної гіпогідрії 

характеризується двома стадіями розвитку процесів у довгих кістках: перший 
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тиждень – поглиблення деструктивно-дегенеративних змін кісткової тканини; 

третій – шостий тиждень – регенераційні процеси в кістковій тканині плечової 

кістки за типом реституції. Швидкість відновних процесів вища у тварин 

парасимпатотонічного типу автономної нервової регуляції і починається 

процесами репарації на субклітинному рівні; до кінця 6 тижня реадаптації 

вміст більшості остеотропних мікроелементів в одиниці маси кістки 

демонструє позитивну динаміку з випередженням контролю: Купруму більше 

на 11,39 %, Цинку – на 22,08 %, Феруму – на 52,07 % (Р<0,05), активно 

скорочується дефіцит макроелементів, відновлюються пошкоджені структури 

епіфізарного хряща та компактної речовини кісткової тканини; у 

симпатотонічних тварин динаміка регенерації компонентів кістки та її 

мінерального складу найменша.  

6. Відновний період строком 42-і доби після перенесеного сублетального 

позаклітинного зневоднення є недостатнім терміном для повної ремісії 

плечових кісток експериментальних щурів. Найефективніше процеси репарації 

відбуваються в епіфізарному хрящі та губчастій речовині 

парасимпатотонічних груп щурів (ширина хряща та її зони проліферації 

більша, ніж у нормотоніків на 15,91 та 22,47 % відповідно; у нормотоніків 

перевага над симпатотоніками становить 21,18 та 24,86 % відповідно) (Р<0,05). 
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ДОДАТОК Б 

 

Морфометричні показники, дані вмісту макро- та мікроелементів в плечовій кістці контрольних білих безпородних 

лабораторних щурів-самців 

Таблиця Б.1 

Остеометричні показники плечових кісток контрольної групи тварин, (M±m) 

Назва показника  

 

Вік тварин 

Величина показника 

48 діб 90 доби 180 діб 187 діб 201 діб 222 доби 

1 2 3 4 5 6 7 

Максимальна довжина 

кістки (мм) 
22,61 ± 1,05 23,39 ± 1,12 25,91 ± 1,15 26,15 ± 1,17 26,20 ± 1,28 26,45 ± 1,42 

Ширина прокси-мального 

епіфіза (мм) 
3,93 ± 0,15 4,1 ± 0,17 4,67 ± 0,21 4,70 ± 0,19 4,72 ± 0,20 4,77 ± 0,18 

Ширина дистального 

епіфіза (мм) 
6,09 ± 0,25 6,25 ± 0,31 6,69 ± 0,27 6,75 ± 0,31 6,9 ± 0,35 6,94 ± 0,26 

Ширина середини діафіза 

(мм) 
1,93 ± 0,09 2,14 ± 0,10 2,76 ± 0,18 2,82 ± 0,11 2,84 ± 0,13 2,87 ± 0,15 

Передньо задній розмір 

середини діафіза (мм) 
2,05 ± 0,09 2,23 ± 0,11 2,80 ± 0,12 2,87 ± 0,16 3,81 ± 0,21 3,82 ± 0,17 

Примітка: тут і далі 

M – середньоарифметичний показник варіаційного ряду (n=6); 

 m – середньоарифметична похибка. 1
8
7
 



 

Таблиця Б.2 

Гістоморфометричні показники епіфізів плечових кісток контрольної групи тварин, (M±m) 

Назва показника  
 

Вік тварин 

Величина показника 

48 діб 90 доби 180 діб 187 діб 201 діб 222 доби 

1 2 3 4 5 6 7 

Ширина епіфізарного 

хряща, мкм 
317,12 ± 14,56 285,21 ± 12,61 164,22 ± 7,11 149,74 ± 7,87 137,63 ± 5,88 127,33 ± 6,16 

Ширина зони проліфірації, 

мкм 
228,91 ± 9,46 187,38 ± 9,39 78,49 ± 4,24 69,17 ± 3,14 61,81 ± 2,92 52,14 ± 2,67 

Ширина зони дефінітивного, 

мкм 
91,00 ± 4,55 84,96 ± 3,68 70,83 ± 3,51 68,72 ± 2,86 66,87 ± 3,03 63,80 ± 3,19 

Об’єм загальної 

спонгіози, % 
32,63 ± 1,32 27,31 ± 1,06 22,67 ± 1,13 21,76 ± 1,08 20,92 ± 1,04 20,70 ± 1,02 

Об’єм первинної 

спонгіози, % 
63,76 ± 3,18 58,4 ± 2,92 45,08 ± 2,14 44,23 ± 1,73 43,26 ± 2,04 42,80 ± 2,14 

Глибина проникнення 

хрящових трабекул в 

кістково-мозкову 

порожнину, мкм 

5,7 ± 0,25 5,47 ± 0,23 4,38 ± 0,21 4,32 ± 0,18 4,24 ± 0,16 4,21 ± 0,21 

Довжина трабекул 

первинної спонгіози, мкм 
504,73 ± 25,13 420,82 ± 19,01 300,97 ± 11,09 291,12 ± 11,56 286,60 ± 14,33 281,00 ± 14,05 

Кількість клітин 

(остеобластів) у первинній 

спонгіозі, шт 

38,00 ± 1,75 39,47 ± 1,36 19,68 ± 0,94 17,34 ± 0,67 15,30 ± 0,65 15,2 ± 0,76 

1
8
8
 



 

 

Таблиця Б.3 

Гістоморфометричні показники діафізів плечових кісток контрольної групи тварин, (M±m) 

Назва показника  

 

Вік тварин 

Величина показника 

48 діб 90 доби 180 діб 187 діб 201 діб 222 доби 

1 2 3 4 5 6 7 

Ширина зони внутрішніх 

оточуючих пластин, мкм 
78,67 ± 3,31 78,39 ± 3,19 84,31 ± 4,01 84,70 ± 4,22 82,83 ± 3,97 84,12 ± 3,74 

Ширина зони зовнішніх 

оточуючих пластин, мкм 
110,22 ± 5,11 110,63 ± 4,87 117,54 ± 5,77 117,86 ± 5,23 113,71 ± 5,68 110,08 ± 5,50 

Ширина остеонного шару, 

мкм 
251,92 ± 11,96 255,17 ± 10,85 276,03 ± 12,15 277,92 ± 11,66 265,27 ± 13,63 275,40 ± 13,77 

Площа діафізу, мм2 5,41 ± 0,27 5,63 ± 0,21 6,34 ± 0,19 6,47 ± 0,27 6,51 ± 0,29 6,35 ± 0,31 

Площа кістково-мозкового 

каналу, мм2 
1,40 ± 0,07 1,39 ± 0,04 1,65 ± 0,07 1,66 ± 0,08 1,62 ± 0,08 1,63 ± 0,06 

Діаметр остенів, мкм 30,86 ± 1,43 31,50 ± 1,57 32,63 ± 1,15 32,78 ± 1,39 34,59 ± 1,72 35,85 ± 1,46 

Діаметр каналів остенів, 

мкм 
13,57 ± 0,67 12,95 ± 0,47 15,07 ± 0,53 15,22 ± 0,61 15,76 ± 0,72 15,14 ± 0,75 

1
8
9
 



 

Таблиця Б.4 

Вміст хімічних речовин в плечових кістках контрольної групи тварин ( в % та % на сухий залишок), (M±m) 

Назва показника  
 

Вік тварин 

Величина показника 

48 діб 90 доби 180 діб 187 діб 201 діб 222 доби 

1 2 3 4 5 6 7 

Вміст води, %  30,04 ± 1,47 28,13 ± 1,23 22,89 ± 1,11 22,30 ± 1,05 31,10 ± 1,82 24,11 ± 1,17 

Загальна кількість мін. 

речовин, % на суху вагу  
38,99 ± 1,49 46,39 ± 2,11 67,35 ± 3,09 69,30 ± 3,41 65,25 ± 3,13 65,29 ± 3,04 

Кількість кальцію, % на 

золу  
22,67 ± 1,10 26,49 ± 1,13 48,93 ± 2,07 51,49 ± 2,28 37,89 ± 1,94 37,90 ± 1,54 

Кількість фосфору, % на 

золу  
11,44 ± 0,47 14,71 ± 0,32 20,61 ± 1,03 21,31 ± 1,02 18,48 ± 0,72 18,35 ± 0,77 

Кількість натрію, % на 

золу 
0,81 ± 0,04 1,16 ± 0,05 2,19 ± 0,10 2,30 ± 0,11 1,38 ± 0,06 1,36 ± 0,08 

Кількість калію, % на 

золу 
0,79 ± 0,03 0,94 ± 0,04 1,64 ± 0,07 1,71 ± 0,08 0,94 ± 0,04 0,97 ± 0,04 

Кількість магнію, % на 

золу 
4,05 ± 0,20 4,11 ± 0,21 4,93 ± 0,19 5,04 ± 0,22 4,94 ± 0,21 4,30 ± 0,20 

Кількість марганцю, 

мг% 
6,03 ± 0,28 7,02 ± 0,35 13,19 ± 0,62 14,32 ± 0,66 12,90 ± 0,64 12,25 ± 0,61 

Кількість міді, мг% 17,40 ± 0,87 17,69 ± 0,84 28,09 ± 1,40 30,35 ± 1,17 31,80 ± 1,29 24,59 ± 1,21 

Кількість цинку, мг% 346,20 ± 17,31 422,15 ± 21,10 642,38 ± 30,11 700,54 ± 33,02 516,55 ± 24,87 510,28 ± 22,53 

Кількість заліза, мг% 0,76 ± 0,03 0,90 ± 0,04 1,52 ± 0,06 1,62 ± 0,08 1,04 ± 0,05 0,96 ± 0,04 

Кількість свинцю, мг% 3,54 ± 0,17 1,19 ± 0,05 2,22 ± 0,11 2,49 ± 0,12 4,38 ± 0,21 5,96 ± 0,28 

 1
9
0
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ДОДАТОК В 

 

Морфометричні показники, дані вмісту макро- та мікроелементів 

в плечовій кістці білих безпородних лабораторних  щурів-самців з різним 

функціональним типом АНС віком 90 діб після курсу адаптації до 

позаклітинного ексикозу 

Таблиця В.1 

Остеометричні показники плечових кісток адаптованої до позаклітинного 

ексикозу групи тварин, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Максимальна довжина кістки 

(мм) 

з врівноважним впливом  23,05 ± 0,13 

з симпатикотонією 23,07 ± 0,10 

з парасимпатикотонією 22,99 ± 0,10 

 Ширина проксимального 

епіфіза (мм) 

з врівноважним впливом  4,05 ± 0,02 

з симпатикотонією 4,06 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,03 ± 0,01 

 Ширина дистального епіфіза 

(мм) 

з врівноважним впливом  6,16 ± 0,03 

з симпатикотонією 6,18 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 6,16 ± 0,02 

Ширина середини діафіза 

(мм) 

з врівноважним впливом  2,01 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,02 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,01 ± 0,01 

 Передньо задній розмір 

середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,18 ± 0,03 

з симпатикотонією 2,18 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,17 ± 0,01 



192 

Таблиця В.2 

Гістоморфометричні показники епіфізів плечових кісток адаптованої до 

позаклітинного ексикозу групи тварин, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного хряща, мкм 

з врівноважним впливом 277,12 ± 1,20 

з симпатикотонією 283,60 ± 1,12 

з парасимпатикотонією 265,08 ± 1,16 

Ширина зони проліфірації, мкм 

з врівноважним впливом 163,99 ± 0,72 

з симпатикотонією 168,55 ± 0,38 

з парасимпатикотонією 160,58 ± 0,24 

Ширина зони дефінітивного 

хряща, мкм 

з врівноважним впливом 86,19 ± 0,43 

з симпатикотонією 86,54 ± 0,41 

з парасимпатикотонією 87,14 ± 0,27 

Об’єм загальної спонгіози, % 

з врівноважним впливом 25,56 ± 0,12 

з симпатикотонією 26,25 ± 0,14 

з парасимпатикотонією 25,38 ± 0,08 

Об’єм первинної спонгіози, % 

з врівноважним впливом 53,46 ± 0,26 

з симпатикотонією 53,96 ± 0,35 

з парасимпатикотонією 52,16 ± 0,23 

Глибина проникнення хрящових 

трабекул в кістково-мозкову 

порожнину, мкм  

з врівноважним впливом 5,46 ± 0,03 

з симпатикотонією 5,49 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 5,41 ± 0,02 

Довжина трабекул первинної 

спонгіози, мкм 

з врівноважним впливом 385,92 ± 1,60 

з симпатикотонією 402,47 ± 1,86 

з парасимпатикотонією 375,47 ± 1,60 

Кількість клітин (остеобластів) у 

первинній спонгіозі, шт 

з врівноважним впливом 29,00 ± 0,57 

з симпатикотонією 30,16 ± 0,60 

з парасимпатикотонією 28,16 ± 0,31 
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Таблиця В.3 

Гістоморфометричні показники діфізів плечових кісток адаптованої до 

позаклітинного ексикозу групи тварин, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  80,39 ± 0,37 

з симпатикотонією 80,53 ± 0,33 

з парасимпатикотонією 80,31 ± 0,49 

Ширина зони зовнішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  112,90 ± 0,50 

з симпатикотонією 112,84 ± 0,40 

з парасимпатикотонією 113,18 ± 0,52 

Ширина остеонного шару, 

мкм 

з врівноважним впливом  255,65 ± 1,04 

з симпатикотонією 256,28 ± 1,21 

з парасимпатикотонією 255,07 ± 1,26 

Площа діафізу, мм
2
 

з врівноважним впливом  5,45 ± 0,03 

з симпатикотонією 5,47 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 5,44 ± 0,01 

Площа кістково-мозкового 

каналу, мм
2
 

з врівноважним впливом  1,47 ± 0,01 

з симпатикотонією 1,48 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 1,46 ± 0,01 

Діаметр остенів, мкм 

з врівноважним впливом  30,97 ± 0,15 

з симпатикотонією 31,03 ± 0,18 

з парасимпатикотонією 30,95 ± 0,19 

Діаметр каналів остенів, мкм 

з врівноважним впливом  14,03 ± 0,09 

з симпатикотонією 13,98 ± 0,06 

з парасимпатикотонією 14,09 ± 0,05 
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Таблиця В.4 

Вміст хімічних речовин в плечових кістках адаптованої до позаклітинного 

ексикозу групи тварин, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, % 

з врівноважним впливом  27,15 ± 0,11 

з симпатикотонією 27,30 ± 0,15 

з парасимпатикотонією 26,93 ± 0,13 

Загальна кількість мін. 

речовин, % на суху вагу 

з врівноважним впливом  39,77 ± 0,23 

з симпатикотонією 40,28 ± 0,21 

з парасимпатикотонією 39,75 ± 0,14 

Кількість кальцію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  23,11 ± 0,08 

з симпатикотонією 23,40 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 23,10 ± 0,10 

Кількість фосфору, % на 

золу 

з врівноважним впливом  11,48 ± 0,05 

з симпатикотонією 11,61 ± 0,05 

з парасимпатикотонією 11,48 ± 0,07 

Кількість натрію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  0,88 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,90 ± 0,003 

з парасимпатикотонією 0,88 ± 0,004 

Кількість калію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  0,85 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,87 ± 0,001 

з парасимпатикотонією 0,85 ± 0,003 

Кількість магнію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  3,95 ± 0,03 

з симпатикотонією 3,97 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 3,95 ± 0,02 

Кількість марганцю, мг% 

з врівноважним впливом  8,16 ± 0,05 

з симпатикотонією 8,83 ± 0,05 

з парасимпатикотонією 8,29 ± 0,04 
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Продовження таблиці В.4 

1 2 3 

Кількість міді, мг% 

з врівноважним впливом  21,79 ± 0,08 

з симпатикотонією 23,04 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 21,41 ± 0,08 

Кількість цинку, мг% 

з врівноважним впливом  416,10 ± 1,20 

з симпатикотонією 440,51 ± 1,88 

з парасимпатикотонією 406,54 ± 1,99 

Кількість заліза, мг% 

з врівноважним впливом  0,97 ± 0,004 

з симпатикотонією 0,93 ± 0,001 

з парасимпатикотонією 0,91 ± 0,005 

Кількість свинцю, мг% 

з врівноважним впливом  3,34 ± 0,02 

з симпатикотонією 3,25 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 3,30 ± 0,02 
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ДОДАТОК Д 

 

Морфометричні показники, дані вмісту макро- та мікроелементів 

в плечовій кістці адаптованих до позаклітинного ексикозу білих безпородних 

лабораторних  щурів-самців з різним функціональним типом АНС віком 180 

діб при важкому ступені зневоднення 

Таблиця Д.1 

Остеометричні показники плечових кісток адаптованих тварин при важкому 

ступені позаклітинного ексикозу, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Максимальна 

довжина 

кістки (мм) 

з врівноважним впливом  23,32 ± 0,13 

з симпатикотонією 29,30 ± 0,12 

з парасимпатикотонією 23,32 ± 0,13 

 

Ширина проксимального 

епіфіза (мм) 

з врівноважним впливом  4,07 ± 0,02 

з симпатикотонією 4,07 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,07 ± 0,020 

 

Ширина дистального епіфіза 

(мм) 

з врівноважним впливом  6,20 ± 0,03 

з симпатикотонією 6,20 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 6,19 ± 0,03 

Ширина середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,02 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,02 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,02 ± 0,01 

 

Передньо задній розмір 

середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,23 ± 0,02 

з симпатикотонією 2,22 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,23 ± 0,01 
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Таблиця Д.2 

Гістоморфометричні показники епіфізів плечових кісток адаптованих тварин 

при важкому ступені позаклітинного ексикозу, (M±m) 

Ширина епіфізарного хряща, 

мкм 

з врівноважним впливом  126,56 ± 0,45 

з симпатикотонією 11,48 ± 0,51 

з парасимпатикотонією 133,93 ± 0,48 

Ширина зони проліфірації, 

мкм 

з врівноважним впливом  37,38 ± 0,20 

з симпатикотонією 29,83 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 40,63 ± 1,16 

Ширина зони дефінітивного, 

мкм 

з врівноважним впливом  33,38 ± 0,13 

з симпатикотонією 25,85 ± 0,15 

з парасимпатикотонією 33,27 ± 0,15 

Об’єм загальної спонгіози, % 

з врівноважним впливом  16,16 ± 0,05 

з симпатикотонією 15,54 ± 0,09 

з парасимпатикотонією 17,73 ± 0,10 

Об’єм первинної спонгіози, % 

з врівноважним впливом  25,28 ± 0,08 

з симпатикотонією 24,52 ± 0,13 

з парасимпатикотонією 27,20 ± 0,12 

Глибина проникнення 

хрящових трабекул в кістково-

мозкову порожнину, мкм 

з врівноважним впливом  5,03 ± 0,01 

з симпатикотонією 5,17 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,93 ± 0,03 

Довжина трабекул первинної 

спонгіози, мкм 

з врівноважним впливом  199,44 ± 0,63 

з симпатикотонією 195,60 ± 0,96 

з парасимпатикотонією 217,26 ± 1,24 

Кількість остеобластів у 

первинній спонгіозі, шт 

з врівноважним впливом  14,00 ± 0,58 

з симпатикотонією 13,16 ± 0,31 

з парасимпатикотонією 15,16 ± 0,31 
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Таблиця Д.3 

Гістоморфометричні показники діфізів плечових кісток адаптованих тварин 

при важкому ступені позаклітинного ексикозу, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  83,53 ± 0,42 

з симпатикотонією 83,31 ± 0,42 

з парасимпатикотонією 83,94 ± 0,40 

Ширина зони зовнішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  119,75 ± 0,61 

з симпатикотонією 121,79 ± 0,47 

з парасимпатикотонією 119,04 ± 0,70 

Ширина остеонного шару, 

мкм 

з врівноважним впливом  251,38 ± 0,85 

з симпатикотонією 249,20 ± 0,82 

з парасимпатикотонією 251,61 ± 1,25 

Площа діафізу, мм
2
 

з врівноважним впливом  5,46 ± 0,03 

з симпатикотонією 5,48 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 5,46 ± 0,03 

Площа кістково-мозкового 

каналу, мм
2
 

з врівноважним впливом  1,68 ± 0,01 

з симпатикотонією 1,68 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 1,70 ± 0,01 

Діаметр остенів, мкм 

з врівноважним впливом  30,88 ± 0,16 

з симпатикотонією 30,91 ± 0,12 

з парасимпатикотонією 30,91 ± 0,14 

Діаметр каналів остенів, мкм 

з врівноважним впливом  16,50 ± 0,09 

з симпатикотонією 16,66 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 17,02 ± 0,11 
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Таблиця Д.4 

Вміст хімічних речовин в плечових кістках адаптованих тварин при важкому 

ступені позаклітинного ексикозу, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Вміст води, % 

з врівноважним впливом 19,38 ± 0,12 

з симпатикотонією 18,39 ± 0,06 

з парасимпатикотонією 20,22 ± 0,10 

Загальна кількість мін. 

речовин, % на суху вагу 

з врівноважним впливом 29,04 ± 0,15 

з симпатикотонією 26,06 ± 0,12 

з парасимпатикотонією 30,58 ± 0,17 

Кількість кальцію, % на 

золу 

з врівноважним впливом 17,12 ± 0,08 

з симпатикотонією 15,78 ± 0,07 

з парасимпатикотонією 18,02 ± 0,08 

Кількість фосфору, % на 

золу 

з врівноважним впливом 8,45 ± 0,04 

з симпатикотонією 7,90 ± 0,04 

з парасимпатикотонією 8,55 ± 0,06 

Кількість натрію, % на 

золу 

з врівноважним впливом 0,58 ± 0,004 

з симпатикотонією 0,55 ± 0,002 

з парасимпатикотонією 0,62 ± 0,003 

Кількість калію, % на 

золу 

з врівноважним впливом 0,59 ± 0,004 

з симпатикотонією 0,57 ± 0,004 

з парасимпатикотонією 0,64 ± 0,004 

Кількість магнію, % на 

золу 

з врівноважним впливом 3,39 ± 0,01 

з симпатикотонією 3,37 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 3,44 ± 0,01 

Кількість марганцю, мг% 

з врівноважним впливом 6,54 ± 0,04 

з симпатикотонією 5,83 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 7,58 ± 0,05 
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Продовження таблиці Д.4 

1 2 3 

Кількість міді, мг% 

з врівноважним впливом 18,39 ± 0,10 

з симпатикотонією 18,20 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 19,79 ± 0,11 

Кількість цинку, мг% 

з врівноважним впливом 308,00 ± 2,00 

з симпатикотонією 317,16 ± 1,72 

з парасимпатикотонією 349,82 ± 2,40 

Кількість заліза, мг% 

з врівноважним впливом 0,73 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,67 ± 0,003 

з парасимпатикотонією 0,73 ± 0,003 

Кількість свинцю, мг% 

з врівноважним впливом 3,14 ± 0,02 

з симпатикотонією 3,02 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 3,10 ± 0,02 
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Додаток Е 

 

Морфометричні показники, дані вмісту макро- та мікроелементів 

в плечовій кістці адаптованих до позаклітинного ексикозу щурів-самців з 

різним функціональним типом АНС віком 187 діб через один тиждень 

реадаптаційного періоду після важкого ступеня зневоднення 

 

Таблиця Е.1 

Остеометричні показники плечових кісток адаптованих до позаклітинного 

ексикозу тварин через один тиждень реадаптаційного періоду після важкого 

ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Максимальна 

довжина 

кістки (мм) 

з врівноважним впливом  23,34 ± 0,13 

з симпатикотонією 23,3 ± 0,12 

з парасимпатикотонією 23,35 ± 0,12 

 

Ширина проксимального 

епіфіза (мм) 

з врівноважним впливом  4,07 ± 0,02 

з симпатикотонією 4,07 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,07 ± 0,01 

 

Ширина дистального епіфіза 

(мм) 

з врівноважним впливом  6,20 ± 0,02 

з симпатикотонією 6,20 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 6,20 ± 0,02 

Ширина середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,02 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,02 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,02 ± 0,01 

 

Передньо задній розмір 

середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,23 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,22 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,23 ± 0,01 
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Таблиця Е.2 

Гістоморфометричні показники епіфізів плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу тварин через один тиждень реадаптації, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного хряща, 

мкм 

з врівноважним впливом  100,05 ± 0,42 

з симпатикотонією 84,94 
± 

0,36 

з парасимпатикотонією 110,93 
± 

0,30 

Ширина зони проліфірації, 

мкм 

з врівноважним впливом  29,02 
± 

0,11 

з симпатикотонією 22,83 
± 

0,10 

з парасимпатикотонією 32,80 
± 

0,14 

Ширина зони дефінітивного, 

мкм 

з врівноважним впливом  29,02 
± 

0,11 

з симпатикотонією 22,83 
± 

0,10 

з парасимпатикотонією 32,80 
± 

0,14 

Об’єм загальної спонгіози, % 

з врівноважним впливом  13,51 
± 

0,04 

з симпатикотонією 12,61 
± 

0,06 

з парасимпатикотонією 15,93 
± 

0,09 

Об’єм первинної спонгіози, % 

з врівноважним впливом  21,95 
± 

0,09 

з симпатикотонією 20,72 
± 

0,10 

з парасимпатикотонією 24,37 
± 

0,11 

Глибина проникнення 

хрящових трабекул в кістково-

мозкову порожнину, мкм 

з врівноважним впливом  4,98 ± 0,03 

з симпатикотонією 5,12 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 4,87 ± 0,02 

Довжина трабекул первинної 

спонгіози, мкм 

з врівноважним впливом  180,93 
± 

0,91 

з симпатикотонією 174,34 
± 

0,50 

з парасимпатикотонією 199,12 
± 

0,94 

Кількість клітин 

(остеобластів) у первинній 

спонгіозі, шт 

з врівноважним впливом  12,83 
± 

0,31 

з симпатикотонією 11,66 
± 

0,42 

з парасимпатикотонією 14,00 
± 

0,60 
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Таблиця Е.3 

Гістоморфометричні показники діфізів плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу тварин через один тиждень реадаптаційного періоду 

після важкого ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  83,99 ± 0,40 

з симпатикотонією 83,72 ± 0,38 

з парасимпатикотонією 84,45 ± 0,44 

Ширина зони зовнішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  120,48 ± 0,47 

з симпатикотонією 122,79 ± 0,56 

з парасимпатикотонією 119,56 ± 0,55 

Ширина остеонного шару, 

мкм 

з врівноважним впливом  251,28 ± 1,43 

з симпатикотонією 249,18 ± 1,46 

з парасимпатикотонією 251,41 ± 0,93 

Площа діафізу, мм
2
 

з врівноважним впливом  5,46 ± 0,02 

з симпатикотонією 5,48 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 5,46 ± 0,02 

Площа кістково-мозкового 

каналу, мм
2
 

з врівноважним впливом  1,72 ± 0,01 

з симпатикотонією 1,73 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 1,74 ± 0,01 

Діаметр остенів, мкм 

з врівноважним впливом  30,84 ± 0,14 

з симпатикотонією 30,86 ± 0,16 

з парасимпатикотонією 30,88 ± 0,14 

Діаметр каналів остенів, мкм 

з врівноважним впливом  17,27 ± 0,08 

з симпатикотонією 17,40 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 17,60 ± 0,09 
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Таблиця Е.4 

Вміст хімічних речовин в плечових кістках адаптованих до позаклітинного 

ексикозу тварин через один тиждень реадаптаційного періоду після важкого 

ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, % 

з врівноважним впливом  17,08 ± 0,10 

з симпатикотонією 16,12 ± 0,06 

з парасимпатикотонією 18,31 ± 0,08 

Загальна кількість мін. 

речовин, % на суху вагу 

з врівноважним впливом  27,14 ± 0,15 

з симпатикотонією 23,85 ± 0,14 

з парасимпатикотонією 28,79 ± 0,12 

Кількість кальцію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  16,07 ± 0,08 

з симпатикотонією 14,47 ± 0,08 

з парасимпатикотонією 17,13 ± 0,09 

Кількість фосфору, % на 

золу 

з врівноважним впливом  8,00 ± 0,04 

з симпатикотонією 7,38 ± 0,04 

з парасимпатикотонією 8,07 ± 0,04 

Кількість натрію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  0,54 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,50 ± 0,002 

з парасимпатикотонією 0,57 ± 0,004 

Кількість калію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  0,56 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,53 ± 0,004 

з парасимпатикотонією 0,60 ± 0,004 

Кількість магнію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  3,31 ± 0,02 

з симпатикотонією 3,27 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 3,35 ± 0,01 

Кількість марганцю, мг% 

з врівноважним впливом  5,64 ± 0,03 

з симпатикотонією 4,89 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 6,77 ± 0,03 
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Продовження таблиці Е.4 

1 2 3  

Кількість міді, мг% 

з врівноважним впливом  15,71 ± 0,08 

з симпатикотонією 14,67 ± 0,07 

з парасимпатикотонією 17,54 ± 0,01 

Кількість цинку, мг% 

з врівноважним впливом  334,43 ± 1,30 

з симпатикотонією 337,27 ± 0,94 

з парасимпатикотонією 370,56 ± 1,27 

Кількість заліза, мг% 

з врівноважним впливом  0,80 ± 0,004 

з симпатикотонією 0,75 ± 0,003 

з парасимпатикотонією 0,81 ± 0,001 

Кількість свинцю, мг% 

з врівноважним впливом  3,06 ± 0,02 

з симпатикотонією 2,92 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 2,95 ± 0,02 
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Додаток Ж 

 

Морфометричні показники, дані вмісту макро- та мікроелементів 

в плечовій кістці адаптованих до позаклітинного ексикозу щурів-самців з 

різним функціональним типом АНС віком 201 доби через три тижні 

реадаптаційного періоду після важкого ступеня зневоднення 

Таблиця Ж.1 

Остеометричні показники плечових кісток адаптованих до позаклітинного 

ексикозу тварин через три тижні реадаптаційного періоду після важкого 

ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Максимальна довжина кістки 

(мм) 

з врівноважним впливом  23,48 ± 0,11 

з симпатикотонією 23,39 ± 0,13 

з парасимпатикотонією 23,54 ± 0,12 

Ширина проксимального 

епіфіза (мм) 

з врівноважним впливом  4,09 ± 0,02 

з симпатикотонією 4,08 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,09 ± 0,01 

 Ширина дистального епіфіза 

(мм) 

з врівноважним впливом  6,23 ± 0,04 

з симпатикотонією 6,21 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 6,24 ± 0,03 

Ширина середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,04 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,03 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,04 ± 0,01 

 Передньо задній розмір 

середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,26 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,24 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,26 ± 0,01 
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Таблиця Ж.2 

Гістоморфометричні показники епіфізів плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу тварин через три тижні реадаптації, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного хряща, мкм 

з врівноважним впливом 111,19 ± 0,42 

з симпатикотонією 90,18 ± 0,48 

з парасимпатикотонією 126,78 ± 0,55 

Ширина зони проліфірації, мкм 

з врівноважним впливом 31,52 ± 0,17 

з симпатикотонією 24,01 ± 0,08 

з парасимпатикотонією 36,97 ± 0,18 

Ширина зони дефінітивного, мкм 

з врівноважним впливом 33,08 ± 0,18 

з симпатикотонією 24,29 ± 0,14 

з парасимпатикотонією 34,22 ± 0,15 

Об’єм загальної спонгіози, % 

з врівноважним впливом 13,36 ± 0,05 

з симпатикотонією 12,31 ± 0,04 

з парасимпатикотонією 15,89 ± 0,07 

Об’єм первинної спонгіози, % 

з врівноважним впливом 21,61 ± 0,10 

з симпатикотонією 20,30 ± 0,12 

з парасимпатикотонією 24,21 ± 0,08 

Глибина проникнення хрящових 

трабекул в кістково-мозкову 

порожнину, мкм 

з врівноважним впливом 4,79 ± 0,03 

з симпатикотонією 4,93 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,67 ± 0,02 

Довжина трабекул первинної 

спонгіози, мкм 

з врівноважним впливом 188,24 ± 0,90 

з симпатикотонією 180,98 ± 0,60 

з парасимпатикотонією 211,37 ± 1,10 

Кількість клітин (остеобластів) у 

первинній спонгіозі, шт 

з врівноважним впливом 13,16 ± 0,31 

з симпатикотонією 12,66 ± 0,33 

з парасимпатикотонією 14,33 ± 0,33 
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Таблиця Ж.3 

Гістоморфометричні показники діфізів плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу тварин через три тижні реадаптаційного періоду 

після важкого ступеня зневоднення, (M±m) 

 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  84,39 ± 0,33 

з симпатикотонією 84,21 ± 0,38 

з парасимпатикотонією 84,75 ± 0,37 

Ширина зони зовнішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  120,42 ± 0,70 

з симпатикотонією 123,12 ± 0,46 

з парасимпатикотонією 119,34 ± 0,59 

Ширина остеонного шару, 

мкм 

з врівноважним впливом  252,44 ± 0,86 

з симпатикотонією 250,45 ± 0,80 

з парасимпатикотонією 252,84 ± 1,08 

Площа діафізу, мм
2
 

з врівноважним впливом  5,66 ± 0,02 

з симпатикотонією 5,66 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 5,67 ± 0,03 

Площа кістково-мозкового 

каналу, мм
2
 

з врівноважним впливом  1,76 ± 0,01 

з симпатикотонією 1,78 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 1,78 ± 0,01 

Діаметр остенів, мкм 

з врівноважним впливом  30,91 ± 0,14 

з симпатикотонією 30,99 ± 0,17 

з парасимпатикотонією 30,98 ± 0,11 

Діаметр каналів остенів, 

мкм 

з врівноважним впливом  17,26 ± 0,05 

з симпатикотонією 17,34 ± 0,10 

з парасимпатикотонією 17,43 ± 0,08 
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Таблиця Ж.4 

Вміст хімічних речовин в плечових кістках адаптованих до позаклітинного 

ексикозу тварин через три тижні реадаптаційного періоду після важкого 

ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, % 

з врівноважним впливом  17,43 ± 0,08 

з симпатикотонією 16,35 ± 0,10 

з парасимпатикотонією 18,80 ± 0,11 

Загальна кількість мін. 

речовин, % на суху вагу 

з врівноважним впливом  30,86 ± 0,18 

з симпатикотонією 26,30 ± 0,15 

з парасимпатикотонією 33,55 ± 0,06 

Кількість кальцію, % на золу 

з врівноважним впливом  18,25 ± 0,08 

з симпатикотонією 15,91 ± 0,06 

з парасимпатикотонією 19,85 ± 0,04 

Кількість фосфору, % на 

золу 

з врівноважним впливом  8,89 ± 0,04 

з симпатикотонією 8,12 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 9,17 ± 0,04 

Кількість натрію, % на золу 

з врівноважним впливом  0,62 ± 0,004 

з симпатикотонією 0,57 ± 0,004 

з парасимпатикотонією 0,67 ± 0,004 

Кількість калію, % на золу 

з врівноважним впливом  0,66 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,62 ± 0,003 

з парасимпатикотонією 0,73 ± 0,003 

Кількість магнію, % на золу 

з врівноважним впливом  3,43 ± 0,02 

з симпатикотонією 3,37 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 3,51 ± 0,01 

Кількість марганцю, мг% 

з врівноважним впливом  6,86 ± 0,03 

з симпатикотонією 5,84 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 8,47 ± 0,05 
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Продовження таблиці Ж.4 

1 2 3 

Кількість міді, мг% 

з врівноважним впливом  17,85 ± 0,10 

з симпатикотонією 16,57 ± 0,06 

з парасимпатикотонією 20,39 ± 0,14 

Кількість цинку, мг% 

з врівноважним впливом  421,82 ± 1,41 

з симпатикотонією 410,86 ± 1,73 

з парасимпатикотонією 458,16 ± 2,26 

Кількість заліза, мг% 

з врівноважним впливом  1,05 ± 0,003 

з симпатикотонією 0,96 ± 0,005 

з парасимпатикотонією 1,02 ± 0,006 

Кількість свинцю, мг% 

з врівноважним впливом  3,49 ± 0,02 

з симпатикотонією 3,40 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 3,49 ± 0,02 
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Додаток З 

 

Морфометричні показники, дані вмісту макро- та мікроелементів 

в плечовій кістці адаптованих до позаклітинного ексикозу щурів-самців з 

різним функціональним типом АНС віком 222 доби через шість тижнів 

реадаптаційного періоду після важкого ступеня зневоднення 

Таблиця З.1 

Остеометричні показники плечових кісток адаптованих до позаклітинного 

ексикозу тварин через шість тижнів реадаптаційного періоду після важкого 

ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Максимальна довжина кістки 

(мм) 

з врівноважним впливом  23,84 ± 0,10 

з симпатикотонією 23,66 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 23,94 ± 0,10 

Ширина проксимального 

епіфіза (мм) 

з врівноважним впливом  4,18 ± 0,02 

з симпатикотонією 4,14 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,19 ± 0,02 

Ширина дистального епіфіза 

(мм) 

з врівноважним впливом  6,29 ± 0,02 

з симпатикотонією 6,26 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 6,32 ± 0,03 

Ширина середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,10 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,08 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,11 ± 0,01 

Передньо задній розмір 

середини діафіза (мм) 

з врівноважним впливом  2,33 ± 0,01 

з симпатикотонією 2,29 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 2,33 ± 0,01 
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Таблиця З.2 

Гістоморфометричні показники епіфізів плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу тварин через шість тижнів реадаптації, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Ширина епіфізарного 

хряща, мкм 

з врівноважним впливом  117,26 ± 0,49 

з симпатикотонією 92,43 ± 0,42 

з парасимпатикотонією 135,92 ± 0,60 

Ширина зони проліфірації, 

мкм 

з врівноважним впливом  35,07 ± 0,18 

з симпатикотонією 26,35 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 42,95 ± 0,16 

Ширина зони 

дефінітивного, мкм 

з врівноважним впливом  41,15 ± 0,16 

з симпатикотонією 29,11 ± 0,13 

з парасимпатикотонією 45,23 ± 0,29 

Об’єм загальної 

спонгіози, % 

з врівноважним впливом  13,49 ± 0,06 

з симпатикотонією 12,39 ± 0,07 

з парасимпатикотонією 16,19 ± 0,06 

Об’єм первинної 

спонгіози, % 

з врівноважним впливом  21,53 ± 0,09 

з симпатикотонією 20,13 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 23,98 ± 0,07 

Глибина проникнення 

хрящових трабекул в 

кістково-мозкову 

порожнину, мкм 

з врівноважним впливом  4,45 ± 0,02 

з симпатикотонією 4,57 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 4,36 ± 0,02 

Довжина трабекул 

первинної спонгіози, мкм 

з врівноважним впливом  198,35 ± 1,01 

з симпатикотонією 192,96 ± 1,70 

з парасимпатикотонією 229,72 ± 1,22 

Кількість клітин 

(остеобластів) у первинній 

спонгіозі, шт 

з врівноважним впливом  15,16 ± 0,31 

з симпатикотонією 14,00 ± 0,37 

з парасимпатикотонією 17,00 ± 0,26 
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Таблиця З.3 

Гістоморфометричні показники діфізів плечових кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу тварин через шість тижнів реадаптаційного періоду 

після важкого ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин 
Величина 

показника 

1 2 3 

Ширина зони внутрішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  84,60 ± 0,34 

з симпатикотонією 84,69 ± 0,38 

з парасимпатикотонією 84,89 ± 0,40 

Ширина зони зовнішніх 

оточуючих пластин, мкм 

з врівноважним впливом  119,89 ± 0,64 

з симпатикотонією 122,36 ± 0,52 

з парасимпатикотонією 118,90 ± 0,35 

Ширина остеонного шару, 

мкм 

з врівноважним впливом  254,00 ± 1,31 

з симпатикотонією 252,43 ± 1,10 

з парасимпатикотонією 254,89 ± 1,35 

Площа діафізу, мм
2
 

з врівноважним впливом  5,90 ± 0,03 

з симпатикотонією 5,99 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 6,03 ± 0,03 

Площа кістково-мозкового 

каналу, мм
2
 

з врівноважним впливом  1,79 ± 0,01 

з симпатикотонією 1,80 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 1,79 ± 0,01 

Діаметр остенів, мкм 

з врівноважним впливом  31,07 ± 0,09 

з симпатикотонією 30,99 ± 0,15 

з парасимпатикотонією 31,17 ± 0,12 

Діаметр каналів остенів, 

мкм 

з врівноважним впливом  16,61 ± 0,03 

з симпатикотонією 16,84 ± 0,10 

з парасимпатикотонією 16,80 ± 0,06 
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Таблиця З.4 

Вміст хімічних речовин в плечових кістках адаптованих до позаклітинного 

ексикозу тварин через шість тижнів реадаптаційного періоду після важкого 

ступеня зневоднення, (M±m) 

Назва показника Підгрупи тварин Величина показника 

1 2 3 

Вміст води, % 

з врівноважним впливом  18,38 ± 0,06 

з симпатикотонією 17,54 ± 0,08 

з парасимпатикотонією 20,08 ± 0,10 

Загальна кількість мін. 

речовин, % на суху 

вагу 

з врівноважним впливом  37,59 ± 0,12 

з симпатикотонією 32,97 ± 0,16 

з парасимпатикотонією 39,77 ± 0,23 

Кількість кальцію, % 

на золу 

з врівноважним впливом  22,18 ± 0,11 

з симпатикотонією 19,83 ± 0,11 

з парасимпатикотонією 23,38 ± 0,13 

Кількість фосфору, % 

на золу 

з врівноважним впливом  10,41 ± 0,04 

з симпатикотонією 9,70 ± 0,04 

з парасимпатикотонією 11,16 ± 0,05 

Кількість натрію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  0,87 ± 0,004 

з симпатикотонією 0,89 ± 0,003 

з парасимпатикотонією 1,10 ± 0,003 

Кількість калію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  0,88 ± 0,01 

з симпатикотонією 0,93 ± 0,03 

з парасимпатикотонією 1,01 ± 0,01 

Кількість магнію, % на 

золу 

з врівноважним впливом  3,67 ± 0,01 

з симпатикотонією 3,66 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 3,78 ± 0,01 

Кількість марганцю, 

мг% 

з врівноважним впливом  9,01 ± 0,05 

з симпатикотонією 8,05 ± 0,02 

з парасимпатикотонією 11,51 ± 0,06 
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Продовження таблиці З.4 

1 2 3  

Кількість міді, мг% 

з врівноважним впливом  24,37 ± 24,37 

з симпатикотонією 23,66 ± 23,66 

з парасимпатикотонією 27,39 ± 27,39 

Кількість цинку, мг% 

з врівноважним впливом  599,66 ± 1,90 

з симпатикотонією 576,31 ± 1,58 

з парасимпатикотонією 622,96 ± 1,35 

Кількість заліза, мг% 

з врівноважним впливом  0,90 ± 0,004 

з симпатикотонією 1,33 ± 0,005 

з парасимпатикотонією 1,46 ± 0,010 

Кількість свинцю, мг% 

з врівноважним впливом  3,79 ± 0,02 

з симпатикотонією 3,76 ± 0,01 

з парасимпатикотонією 3,82 ± 0,02 
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Додаток К.1 
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Додаток К.2 
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Додаток К.3 
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Додаток К.4 
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Додаток К.5 
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Додаток К.6 
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Додаток К.7 

 


