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Захист відбудеться в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

Проблема захворювань внаслідок нестачі йоду посідає пріоритетне місце серед 

вітчизняних і міжнародних досліджень. За даними ВООЗ, більше 1/3 населення Землі 

живе в зонах розвитку йододефіцитних станів. Особливого значення набула проблема 

йододефіциту та гіпотиреозу після аварії на Чорнобильській АЕС, коли відбулися 

значні викиди в атмосферу радіоізотопів, що мали виражену тропність до 

щитоподібної залози. Сьогодні проблема йододефіциту і гіпотиреозу в Україні набуває 

все більшої ваги. На жаль, Україна посідає лише 126 місце в боротьбі з 

йододефіцитними станами. Країна втрачає інтелектуальний, освітній, професійний і 

науковий потенціал. Тривала недостатність йоду призводить до гіпотиреозу. За даними 

багатьох вчених, гіпотиреоз зумовлює зміни практично у всіх органах і тканинах. Є 

фрагментарні відомості про виникнення міопатії при дефіциті гормонів щитоподібної 

залози. Однак, потрібно відзначити, що в доступній нам медико-біологічній літературі 

на сьогодні немає робіт, в яких би вивчалася морфологія жувальних м’язів при 

йододефіцитних станах та гіпотиреозі у віковому аспекті. Ми не виявили жодних робіт, 

в яких була б використана морфометрія та отримані кількісні показники щодо аналізу 

змін у жувальних м’язів при гіпотиреозі, йододефіцитних станах. Це вказує на 

необхідність проведення комплексного дослідження, в якому у тварин на етапах 
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постнатального онтогенезу вивчатимуться морфофункціональні особливості власне 

жувального і бічного крилоподібного м’язів та їхні структурно-метаболічні 

перетворення в умовах змодельованого йододефіциту та гіпотиреозу. 

Тому метою нашого дослідження було встановити особливості структурної 

організації власне жувального та бічного крилоподібного м’язів щурів на етапах 

постнатального онтогенезу та їхні морфофункціональні особливості при 

експериментально змодельованих йододефіцитних станах, гіпотиреозі. 

Експеримент виконано на 144 білих безпородних щурах-самцях (для 

нівелювання гормонального впливу), яких було поділено на групи: І група – інтактні (з 

якими не проводили жодних маніпуляцій) ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого 

(масою 120-150 г) та статевозрілого віку (масою 180-200 г); ІІ група – дослідна – в 

умовах  йододефіциту ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку); III 

– дослідна – в умовах йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних продуктів 

((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку); ІV – дослідна із 

змодельованим гіпотиреозом ((n=72) по 36 тварин нестатевозрілого та статевозрілого 

віку). Використовували такі методи дослідження: експериментальний – моделювання 

йододефіцитних станів та мерказоліліндукованого гіпотиреозу; гістологічний і 

електронномікроскопічний – для вивчення особливостей будови кровоносних судин, 

тканинних елементів, посмугованих м’язових волокон жувальних м’язів у різні періоди 

постнатального онтогенезу, при йододефіцитних станах, гіпотиреозі; біохімічні – для 

контролю розвитку йододефіциту, гіпотиреозу; морфометричний – для кількісної 

характеристики морфологічних перетворень в онтогенезі та при йододефіциті, 

гіпотиреозі; статистичний – для об’єктивної оцінки отриманих результатів. 

Уперше на основі комплексного підходу із використанням сучасних методів 

дослідження отримано нові результати, які проявляються структурною віковою 

перебудовою кровоносних судин та м’язових волокон жувальних м’язів (збільшенням 

діаметра просвіту та товщини стінки всіх ланок артеріального і венозного русла, 

зростанням кількості гемокапілярів на одиницю площі, зміною відсоткового розподілу 
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різних типів м’язових волокон, зростанням діаметра поперечного перерізу м’язових 

волокон та збільшенням об’ємної частки мітохондрій і міофібрил), а також доповнено 

вже існуючі відомості щодо особливостей ангіоархітектоніки та будови посмугованих 

м’язових волокон власне жувального та бічного крилоподібного м’язів на етапах 

постнатального онтогенезу.  

Уперше описані морфофункціональні зміни в структурних компонентах 

судинного русла (прогресуюче звуження просвіту артеріальної ланки з потовщенням 

стінки та виражені набряково-дистрофічні зміни) та посмугованих м’язових волокон 

власне жувального та бічного крилоподібного м’язів (втрата поперечної 

посмугованості, перерозподіл різних фенотипів м’язових волокон, збільшення діаметра 

поперечного перерізу внаслідок набряково-дистрофічних змін міофібрил, мітохондрій) 

при змодельованих йододефіцитних станах та мерказоліліндукованому гіпотиреозі. 

Новими є дані про динаміку змін власне жувального та бічного крилоподібного 

м’язів при змодельованих патологіях на різних етапах постнатального онтогенезу. 

Застосований структурно-функціональний аналіз дозволив провести паралелі між 

морфологічними змінами та метаболічними процесами за умов вікової норми та при 

патології (структурні зміни судинного русла та м’язових волокон супроводжуються 

зменшенням вмісту кальцію, магнію та фосфору і зростанням вмісту холестерину в 

нестатево- та статевозрілих тварин). 

Встановлено структурну вікову перебудову кровоносних судин жувальних 

м’язів, яка проявляється збільшенням діаметра просвіту всіх ланок артеріального та 

венозного русел. Товщина стінки при цьому зростає. Найбільші зміни спостерігаються 

в ланках гемомікроциркуляторного русла, що задовольняє зростаючу потребу в 

кровопостачанні. У статевозрілих тварин зростає кількість гемокапілярів на 1 мкм2 

м’язів (у власне жувальному м’язі на 7,69 % (р<0,05), у бічному крилоподібному – на 

7,79 % (р<0,05)), що відповідає запитам при рості та розвитку м’язів. Субмікроскопічно 

гемокапіляри набувають дефінітивної будови. 
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Як у нестатевозрілих, так і у статевозрілих тварин у жувальних м’язах є 

найбільша кількість м’язових волокон із проміжною активністю сукцинатдегідрогенази 

(у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин – 72,32 % і 69,83 % – у бічному 

крилоподібному; у статевозрілих щурів, відповідно, 66,17 % і 64,02 %). Вікова 

перебудова супроводжується зміною відсоткового розподілу різних типів волокон – 

збільшується кількість м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази 

(з 10,67 % – у нестатевозрілих до 17,27 % – у статевозрілих тварин (у власне 

жувальному м’язі) та з 8,85 % – у нестатевозрілих до 15,63 % – у статевозрілих тварин 

(у бічному крилоподібному м’язі) при майже незмінній кількості м’язових волокон із 

високою активністю сукцинатдегідрогенази, що свідчить про вікове зниження окисних 

процесів. Також у всіх видах волокон спостерігається зростання діаметра поперечного 

перерізу та збільшення об’ємної частки мітохондрій і об’ємної частки міофібрил.  

За умов йододефіциту (йодурія становить 1,99 % контролю у нестатевозрілих та 

2,27 % – у статевозрілих) у жувальних м’язах звужується просвіт артеріальних судин, 

потовщується їх стінка внаслідок набряку оболонок. Кількість гемокапілярів на 

одиницю площі м’язового волокна зменшується в усіх досліджених м’язах, що 

найбільш виражено у нестатевозрілих щурів – на 12,86 % (р<0,05) – у власне 

жувальному м’язі та на 4,17 % (р<0,05) – у бічному крилоподібному. Зменшується 

кількість м’язових волокон із проміжною активністю сукцинатдегідрогенази (у 1,5 раза 

у власне жувальному м’язі та у 1,1 раза – у бічному крилоподібному м’язі 

нестатевозрілих щурів, у 1,1 і 1,03 раза, відповідно, у статевозрілих) з одночасним 

зростанням м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази, особливо 

у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин (у 2 раза у власне жувальному м’язі 

та у 1,6 раза – у бічному крилоподібному м’язі нестатевозрілих щурів, також у 1,5 і 

1,13 раза, відповідно, у статевозрілих). При цьому в м’язових волокнах з низькою 

активністю сукцинатдегідрогенази найбільш виражені набрякові зміни. 

При йододефіциті з додаванням струмогенних продуктів (йодурія становить 

0,94 % контролю у нестатевозрілих та 1,52 % – у статевозрілих) у жувальних м’язах 
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прогресує звуження просвіту артеріальної ланки із потовщенням стінки, де виражені 

набряково-дистрофічні зміни. Встановлена тенденція до зменшення кількості 

гемокапілярів на 1 мкм2, особливо у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин 

(на 15,38 % (р<0,0001)). Гістоструктурно помітна втрата поперечної посмугованості. 

Збільшується діаметр поперечного перерізу, особливо м’язових волокон із низькою 

активністю сукцинатдегідрогенази та із високою активністю сукцинатдегідрогенази у 

власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин (на 7,15 % та на 5,67 %, відповідно). 

Ультраструктурно виявляються набряково-дистрофічні зміни міофібрил, мітохондрій. 

У динаміці розвитку гіпотиреозу, коли вміст Т3, Т4 у крові тварин обох вікових 

груп на 14 добу становив 85 % і 97 % (Т3) контрольних показників та 50 % і 48 % (Т4), 

відповідно, і до 28 доби вміст Т4  залишається зниженим до 71 % та 64 %, відповідно, у 

всіх ланках кровоносних судин жувальних м’язів поглиблюються зміни: звужується 

просвіт артеріальних сегментів, розширюється просвіт венозних, відбуваються 

дистрофічно-набрякові процеси, що супроводжуються гіперхолестеринемією (вміст 

холестерину у нестатевозрілих тварин на 14 добу  перевищував  показник норми в 1,01 

раза (р<0,01), на 21 добу – в 1,04 раза (р<0,01), на 28 добу – 1,12 раза (р<0,01); у 

статевозрілих – в 1,09 (р<0,01), 1,4 (р<0,01), 1,54 (р<0,01) раза, відповідно). На 28 добу 

зафіксовано пік зменшення кількості гемокапілярів на одиницю площі (у 

нестатевозрілих – на 26,92 % (р<0,0001) у власне жувальному м’язі та на 13,69 % 

(р<0,0001) – у бічному крилоподібному м’язі; у статевозрілих – на 14,88 % (р<0,0001) 

та на 9,33 % (р<0,001), відповідно). За умов гіпотиреозу виявляється набряк та 

вакуолізація ендомізію і перимізію. Унаслідок набряково-дистрофічних змін 

збільшується діаметр поперечного перерізу всіх видів м’язових волокон, особливо 

волокон із високою активністю сукцинатдегідрогенази у нестатево- і статевозрілих 

тварин (на 14 добу у нестатевозрілих тварин діаметр поперечного перерізу у цих 

волокнах  збільшувався  у 1,01 раза (р<0,05), у статевозрілих – у 1,02 раза (р<0,05); на 

21 добу – у 1,02 (р<0,05) та 1,03 (р<0,05) раза, відповідно; на 28 добу – у 1,25 (р<0,01) 

та 1,04 (р<0,01) раза, відповідно). При цьому спостерігається тенденція до зменшення 
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м’язових волокон із проміжною активністю сукцинатдегідрогенази (у нестатевозрілих 

тварин на 14 добу у власне жувальному м’язі та бічному крилоподібному вони 

становили  82 % і 87 %, відповідно, на 21 добу – 79 %, 84 %, відповідно, на 28 добу – 

78 %, 79 %, відповідно; в статевозрілих у власне жувальному м’язі та бічному 

крилоподібному вони становили 97 % і 90 %, відповідно, на 21 добу – 97 % і 87 %, 

відповідно, на 28 добу – 96 % і 83 %, відповідно). Натомість збільшилася частка 

м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази (у нестатевозрілих на 

14 добу у власне жувальному та бічному крилоподібному м’язах їх кількість 

збільшувалась у 2,32 (р<0,05) та 2,13 раза, на 21 добу – у 2,61 (р<0,01) і 2,39 (р<0,05) 

раза, на 28 добу – у 2,68 (р<0,01) і 2,86 (р<0,01) раза, відповідно; у статевозрілих на 14 

добу у власне жувальному та бічному крилоподібному м’язах їх кількість 

зменшувалась у 1,13 та 1,43 раза, на 21 добу – у 1,17 і 1,57 раза, на 28 добу – у 1,18 та 

1,71 раза, відповідно). 

Такі морфологічні зміни жувальних м’язів супроводжуються метаболічними 

розладами – вміст кальцію, магнію та фосфору у нестатево- та статевозрілих тварин на 

14 добу зменшився до 92 % і 82 %, 81 % і 71 % та 75 % і 90 %, відповідно, на 21 добу – 

до  91 % і 76 %, 77 % і 62 % та 65,5 % і 89 %, відповідно, на 28 добу – до 90 % і 74 %, 

71 % і 54 % та 61,5 % і 87 %, відповідно. 

Ключові слова: жувальні м’язи, кровоносні судини, м’язові волокна, онтогенез, 
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ABSTRACT 

Sahan N.T.  Morphofunctional peculiarities of masticatory muscles in conditions of age 

norm, in iodine-deficient conditions, hypothyroidism. – Qualifying Scientific Work as a 

Manuscript Copyright. 

Thesis for the Degree of a Candidate of Medical Sciences, Specialty 14.03.01 – Normal 

Anatomy (22 Health Care). – Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2019.  

The problem of diseases due to the lack of iodine is a priority among native and 

international investigations. According to the WHO data, more than 1/3 of the population of 

the Earth lives in zones of development of iodine deficiency states. Of particular importance 

was the problem of iodine deficiency and hypothyroidism after the Chernobyl accident, when 

there were significant emissions of radioisotopes that had a pronounced tropism to the thyroid 

gland. Nowadays the problem of iodine deficiency and hypothyroidism in Ukraine takes on 

greater and greater importance. According to the data of Ministry of Health of Ukraine, the 

Academy of Medical Sciences, the UNICEF Children’s Fund, and a number of research 

institutes, moderate iodine deficiency occurs throughout almost all of our country. 

Unfortunately, Ukraine is only 126th in the fight against iodine deficiency states. The country 

loses its intellectual, educational, professional and scientific potential. Prolonged iodine 

deficiency leads to hypothyroidism. According to many scientists, hypothyroidism causes 

changes in practically all organs and tissues. There are fragmentary information about the 

occurrence of myopathy in thyroid hormones deficiency. However, it should be noted that in 

our available biomedical literature today there are no works, in which the morphology of 

chewing muscles in the iodine deficiency states and hypothyroidism in the age aspect would 

be studied; at the same time, as is known, the functioning of masticatory muscles determines 

the state of the dentofacial system, digestive system and other systems of the body. We did 

not find any work in which they would have used morphometry and obtained quantitative 
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indicators for analyzing changes in masticatory muscles in hypothyroidism, iodine deficiency 

states. Summing up the above-mentioned, it can be argued that the chosen theme in science is 

not studied sufficiently. This indicates the necessity for a comprehensive study, in which the 

morphofunctional peculiarities of the masseter and lateral pterygoid muscles and their 

structural-metabolic transformations in conditions of simulated iodine deficiency and 

hypothyroidism will be studied in animals at the stages of postnatal ontogenesis.  

Therefore, the aim of our study was to determine the peculiarities of the structural 

organization of the masseter and lateral pterygoid muscles of the rats at the stages of postnatal 

ontogenesis and their morphofunctional peculiarities in experimentally modeled iodine-

deficient conditions, hypothyroidism.  

The experiment was performed on 144 white, outbred male rats (for leveling hormonal 

effects), which were divided into groups: group I – intact (with which no manipulation was 

performed) ((n=24) for 12 immature animals (weighing 120-150 g ) and mature ones 

(weighing 180-200 g); group II – experimental – under conditions of iodine deficiency 

((n=24) for 12 immature and mature animals); group III – experimental – under conditions of 

iodine deficient diet with the addition of strumogenic agents ((n=24) for 12 immature and 

mature animals); group IV – experimental with simulated hypothyroidism ((n=72) for 36 

immature and mature animals). 

The following research methods were used: experimental – modeling of iodine-

deficient conditions and mercazolilum-induced hypothyroidism; histological and electron 

microscopic – for studying the peculiarities of the structure of blood vessels, tissue elements, 

striated muscle fibers of masticatory muscles in different periods of postnatal ontogenesis, in 

iodine-deficient conditions, hypothyroidism; biochemical - to control the development of 

iodine deficiency, hypothyroidism; morphometric – for quantitative characterization of 

morphological transformations in ontogenesis and iodine deficiency, hypothyroidism; 

statistical – for the objective evaluation of the results. 

For the first time, based on the integrated approach with the use of modern methods of 

research, new results were obtained, which are manifested by the structural age restructure of 
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blood vessels and muscular fibers of the masticatory muscles (by increase of the diameter of 

the lumen and the thickness of the wall of all parts of the arterial and venous bed, increasing 

the number of hemocapillaries per unit area, a change in the percentage distribution of 

different types of muscular fibers, an increase in the diameter of the cross-striation of 

muscular fibers and an increase of the volumetric fraction of mitochondria and myofibrils); as 

well as the existing information on the peculiarities of the angioarchitectonics and the 

structure of the striated muscle fibers of the masseter and lateral pterygoid muscles at the 

stages of postnatal ontogenesis has been supplemented. 

For the first time, morphofunctional changes in the structural components of the 

vascular bed (progressive narrowing of the arterial lumen with thickening of the wall and 

severe edematous-dystrophic changes) and the striated muscle fibers of the masseter and 

lateral pterygoid muscles (loss of cross-striation, redistribution of different phenotypes of 

muscular fibers, an increase in the diameter of the cross-striation due to swollen-dystrophic 

changes of myofibrils, mitochondria) in the iodine-deficient conditions and mercazolilum-

induced hypothyroidism.  

There is new data about the dynamics of changes in the masseter and lateral pterygoid 

muscles in the modeled pathologies at different stages of postnatal ontogenesis.  

The applied structural-functional analysis allowed to draw parallels between 

morphological changes and metabolic processes under the conditions of the age norm and in 

pathology (structural changes in the vascular bed and muscular fibers are accompanied by a 

decrease in the content of calcium, magnesium and phosphorus, and an increase in the 

content of cholesterol in immature and mature animals). 

There was determined structural age-related reconstruction of the blood vessels of 

masticatory muscles, which manifests itself as an increase in the diameter of the lumen of all 

parts of the arterial and venous channels. The thickness of the wall thus increases. The largest 

changes are observed in the hemomicrocirculatory bed, which satisfies the growing necessity 

for blood supply. In the mature animals, the number of hemocapillaries per 1 μm2 of muscle 

increases (in the masseter muscle at 7,69 % (p<0,05), in the lateral pterygoid – at 7,79 % 
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(p<0,05)), which responds to the requests for growth and muscle development. 

Submicroscopically hemocapillaries acquire a definitive structure. 

Both immature and immature animals in masticatory muscles have the highest number 

of muscle fibers with intermediate activity of succinate dehydrogenase (in the masseter 

muscle of immature animals – 72,32 % and 69,83 % – in lateral pterygoid one; in mature rats, 

respectively, 66,17 % and 64,02 %). Age reorganization is accompanied by a change in the 

percentage distribution of different types of fibers – there is an increase in the number of 

muscle fibers with low activity of succinate dehydrogenase (from 10,67 % – in immature to 

17,27 % – in mature animals (in the masseter muscle) and from 8,85 % – in immature up to 

15,63 % – in mature animals (in the lateral pterygoid muscle) in almost unchanged amount of 

muscular fibers with high activity of succinate dehydrogenase, which testifies to the age-

related decrease in oxidative processes. The increase in the diameter of the cross-striation and 

the increase in the volume fraction of mitochondria and the volume fraction of myofibrils are 

observed in all types of fibers too. 

Under the conditions of iodine deficiency (ioduria is 1,99 % control in immature and 

2,27 % in the mature animals), the lumen of the arterial vessels decreases in the masticatory 

muscles, their wall thickens as a result of swelling of the membranes. The number of 

hemocapillaries per unit area of muscle fiber decreases in all studied muscles, which is most 

pronounced in immature rats – at 12,86 % (p<0,05) – in the masseter muscle and at 4,17 % 

(p<0,05) – in the lateral pterygoid one. The amount of muscle fibers with intermediate 

activity of succinate dehydrogenase decreases (1,5-fold in the masseter muscle and 1,1-fold 

in the lateral pterygoid muscle of the immature rats, 1,1-fold and 1,03-fold, respectively, in 

the mature ones) with simultaneous growth of muscular fibers with low activity of succinate 

dehydrogenase, especially in the masseter muscle of immature animals (2-fold in the masseter 

muscle and 1,6-fold in the lateral pterygoid muscle of the immature rats, also in 1,5-fold and 

1,13-fold, respectively, in the mature ones). In this case, swelling changes are the most 

pronounced in muscle fibers with low activity of succinate dehydrogenase. 
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In iodine deficiency with the addition of strumogenic agents (ioduria is 0,94 % of 

control in the immature and 1,52 % in the mature), in the masticatory muscles, the narrowing 

of the arterial lumen with the thickening of the wall, which is characterized by edematous-

dystrophic changes, progresses. There is a tendency to reduce the number of hemocapillaries 

at 1 μm2, especially in the masseter muscle of immature animals (at 15,38 % (p<0,0001)). 

Histostructurally the loss of cross-striation is noticeable. The diameter of the cross-section 

increases, especially of the muscular fibers with low activity of succinate dehydrogenase, and 

the high activity of succinate dehydrogenase in the masseter muscle of immature animals (at 

7,15 % and 5,67 %, respectively). Ultra-structurally, there are edematous-dystrophic changes 

of myofibrils, mitochondria. 

In the dynamics of the development of hypothyroidism, when the T3, T4 content in the 

blood of animals of both age groups during the 14th day was 85 % and 97 % (T3) of control 

and 50 % and 48 % (T4), respectively, and up to the 28th day, the T4 content remains low to 

71 % and 64 %, respectively, in all parts of the blood vessels of the masticatory muscles the 

changes deepen: the lumen of the arterial segments narrowes, venous lumen widens, there are 

dystrophic-edematous processes accompanied by hypercholesterinemia (cholesterol content 

in immature animals during the 14th day exceeds the index norm 1,01-fold (p<0,01), during 

the 21st day – 1,04-fold (p<0,01), during the 28th day – 1,12-fold (p<0,01), in the mature – 

1,09-fold (p<0,01), 1,4 (p<0,01), 1,54 (p<0,01)-fold, respectively). During the 28th day, the 

peak of the decrease in the number of hemocapillaries per unit area was recorded (in the 

immature - at 26,92 % (p<0,0001) in the masseter muscle and at 13,69 % (p<0,0001) in the 

lateral pterygoid muscle, in the mature ones – at 14,88 % (p<0,0001) and at 9,33 % 

(p<0,001), respectively).  

Under the conditions of hypothyroidism, swelling and vacuolization of endomysium 

and perimysium appear. As a result of edematous-dystrophic changes, the diameter of the 

cross-section of all types of muscular fibers, especially fibers with high activity of succinate 

dehydrogenase in immature and mature animals, increases (during the 14th day in immature 

animals, the diameter of the cross-section in these fibers increased 1,01-fold (p<0,05), in the 
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mature – 1,02-fold (p<0,05), during the 21st day – 1,02-fold (p<0,05) and 1,03-fold (p<0,05), 

respectively; during the 28th day – 1,25-fold (p<0,01) and 1,04-fold (p<0,01), respectively). 

At the same time, there is a tendency towards a decrease in muscular fibers with intermediate 

activity of succinate dehydrogenase (in the immature animals during the 14th day in masseter 

and  lateral pterygoid muscles, they were 82% and 87 %, respectively, during the 21st day – 

79 % and 84 %, respectively, during the 28th day – 78 % and 79 %, respectively; in the 

mature in the masseter and lateral pterygoid muscles, they were 97 % and 90 %, respectively, 

during the 21st day – 97 % and 87 %, respectively, during the 28th day – 96 % and 83 %, 

respectively). Instead, the proportion of muscular fibers with a low activity of succinate 

dehydrogenase increased (in the immature during the 14th day in the masseter and lateral 

pterygoid muscles their number increased 2,32-fold (p<0,05) and 2,13-fold, during the 21st 

day – 2,61-fold (p<0,01) and 2,39-fold (p<0,05), during the 28th day – 2,68-fold (p<0,01) and 

2,86-fold (p<0,01), respectively; in mature, during the 14th day in masseter and lateral 

pterygoid muscles their number decreased 1,13-fold and 1,43-fold, during the 21st day – 1,17-

fold and 1,57-fold, during the 28th day – 1,18-fold and 1,71-fold, respectively). 

Such morphological changes in chewing muscles are accompanied by metabolic 

disorders – the content of calcium, magnesium and phosphorus in immature and mature 

animals during the 14th day decreased to 92 % and 82 %, 81 % and 71 %, 75 % and 90 %, 

respectively, during the 21st day – up to 91 % and 76 %, 77 % and 62 %, 65,5 % and 89 %, 

respectively, during the 28th day – up to 90 % and 74 %, 71 % and 54 %, 61,5 % and 87 %, 

respectively.  

Key words: masticatory muscles, blood vessels, muscle fibers, ontogenesis, iodine 

deficiency, hypothyroidism. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Проблема захворювань внаслідок нестачі йоду посідає 

пріоритетне місце серед вітчизняних і міжнародних досліджень [11, 146, 147, 277, 280, 

368, 369]. За даними ВООЗ, більше 1/3 населення Землі живе в зонах розвитку 

йододефіцитних станів (ЙДС). Особливого значення набула проблема йододефіциту 

(ЙД) і гіпотиреозу (ГТ) після аварії на Чорнобильській АЕС, коли відбулися значні 

викиди в атмосферу радіоізотопів, що мали виражену тропність до щитоподібної 

залози (ЩЗ) [61]. Сьогодні проблема ЙД і ГТ в Україні набуває все більшої ваги. На 

жаль, Україна посідає 126 місце в боротьбі з йододефіцитними станами. Країна втрачає 

інтелектуальний, освітній, професійний і науковий потенціал. 

Тривала недостатність йоду призводить до ГТ. За даними багатьох вчених, ГТ 

зумовлює зміни практично у всіх органах і тканинах [222]. 

Є фрагментарні відомості про виникнення міопатії при дефіциті гормонів ЩЗ 

[96]. Однак, потрібно відзначити, що в доступній нам медико-біологічній літературі на 

сьогодні немає робіт, в яких би вивчалася морфологія жувальних м’язів (ЖМ) при ЙДС 

та ГТ у віковому аспекті. Ми не виявили жодних робіт, в яких була б використана 

морфометрія та отримані кількісні показники щодо аналізу змін у ЖМ при ГТ, ЙДС.  

Це вказує на необхідність проведення комплексного дослідження, в якому у 

тварин на етапах постнатального онтогенезу вивчатимуться морфофункціональні 

особливості власне жувального (ВЖМ) і бічного крилоподібного м’язів (БКМ) та їх 

структурно-метаболічні перетворення в умовах змодельованого ЙД та ГТ. 

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

виконано відповідно до плану наукових тематик ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» і є фрагментом науково-дослідної роботи 

«Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (номер державної реєстрації 0114U005624). 
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Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (протокол № 11 від 29.09.2015 р.) та 

Проблемною комісією МОЗ і АМН України «Морфологія людини» (протокол № 9/1 

від 09.09.2015 р.) 

Мета дослідження. Встановити особливості структурної організації власне 

жувального та бічного крилоподібного м’язів щурів на етапах постнатального 

онтогенезу та їх морфофункціональні особливості при експериментально 

змодельованих йододефіцитних станах, гіпотиреозі. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити морфологічні особливості будови кровоносних судин, тканинних 

елементів, посмугованих м’язових волокон (МВ) ВЖМ та БКМ у різні періоди 

постнатального онтогенезу (статевого становлення, статевої зрілості).  

2. Простежити в динаміці особливості морфофункціональних змін у кровоносних 

судинах, тканинних елементах, посмугованих МВ ВЖМ та БКМ нестатево- і 

статевозрілих щурів через 60 діб в умовах ЙД. 

3. Дослідити зміни в кровоносних судинах, тканинних елементах, посмугованих 

МВ ВЖМ та БКМ нестатево- і статевозрілих щурів через 60 діб в умовах 

йододефіцитної дієти (ЙДД) з додаванням струмогенних продуктів.  

4. Зʼясувати морфофункціональні особливості ВЖМ та БКМ щурів нестатево- і 

статевозрілого віку на 14, 21 та 28 доби мерказоліліндукованого гіпотиреозу (МІГ).  

5. Провести морфометричний аналіз кровоносних судин, тканинних елементів, 

посмугованих МВ ВЖМ та БКМ на етапах постнатального онтогенезу, в динаміці 

розвитку ЙДС, а також змодельованого ГТ. 

6. Дослідити особливості біохімічних процесів на зазначених етапах 

дослідження (біохімічний склад крові (вміст тиреотропного гормона, гормонів ЩЗ, 

холестерину, макроелементів (Ca, Mg, P)) та вміст йоду в сечі на етапах 

постнатального онтогенезу та в експерименті).  

Об’єкт дослідження – морфофункціональні перетворення структур ВЖМ та 
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БКМ на етапах постнатального онтогенезу, при ЙДС, ГТ.  

Предмет дослідження – особливості мікро- та ультраструктури ВЖМ та БКМ 

(інтраорганних кровоносних судин, сполучнотканинних елементів, посмугованих МВ) 

білих безпородних щурів-самців нестатевозрілого та статевозрілого віку в нормі та при 

ЙДС, ГТ.  

Методи дослідження: експериментальний – моделювання ЙДС та МІГ; 

гістологічний і електронномікроскопічний – для вивчення особливостей будови 

кровоносних судин, тканинних елементів, посмугованих МВ ЖМ у різні періоди 

постнатального онтогенезу, при ЙДС, ГТ; біохімічні – для контролю розвитку ЙД, ГТ; 

морфометричний – для кількісної характеристики морфологічних перетворень в 

онтогенезі та при ЙД, ГТ; статистичний – для об’єктивної оцінки отриманих 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі комплексного 

підходу із використанням сучасних методів дослідження отримано нові результати, які 

проявляються в структурній віковій перебудові кровоносних судин та МВ ЖМ 

(збільшенні діаметра просвіту та товщини стінки всіх ланок артеріального і венозного 

русла, зростанні кількості гемокапілярів (Гк) на одиницю площі, зміною відсоткового 

розподілу різних типів МВ, зростанні ДПП МВ та збільшенні об’ємної частки 

мітохондрій (ОЧМ) і міофібрил (ОЧМф)), а також доповнено вже існуючі відомості 

щодо особливостей ангіоархітектоніки та будови посмугованих МВ ВЖМ та БКМ на 

етапах постнатального онтогенезу.  

Уперше описані морфофункціональні зміни структурних компонентів 

судинного русла (прогресуюче звуження просвіту артеріальної ланки з потовщенням 

стінки та виражені набряково-дистрофічні зміни) та посмугованих МВ ВЖМ та БКМ 

(втрата поперечної посмугованості, перерозподіл різних фенотипів МВ, збільшення 

ДПП внаслідок набряково-дистрофічних змін міофібрил (Мф), мітохондрій (М)) при 

змодельованих ЙДС та МІГ. 

Новими є дані про динаміку змін ВЖМ та БКМ при змодельованих патологіях на 
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різних етапах постнатального онтогенезу. 

Застосований структурно-функціональний аналіз дозволив провести паралелі між 

морфологічними змінами та метаболічними процесами в умовах вікової норми та при 

патології (структурні зміни судинного русла та МВ супроводжуються зменшенням 

вмісту Ca, Mg, P і зростанням вмісту холестерину в крові у нестатево- та статевозрілих 

тварин). 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати вікової 

трансформації структурних елементів ВЖМ і БКМ можуть послужити морфологічним 

підгрунтям у практичній стоматології для вибору оптимальних алгоритмів обстеження, 

діагностики та лікування пацієнтів різних вікових груп.  

Виявлені структурні особливості та їх морфометрична оцінка можуть 

використовуватися в подальших наукових роботах.  

Відомості про особливості динаміки морфофункціональних порушень, що 

розвиваються в ЖМ представників різних вікових груп в умовах різної тривалості ЙД, 

поєднання його із споживанням струмогенних продуктів, при ГТ, можна взяти до уваги 

з метою застосування своєчасних заходів лікування і профілактики. 

Розроблено і обґрунтовано новий спосіб моделювання ЙДС при поєднанні базової 

ЙДД та струмогенних речовин (Пат. № UA 111647 U; заявл. 15.03.2016; опубл. 25.11.2016 

р., Бюл. № 22), що надалі дасть можливість в експериментальних умовах досліджувати 

різні органи і системи при змодельованій патології. Удосконалено методику забарвлення 

за Малорі (Пат. № UA 109954 U; заявл. 29.10.2015; опубл. 26.09.2016 р., Бюл. № 18), що 

сприятиме ідентифікації посмугованих МВ у наукових лабораторіях. 

Отримані нові дані можуть використовуватися в ендокринології, стоматології.  

Теоретичні та практичні узагальнення роботи можуть бути використані у 

навчальному процесі на кафедрах анатомії людини, фізіології, патологічної анатомії, 

ендокринології, стоматології, терапії медичних ВНЗ. 

Впровадження результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 

роботи впроваджені в навчальний процес та наукову роботу на кафедрах анатомії 
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людини Одеського національного медичного університету (затв. 05.01.17 р.), 

патологічної анатомії, анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» (затв. 27.11.17 р. та 04.02.2019 р.), нормальної анатомії та оперативної 

хірургії з топографічною анатомією Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (затв. 10.01.17 р. та 12.01.17 р.), анатомії  

людини  Харківського  національного медичного університету (затв. 01.09.17 р.), 

анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова (затв. 22.01.19 р.), анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського» (затв. 12.02.19 р.).  

Особистий внесок здобувача. Результати, викладені в дисертаційній роботі, 

отримані здобувачем особисто. Визначення мети та розробка завдань дослідження 

були виконані з науковим керівником. Дисертант самостійно здійснив пошук і 

проаналізував наукову літературу, виконав експериментальну частину та забір 

матеріалу для морфологічних і біохімічних досліджень. Світлооптичні, 

електронномікроскопічні, морфометричні дослідження та їх статистична обробка 

зроблені автором власноруч. Здобувачем особисто написано та проілюстровано всі 

розділи дисертації. Інтерпретація отриманих результатів, формулювання висновків 

здійснено разом із науковим керівником. У наукових роботах, опублікованих у 

співавторстві, реалізовані наукові ідеї здобувача, участь якого є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

оприлюднено на: Міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення медичної 

науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» (Дніпропетровськ, 11-12 

квітня 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та 

практика на сучасному історичному етапі» (Київ, 9-10 травня 2014); Науковій 

конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження К.С. Кабака (Київ, 29-30 травня 

2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Медична наука та практика: 

актуальні питання взаємодії» (Київ, 4-5 вересня 2015); VІ національному Конгресі анатомів, 
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гістологів, ембріологів України (Запоріжжя, 16-18 вересня 2015); Конференції з 

міжнародною участю «Фундаментальні науки – практичній медицині: 

морфофункціональні методи дослідження онтогенетичних перетворень фізіологічних 

та метаболічних процесів, змодельованих патологічних станів, при захворюваннях 

внутрішніх органів», присвяченій 75-річчю з Дня народження професора Шутки 

Богдана Васильовича (Івано-Франківськ, 30 вересня-1 жовтня 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальные вопросы морфологии», посвященной 70-

летию Государственного медицинского и фармацевтического университета им. 

Николая Тестемицану (Молдова, Кишинеу 15-16 октября 2015); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної анатомії та 

оперативної хірургії», присвяченій 75-річчю від дня народження професора В.І. 

Проняєва (Чернівці, 24-25 березня 2016); Науково-практичній конференції за участі 

міжнародних спеціалістів «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, 

тканин людини та її значення для практичної медицини і стоматології», присвяченій 

80-річчю з дня народження професора М.С. Скрипнікова (Полтава, 19-20 травня 2016); 

Научно-практической конференции с международным участием, посвященной 115-

летию со дня рождения академика Д.М. Голуба (Минск, 30 сентября 2016); Науково-

практичній конференції «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних 

процесів» (Івано-Франківськ, 6 квітня 2017); 87 Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 22-23 березня 2018); 

The Third International Scientific Congress of Scientists of Europe and Asia (Vienna, Austria 

19-20th April 2018); International congress «Science and society» (Hamilton, Canada, 15 

June 2018); Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» 

(Тернопіль, 20-21 вересня 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, які 

повністю відображають зміст проведеного дослідження, в тому числі 8 статей у 

наукових фахових виданнях України та зарубіжжя (із них 1 стаття – у закордонному 
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виданні (Естонія), 4 статті входять до міжнародних наукометричних баз (4 статті – 

одноосібні)) і 12 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних наукових 

конференцій, конгресів; отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 253 сторінках (129 

сторінок основного тексту) і складається із анотації, змісту, переліку умовних 

скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, списку використаних джерел, який включає 369 найменувань 

(із них 252 – кирилицею, 117 – латиницею), додатків. Дисертація ілюстрована 137 

рисунками, 26 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ У 

ВІКОВОМУ АСПЕКТІ, ПРИ ВПЛИВІ РІЗНИХ ФАКТОРІВ 

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1.  Закономірності становлення та розвитку м’язів в онтогенезі 

На сьогодні зріс інтерес до досліджень вікових змін фізіологічних систем 

людського організму [197, 230, 231, 248]. Це зумовлено рядом причин медико-

соціального характеру.   

Вікові зміни в органах і системах, в основному, вивчаються на тваринах, однак, 

результати досліджень можна екстраполювати на людину [38]. Якщо порівняти 

пренатальний онтогенез, можна стверджувати, що фаза ембріонального розвитку 

людини відповідає 1 тижню розвитку щурів, фаза плацентарного розвитку: ранній 

фетальний період людини відповідає 10 добі розвитку щурів, пізний фетальний період – 

це 4 кінцеві доби внутрішньоутробного розвитку щурів [38]. Інші результати 

засвідчили, що білі щурі народжуються незрілонародженими (іматуральними) [53, 

136]. Людина також народжується незрілою. За ступенем незрілості щуренята дуже 

близькі до недоношених дітей [137]. Щуренята незрячі, не відкрите зовнішнє вухо, 

немає рухової активності. Слід зауважити, що і дитина, і експериментальна тварина 

характеризуються незавершеним дозріванням центральної нервової системи [230, 247].  

При здійсненні порівняння пропорційних вікових взаємовідношень у 

постнатальному онтогенезі встановлено, що «фізіологічний годинник» постнатального 

життя щура «рухається» приблизно в тридцять разів швидше людського [63]. Інші 

обчислення можна зробити з розрахунку, що один тиждень прирівнюється до одного 

року життя людини. Якщо один рік складає 365-366 днів, то один день життя щура 

складає 52 дні життя людини [38]. Під час дослідження було встановлено, що у тварин 

від 6 до 10 тижнів відбувається період статевого дозрівання, а до 14 тижня – вони 
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дорослі.  

Нами проаналізовано багато робіт, присвячених постнатальному розвитку 

м’язової тканини [96, 185, 313, 314], однак вони мають, здебільшого, фізіологічне 

спрямування. Дослідження показали, що розвиток м’язів в онтогенезі є складним, 

організованим процесом, який відбувається від народження до завершення статевого 

дозрівання і до повного становлення дорослого організму. Потрібно зазначити, що 

етапи становлення всіх структур м’язової тканини є однаковими як для людини, так і 

для ссавців, хоча в різних часових рамках [212].  

При огляді сучасної літератури ми з’ясували, що в період з 23 до 45 дня 

постнатального періду в щурів спостерігається інтенсивний розвиток м’язової тканини 

[201]. Загалом, постнатальний онтогенез відбувається в декілька етапів («хвиль») [213]. 

Перша «хвиля» починається на 7-12 день постнатального життя, коли в м’язових 

волокнах «ембріональний» міозин перетворюється в «проміжний». Формуються 

волокна І типу. До 16 дня ці структури отримують «повільний» міозин, ростуть і 

активують окисну енергетику в автономному режимі. Утворюються МВ ІІ типу. З 

розвитком волокон ІІ типу пов’язана друга «хвиля» розвитку м’язової тканини. Це 

можна підтвердити морфофункціональними дослідженнями скелетних м’язів людини 

[319], в яких показано, що до 9 років значно збільшується кількість волокон І типу і їх  

кількість зменшується до 19 років, тоді як підвищується відсоток волокон ІІ типу. 

Період третьої «хвилі», що відбувається в пубертатному періоді, характеризується 

перебудовою і диференціюванням МВ ІІ типу в ІІА і ІІВ типи.  

Якщо порівняти розвиток посмугованої скелетної тканини у тварин і людини, то 

в процесі онтогенезу в м’язах людини проходять гетерохтонні зміни, коли спочатку 

утворюються ті скелетні м’язи, які необхідні для нормальної життєдіяльності дитини. 

Процес «базового» формування м’язів закінчується до 7-8 тижня пренатального 

розвитку. Після народження спостерігається інтенсивний ріст МВ до 7 років. До 14-16 

років скелетні м’язи повністю дозрівають, однак потовщення і удосконалення 

скоротливого апарату продовжується до 30-35 років. Вік 12-15 років називається 
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«пубертатним гіпофізіарним передиференціюванням», тоді як після 15 років 

починається «вторинний», або «тестикулярний» з інтенсивним ростом МВ [201, 214]. 

Цей етап так назвали тому, що на розвиток м’язів значно впливають чоловічі статеві 

гормони, що підтверджується результатами інших досліджень [215, 216, 349], які 

засвідчили, що у дівчаток не виявлено впливу процесів статевого дозрівання на 

структурну організацію м’язової тканини. У хлопчиків вміст тестостерону 

збільшується в 4 рази на початкових стадіях статевого дозрівання, а потім ще 20-

кратно – на кінцевих етапах. У дівчаток рівень тестостерону від початкових до 

кінцевих стадій пубертату підвищується тільки в 4 рази. 

Якщо розглядати розвиток енергозабезпечення МВ, то він проходить у два етапи. 

Перший етап характеризується деяким збільшенням аеробної енергетики, тоді як в 

останній стадії пубертатного періоду спостерігається активація анаеробно-

гліколітичних джерел енергії. Таким чином, у віковій динаміці виділяється чіткий 

максимум, який припадає на вік 9-11 років. Власне цей період є «золотим» для 

аеробного тренування [217]. Водночас істотно зростає об’єм депо глікогену [96].  

При гістохімічному дослідженні м’язів перші гістохімічні зміни відбуваються на 

22-23 тижнях внутрішньоутробного розвитку, які стосуються активності 

аденозинтрифосфорилази [216]. Кількість і активність аденозинтрифосфорилази 

зумовлює силу м’язів. Чим більша активність цього ферменту, тим більшу потужність 

може розвивати м’яз [96, 201, 345, 349]. Волокна з високою 

аденозинтрифосфорилазною активністю вважаються швидкими, вони мають більший 

поперечний переріз і, відповідно, розвивають більшу силу скорочення [188, 189, 190]. 

У цей же період вперше відкладаються гранули диформазану. З народження до 2-х років 

частка недиференційованих волокон знижується, з них формуються гліколітичні 

волокна з низькою активністю сукцинаидегідрогенази (СДГ), лактатдегідрогенази, 

аденозинтрифосфорилази. До 7 років посилюється активність СДГ, лактатдегідрогенази. У 

віці 11-12 років спостерігається зниження активності СДГ і збільшується 

лактатдегідрогенази. Значно змінюється гістохімічна характеристика до 14-річного 
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віку, коли значно зростає СДГ активність. Інша фаза перебудови скелетних м’язів 

спостерігається в 17-18 років.  

Важлива фізіологічна робота з вивчення розвитку рухової активності м’язів 

[126], в якій з’ясовано, що найбільший приріст частоти рухів спостерігається в період 

від 7 до 9 років, а потім – з 11 до 13. Ці вікові періоди є найбільш сприятливими для 

розвитку якості швидкості. При дослідженні витривалості м’язів встановили, що 

зазначена якість найбільше виражена в період від 7 до 10 років. Надалі наступає спад, 

потім наступний підйом в 15-17 років. Тоді ж спостерігається приріст м’язової сили, 

тому систематичні тренування необхідно починати в цей віковий проміжок. Результати 

даного дослідження підтверджуються іншим, в якому на основі аналізу основних 

параметрів білатеральних м’язів проксимального і дистального відділів нижніх 

кінцівок виявлено, що у юнаків 17-19 років збудливість м’язів набагато вища, ніж у 

чоловіків 25-35 років [105]. Необхідно зауважити, що диференціювання м’язової 

тканини відбувається несамостійно. Сигнал про необхідність передиференціювання 

може надійти як нейрогенно з синаптичних закінчень, так і гуморально [72, 77]. У 

процесі онтогенезу розвиваються не окремі м’язові волокна, а суперструктури, які 

позначаються як «рухові одиниці», в яких стан м’язів тісно пов’язаний з 

мотонейронами [30, 233, 234, 235, 268, 325]. Процентне співвідношення окремих 

«рухових одиниць»  скелетних  м’язів з віком збільшується. У дітей 8-9 років складає 

18 %, 13-14 років – 36 %, 17-18 років – 71 % [148,149,150]. 

Нейро-м’язові з’єднання в онтогенезі ссавців широко вивчалися в літературі з 

визначенням гістохімічних властивостей синапсів [102, 103, 173, 174, 265, 266, 307]. 

Привертає увагу дослідження становлення в процесі розвитку системи «рухове 

закінчення-нервове волокно», яке проходить у декілька стадій [177]. Перша стадія 

відбувається протягом першого місяця життя (молочний період). Другий етап (3-6 

місяців) нейро-м’язовий синапс набуває дефінітивні риси будови (препубертатний-

репродуктивний періоди онтогенезу). Третій етап характеризується появою ознак 

природної вікової денервації нейро-м’язового сипапса (відповідає репродуктивному 
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періоду і зрілості). На четвертому етапі виникають природні вікові регенераторні 

зміни, які призводять до формування нових нейро-м’язових контактів. Такі 

дослідження підтверджуються працями інших вчених [84], у яких зазначено, що в 

пубертатному періоді за якісною і морфометричною характеристиками ферментативну 

зону нейро-м’язового синапса можна вважати сформованою. У шестимісячному віці 

(репродуктивний період) з’являються ознаки дистрофічних і регенераторних змін, які 

відображають інволюцію структур нейро-м’язового синапса.  

При огляді літератури проаналізовано праці, в яких вивчалися вікові зміни в 

системі «рухове закінчення-нервове волокно-судинна сітка» [85, 86]. Досліджувалися 

литковий, підошвовий і камбалоподібний м’язи. Виявлена асинхронність змін і 

гетерохронність показників. Найпершим стабілізується діаметр судин, надалі – і 

гістохімічний профіль МВ. Прослідковується динаміка змін: період інтенсивних 

перетворень (14-30 доба), зменшення (30-60 доба), стабілізації (після 60 доби). 

Фізіологічні дослідження перегукуються з морфологічними, хоча необхідно зазначити, 

що морфологічних робіт з вивчення структурних елементів м’язової тканини в 

онтогенезі з використанням сучасних методів нами виявлено дуже мало. У зазначених 

працях за допомогою гісто-ультраструктурних методів було показано, що у 

статевозрілих щурів на рівні нейро-м’язових закінчень є виражений гемато-невральний 

бар’єр, який визначається структурними особливостями стінки Гк [169]. У ранній 

термін постнатального періоду онтогенезу структури гемато-неврального бар’єру 

незрілі, а його функціональна недостатність компенсується дистанціюванням джерел 

кровопостачання, що забезпечує достатню морфологічну ізоляцію аксонів від білків і 

клітинних компонентів крові. У пізні терміни постнатального періоду онтогенезу 

структури гемато-неврального бар’єру деструктуризуються внаслідок підсилення і 

генералізації інволюційних процесів, які проходять шляхом апоптозу. 

Внутрішньоклітинна перебудова нейролемоцитів упродовж онтогенезу свідчить про їх 

активну трофічну функцію, а концентрація синаптичних пухирців у цитоплазмі 

окремих термінальних нейролемоцитів вимагає перегляду питання про їх роль у 
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функціонуванні гемато-неврального бар’єру на рівні нейро-м’язових закінчень. 

Мікроциркуляція скелетних м’язів також із віком набуває певної організації з 

відповідною зміною режиму гемодинаміки [88]. До статевого дозрівання капілярне 

русло «розріджується», хоча кількість генерацій розгалужень збільшується, а шляхи 

притоку і відтоку крові набувають рис, що є характерними для дорослого. Таке 

«розрідження» капілярної сітки супроводжуються збільшенням діаметра МВ, 

формується структурно-функціональна одиниця – міоангіон [89]. 

При вивченні літератури ми знайшли лише поодинокі дослідження про 

онтогенетичні зміни в ЖМ у щурів. Так, нами опрацьована робота з вивчення 

особливостей морфогенезу інтраорганної іннервації м’язів щелепного апарату в 

ранньому постнатальному онтогенезі при гіподинамії [15]. Для порівняння в цій праці 

крім жувального, вивчалися супрагіоїдні м’язи. Було встановлено, що в розвитку 

нервових закінчень щелепного апарату можна виділити два етапи: етап інтенсивного 

росту і диференціювання (3 – 120 днів постнатального онтогенезу) і етап відносної 

стабілізації (120 – 180 днів). Гіподинамія сповільнює морфогенез у період з 45 по 120 

день, що супроводжується зменшенням площі рухових нервових волокон, зменшенням 

терміналей та рівня ферментактивних зон. Становлення інтраорганного нервовового 

апарату підборідно-під’язикового м’яза характеризується специфікою перетворення в 

умовах гіподинамії: не впливаючи на диференціювання ферментактивних зон, 

гіподинамія в пубертатний період (60-120 дні) інтенсифікує зростання складних 

ацетилхолінпозитивних зон, викликаючи збільшення їх площі, периметра і діаметра 

перетину, а також підвищує рівень іннервації м’яза в цілому. У двочеревцевому м’язі 

гіподинамія зумовлює більш швидке перетворення форми нейро-м’язових синапсів і 

прискорення темпів зростання площі, периметра і діаметра простих 

ацетилхолінестеразних позитивних зон з 60-го по 120-й день постнатального 

онтогенезу. 

Окрім нервового апарату в постнатальному онтогенезі досліджувалося 

становлення гістоструктури жувального, підборідно-під’язикового, двочеревцевого 
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м’язів при гіподинамії [102, 103]. У постнатальному морфогенезі м’язів щелепного 

апарату щурів можна виділити два етапи: ранній постнатальний морфогенез (з 15-го по 

45-й день), що відрізняється збільшенням питомої ваги червоних і білих волокон, а 

також потовщенням волокон, і пізній постнатальний морфогенез (з 45-го по 120-й 

день), що характеризується зниженням інтенсивності диференціювання червоних і 

білих волокон та зниженням середньої швидкості потовщення МВ усіх типів. 

Зменшення функціонального навантаження на м’язи щелепного апарату зумовлює 

уповільнення інтенсивності диференціювання МВ на ранньому етапі та його 

прискорення на пізньому етапі постнатального морфогенезу.  

Таким чином, при огляді літератури, ми виявили, що в онтогенезі вивчалися, 

здебільшого, скелетні м’язи тулуба і кінцівок. Дослідження здійснювалися на 

фізіологічному рівні, морфологічні роботи з зазначеної проблематики поодинокі. Нами 

не знайдено комплексного морфологічного вивчення ЖМ на етапах постнатального 

онтогенезу. 

 

1.2. Дослідження морфофункціонального стану жувальних м’язів при впливі 

різних факторів 

Вивчення морфології ЖМ проводилося впродовж тривалого часу багатьма 

вітчизняними і закордонними вченими [71, 132, 187, 193, 194, 247]. Однак немає 

чіткого і одностайного погляду на морфологію цих м’язів. Анатоми виділяють чотири 

ЖМ: ВЖМ, скроневий, медіальний і латеральний крилоподібний м’язи [102]. Проти 

стоматологи доповнюють цю групу щелепно-під’язиковим, підборідно-під’язиковим і 

двочеревцевим м’язами. Також нами знайдено класифікацію ЖМ залежно від місця їх 

прикріплення до нижньої щелепи [3]. Але аналізуючи функції ЖМ, їх розділяють на 5 

груп: до першої належать піднімачі (жувальний і скроневий), до другої – опускачі 

(двочеревцевий, щелепно-під’язиковий, підборідно-під’язиковий), до третьої групи 

зараховують протрактори щелепи (латеральний крилоподібний м’яз); четверта група – 

це м’язи, що зміщують нижню щелепу вбік (латеральний крилоподібний м’яз при 
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односторонньому скороченні); п’яту групу складають ретрактори нижньої щелепи 

(задній і нижні пучки скроневого м’яза, проміжні і глибокі шари ЖМ) [103]. 

ЖМ належать до скелетних, тому їх характеристики відповідають загальним 

ознакам всіх скелетних м’язів, а власне, складу МВ. Усі МВ скелетних, а отже, і ЖМ, 

за даними літератури, можна поділити на три фенотипічні типи [3, 6]. Волокна І типу з 

високою активністю СДГ, їх ще називають червоні або повільні окисні. Вони мають 

темне забарвлення та багато мітохондрій (М), скорочуються повільно і слабо. 

Ультраструктурно ці волокна містять багато великих М зі щільно упакованими 

кристами, ліпідні краплі, досить широкі Z-лінії і помірну кількість гранул глікогену. 

Джерелом енергії для цих волокон служать процеси аеробного дихання. Волокна ІІ 

типу з проміжною активністю СДГ (проміжні волокна або швидкі окисногліколітичні) 

мають більший діаметр і займають проміжне положення за ступенем забарвлення між 

червоними та білими. На ультраструктурному рівні вони характеризуються добре 

розвинутою саркоплазматичною сіткою, великою кількістю гранул глікогену, 

широкими міофібрилами (Мф) з вузькою Z-лінією і дрібними М. Ці волокна можуть 

скорочуватися швидко і стійкі до втоми. Енергетичне забезпечення здійснюється як 

анаеробним, так і аеробним шляхами обміну. Волокна ІІІ типу з низькою активністю 

СДГ (в літературі – білі волокна або швидкі гліколітичні) можуть скорочуватися 

швидко і сильно, але короткочасно. Для цього типу волокон характерним є добре 

розвинута саркоплазматична сітка, найширша Z-лінія, незначна кількість М, багато 

мофібрил (Мф) і гранул глікогену. Вони забезпечуються енергією внаслідок 

анаеробного процесу (гліколізу).  

Нами опрацьовані дослідження впливу різних ендо- і екзогенних чинників на 

стан ЖМ. Одним із таких чинників є жувальна гумка. Сьогодні багато молодих людей 

не уявляють свого життя без неї, однак з наукових робіт стає чітко зрозумілим, що 

часте вживання жувальної гумки призводить до значного збільшення ЖМ [74, 113]. Це 

відбувається не завдяки збільшенню кількості МВ, а внаслідок зростання їх розмірів. У 

деяких джерелах ми зустріли інформацію про позитивний вплив жувальної гумки на 
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щелепно-лицеву ділянку. При збільшенні функціонального навантаження на м’яз у 

ньому зростає необхідність використання більшої кількості кисню, а це покращує його 

васкуляризацію, що надалі призводить до покращення функції МВ [108]. 

Особливої актуальності набувають дослідженння ЖМ у зв’язку із зміною 

характеру харчування сучасної людини, яка надмірно вживає механічно оброблені та 

рафіновані продукти. Нами опрацьовано ряд досліджень з вивчення гіподинамії ЖМ. 

Ми проаналізували праці, в яких охарактеризовано вплив гіподинамії на перебудову 

гістологічної структури м’язів [102, 206, 207, 208, 209, 196]. Зменшення 

функціонального навантаження ЖМ призводить до змін у пародонті, одонтогенних 

запальних процесів й інших відхилень у розвитку та функції щелепного апарату [8, 19, 

110, 111, 112, 134, 303]. Також при гіподинамії спостерігається порушення 

мікроциркуляторного русла щелепних м’язів, зниження рівня капілярного 

кровопостачання, стоншення стінки артеріол, зменшення їх зовнішнього діаметра, 

тобто виникає гіпоксія. Нами вивчені праці про вплив диспергованої їжі на 

морфологію та функцію латерального крилоподібного м’яза. Так, харчування 

диспергованими продуктами призводить до більш складних диференційованих рухів 

зазначеного м’яза [103]. Також внаслідок адаптації м’яза до зміни функціонального 

навантаження спостерігалося збільшення відносної кількості складних нейро-м’язових 

синапсів бічного крилоподібного м’яза та ускладнення їх конструкції. Серед праць, 

присвячених вивченню ЖМ, особливе місце посідає дослідження функції нейро-

м’язового апарату ЖМ, а саме їх парафункції [20, 155, 221]. Було встановлено, що 

основними чинниками у виникненні парафункції ЖМ є порушення статичної і 

динамічної оклюзії різної етіології. До того ж встановлено, що для розвитку 

патологічного процесу необхідна наявність хронічного захворювання та зниження 

адаптаційних ресурсів організму.  

У щелепно-лицевій хірургії та в імплантології досліджувався вплив 

компресійних імплантів (дистракторів, імплантів Гюнтера), які використовувалися для 

корекції росту кісткової тканини щелеп в період їх активного росту, на морфологічні 
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зміни в м’язах, що піднімають нижню щелепу [202, 203, 204]. Було виявлено, що ці 

елементи, основою яких є нікелід-титан, викликають як метаболічні зміни в м’язовій 

тканині, так і зміни форм міонів та їх складових. Ця перебудова має адаптаційний 

мотив. Надалі, при відсутності корекції, зміни будуть набувати дистрофічних і 

некротичних рис. Важливою складовою цієї тематики є те, що репарація такого 

пошкодження найчастіше відбувається шляхом заміщення м’язової тканини на 

сполучну, структурна організація якої в цілому відрізняється від організації МВ. 

Нами вивчені праці, в яких описувалися дослідження впливу холодового фактора 

на ЖМ [170, 171]. У роботах охарактеризовані зміни в ланках 

гемомікроциркуляторного русла і нервового апарату при дії загальної глибокої 

гіпотермії на гістологічному та ультрамікроскопічному рівнях. Відомо, що при такому 

впливі знижується сила м’язового скорочення, порушується система теплообміну й 

тепловіддачі. Структурно це пояснюється перебудовою гемомікроциркуляторного 

русла цієї тканини, що в свою чергу призводить до венозно-капілярного стазу. В крові 

спостерігається зміна її реологічних властивостей, зокрема: підвищується в’язкість, 

знижується дисперсність еритроцитів. Через деякий час спостерігається зменшення 

показників іонів Са2+, К+, Na+. Зміни показників крові супроводжуються розрідженням 

судинної сітки і зменшенням діаметра внутрішньом’язових Гк.  

Ураження м’язової системи є одним з поширених ускладнень при 

захворюваннях ЩЗ. Огляд наукової літератури засвідчив, що 5 % всіх міопатій 

пов’язані з патологією ЩЗ [356]. Найяскравішим проявом патології м’язів у хворих на 

ГТ є гіпотиреоїдна міопатія. У 1982 році Кохер вперше описав у дітей незвичайний 

для ГТ синдром, що полягає в збільшенні об’єму скелетних м’язів при зменшенні 

м’язової сили і релаксації [17]. М’язи при ЙД та ГТ внаслідок муцинозного набряку 

стають «пухкими», їхня довжина стає різною, втрачається посмугованість, деколи 

підвищуються «м’язові ферменти» і виникає асимптомна гіперурикемія [223, 224]. 

Атрофія м’язів, як правило, є відсутньою. Деколи фіксується псевдогіпертрофія м’яза 

за рахунок просякання мукопротеїнами. М’язи стають щільними, тугими, добре 
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контуруються (синдром Гоффмана). Дефіцит тиреоїдних гормонів призводить до 

порушення експресії геному тяжких ланцюгів міозину, перерозподілу його ізоформ, 

пригнічення білкового синтезу і, відповідно, м’язового росту. Крім того, при дефіциті 

гормонів ЩЗ порушується мобілізація вільних жирних кислот з жирової тканини, що 

призводить до недостатнього поступлення ліпідів у скелетні м’язи і є можливою 

причиною м’язової слабкості та зниження працездатності [223, 224]. 

Зміни м’язів при гіпотиреоїдній міопатії характеризуються їх збільшенням і 

ущільненням. Значне збільшення скелетних м’язів у жінок створює враження 

маскулінізації за відсутності гіпертрихозу і вірилізації клітора. Хворі часто скаржаться 

на болючість м’язів при пальпації і рухах. Характерним для псевдоміотонічного 

синдрому є уповільнення скорочення і розслаблення м’язів, що не супроводжується 

порушенням електричної провідності. Серед хворих первинним ГТ цей синдром 

зустрічається в 25-60 % випадків і проявляється слабкістю в кінцівках, міалгією, 

сповільненими рухами [308]. З’ясовано, що гіпотиреоїдна міопатія переважає в м’язах 

тазового пояса і проксимальних м’язах нижніх кінцівок, також у м’язах плечового 

пояса і проксимальній частині верхніх кінцівок. Причому м’язова слабкість переважає 

над атрофією. У 78 % хворих маніфестним ГТ спостерігається гіпорефлексія [27]. У 

наукових працях ми ознайомилися з відомостями про рабдоміоліз, ускладнений 

м’язовим некрозом [312]. Ураження м’язової системи може призвести до порушень 

дихальних м’язів, що надалі виражатиметься дихальною недостатністю [297].  

Одним з типових порушень при дисфункціях ЩЗ є морфофункціональні зміни 

допоміжного апарату органа зору, зокрема, в зовнішніх м’язах очного яблука [238]. 

Встановлено, що при дисфункції ЩЗ є прямий вплив гормонів Т3 (трийодтиронін), Т4 

(тироксин) на морфофункціональний стан МВ. Важливою є праця, присвячена 

вивченню впливу гормонів ЩЗ на м’язовий термогенез, в якій встановлено, що за 

допомогою тиреоїдних гормонів підвищується калоригенний ефект катехоламінів, 

тому при ГТ теплопродукція м’язового скорочення знижується [239]. Окрім того нами 

опрацьовані наукові праці, в яких описані ураження нейро-м’язового апарату – клініко-
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електроміографічні характеристики нервів і м’язів у хворих на первинний ГТ і 

тиреотоксикоз [3, 128, 198]. Однак у зазначених наукових роботах описані, загалом, 

клінічні випадки або розглядаються вузькі фізіологічні аспекти цієї проблеми. 

Цілісного, комплексного морфологічного дослідження м’язової тканини при 

захворюваннях ЩЗ ми не виявили, саме тоді, коли внаслідок погіршення екологічної 

ситуації в Україні збільшується частота захворювань ЩЗ, які можуть бути викликані як 

патологічними змінами в самій залозі, так і порушеннями метаболізму тиреоїдних 

гормонів [117, 149, 229, 269], які в свою чергу регулюють усі види обміну речовин [48, 

29, 156, 157, 243, 252, 271, 318]. 

  

3.1. Сучасні погляди на йододефіцитні стани, гіпотиреоз та їх вплив на 

органи і системи 

Як відомо, патологія ЩЗ може бути викликана дефіцитом йоду, основною 

функцією якого є участь у тиреоїдному синтезі. Відомості про мікроелемент «йод» 

датуються 1811 роком. Французький хімік Бернар Куртуа виділив його із морських 

водоростей. Через чотири роки новий елемент вивчив видатний вчений Жозеф Гей - 

Люсак, який дав йому назву «iodes», що з грецької означає «подібний іржі». Минуло 

майже століття, поки в 1896 році німецький вчений Євген Бауман знайшов йод у 

тканинах ЩЗ. Тоді ж був зроблений висновок, що цей орган не може функціонувати 

без йоду і у випадку його дефіциту в людини розвиваються зміни від розумової 

відсталості до мертвонародження, переривання вагітності, безпліддя, затримки 

фізичного, статевого й інтелектуального розвитку. Дефіцит йоду призводить до ЙДС. 

Термін «йододефіцитні захворювання» або «розлади, спричинені дефіцитом йоду» 

(iodine deficiency disorders – IDD) використовується для позначення всіх несприятливих 

впливів ЙД на розвиток організму [146, 147]. Для нормального функціонування ЩЗ 

людині необхідно отримувати на добу 100-200 мкг йоду, зниження кількості якого до 

40-80 мкг вже можна розцінювати як показник дефіциту йоду, який, не призводячи до 

клінічних проявів захворювання ЩЗ, знижує показник розумового розвитку населення 
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[226, 227, 367, 368, 369]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

третина населення Землі належить до так званої «групи ризику дефіциту йоду». Майже 

1 млрд мешканців планети мають клінічні прояви ЙД [118]. Для багатьох країн ЙД 

переріс у важливу медико-соціальну проблему – ендемічний дефіцит йоду, коли в 

організм людини потрапляє менше 100-250 мкг/добу фізіологічної кількості йоду [75, 

76]. Нераціональне використання родючих грунтів, використання гербіцидів, 

забруднення важкими металами та іншими елементами призвело до того, що 

недостатність йоду стала проблемою багатьох континентальних країн [118]. Ще до 

відкриття йоду дослідники відзначали залежність «епідемій кретинізму» від місць 

проживання. Це стосувалося цілих сіл у гірській місцевості, особливо в Альпах.  

В Україні існує близько 80 регіонів із дефіцитом йоду. За даними МОЗ України, 

АМН, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ, ряду науково-дослідницьких інститутів, майже 

по всій території нашої держави має місце помірний ЙД. Отже, ми є зоною ризику 

ЙДС. Особливо виражений ЙД спостерігається в гірських районах та місцевостях, 

віддалених від моря або з частими повенями [75]. Так, фактичне споживання йоду в 

гірській місцевості становить у середньому 42 % на добу від фізіологічної потреби, а в 

низинних районах – 61 % [18]. 

У 1999 році ВООЗ наголосила, що ліквідація йододефіцитних захворювань 

стане таким же тріумфом охорони здоров’я, як і перемога над натуральною віспою та 

поліомієлітом. Міжнародний досвід показує, що в країнах з йодною профілактикою 

(Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія та ін.) проблема ліквідації ЙД вже вирішена [200]. 

Вчення про профілактику ЙДС розроблялося протягом століть. Виділено чотири етапи 

становлення і розвитку профілактичної науки подолання нестачі йоду. Перший етап – 

емпіричний (з 1811 по 1907 роки). Другий етап – наукового експерименту і початку 

групової (шкільної профілактики) (з 1908 по 1923 роки). Третій період пов’язаний з 

профілактикою йодованою сіллю (1924 – 1982 рр.). Четвертий етап у профілактиці ЙД 

– реалізація програми в глобальному масштабі (з 1983 року) [200].   

На жаль, Україна посідає лише 126 місце в боротьбі з ЙДС. У результаті 
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соціальної, економічної та екологічної кризи в Україні в 90 роки минулого століття 

профілактика ЙД майже не проводилася, що призвело до розвитку захворюваності 

серед дорослих і дітей. Порівняно з попередніми роками, захворювання ЩЗ зросли 

більше як у двічі і становили 101 відсоток [244]. Вченими АМН України разом з 

фахівцями США прораховані економічні наслідки цього для України: вона втрачає 

щонайменше 350 млн грн. Заразом, інвестування в програму профілактики дефіциту 

йоду дозволить зменшити витрати бюджетних коштів до 80 % (280 млн грн) [97]. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС на сторінках вітчизняних і зарубіжних 

видань активно обговорюються проблеми, спричинені радіоактивним йодом, який 

інкорпорується з зовнішнього середовища, і призводить до розвитку пострадіаційних 

змін ЩЗ [12, 39, 40, 41, 61, 260, 275, 328, 343]. Зміни розвиваються внаслідок патології 

дрібних судин, фіброзу міжфолікулярної строми та вторинноюї дистрофії 

фолікулярного епітелію [100]. Особливо ЩЗ страждає у людей молодого віку. Через 5 

років після опромінення у 22 % молодих людей (до 40 років) розвивається гіпофункція 

ЩЗ, через 10 років – у 40 %; у людей після 40 років аналогічні показники становлять 

відповідно 14 % і 29 % [5, 263, 362, 363]. Порушення функції ЩЗ у відповідь на 

зовнішнє і внутрішнє опромінення за механізмом дії і клінічними проявами 

відрізняються від спадкового і набутого ГТ іншого походження. Це призвело до 

виділення окремої нозологічної одиниці – пострадіаційного ГТ [125, 297, 302, 326, 365]. ГТ 

сьогодні є досить поширеним захворюванням і його частота постійно збільшується [18, 

19, 230]. У дорослих частота ГТ серед жінок становить від 1,4 до 2 %, а серед чоловіків 

– 0,2 %. В Україні станом на 01.01.2012 року зареєстровано 90884 тис. хворих на ГТ (у 

1999 р. – 53 тис.), показник захворюваності населення становив у 2011 році 22,1 на 

100000. Найбільша поширеність ГТ спостерігається у віковій групі понад 60 років [131, 

290]. Так, серед обстежених (без захворювань ЩЗ в анамнезі) відсоток хворих на ГТ 

досягає 6 % серед жінок і 2,5 % у чоловіків [97, 146, 147]. ГТ зв’язаний із тривалою, 

стійкою недостатністю гормонів ЩЗ в організмі або ж із дефіцитом їх біологічного 

ефекту на тканинному рівні [64, 125, 261, 264, 283]. Зустрічається вроджений ГТ [24, 
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55, 130, 153]. За даними літератури, частота вродженого ГТ складає 1:4000 – 1:5000 

новонароджених [125]. Причинами вродженого ГТ найчастіше є аплазія і дисплазія 

ЩЗ, вроджений дефіцит ферментів, що супроводжується порушенням біосинтезу 

тиреоїдних гормонів [11, 120, 226, 227, 276]. Відомо, що під час вагітності синтез 

тиреоїдних гормонів збільшується на 30-50 % [75, 76, 145, 253]. Це відбувається 

внаслідок цілого ряду механізмів, першим з яких є вироблення плацентою 

хоріонального гонадотропіну, структурна подібність якого до тиреотропного гормона 

може призвести навіть до гестаційного тиреотоксикозу (приблизно 20 % вагітних), а 

це, в свою чергу, є прямою загрозою переривання вагітності. Іншим механізмом 

стимуляції ЩЗ при вагітності є збільшення утворення тироксинзв’язуючого глобуліну 

при дії естрогенів у печінці. Він зв’язує тироксин, призводячи його до неактивного 

стану, що зумовлює стимуляцію тиреотропного гормона і ЩЗ. Наступним  механізмом 

є активне функціонування дейодиназ, при дії яких відбувається дейодування 

тиреоїдних гормонів, що з одного боку допомагає звільнити додатковий йод, 

необхідний для розвитку плоду, але з іншого – збільшує потребу в тиреоїдних 

гормонах. Крім того, при вагітності збільшується нирковий кліренс йоду, який 

додатково прискорює дейодування тиреоїдних гормонів. Всі ці процеси стимулюють 

ЩЗ, забезпечуючи її адаптацію до збільшених потреб йоду в період вагітності, однак в 

умовах плацентарного руйнування тиреоїдних гормонів розвивається гестаційна 

гіпотироксинемія, яка згубно впливає на плід. Можливе переривання вагітності або 

народження дітей з низьким показником IQ, низька життєздатність новонароджених за 

шкалою Апгар. За сучасною класифікацією, зустрічається первинний ГТ, зумовлений 

недостатністю функції ЩЗ. Його поділяють на маніфестний, субклінічний і 

ускладнений [33, 223, 224]. Первинний маніфестний ГТ зустрічається в 0,2-1 % 

випадків, субклінічний ГТ – до 10 % серед жінок і до 3 % серед чоловіків [120, 125]. 

При маніфесному ГТ в сироватці крові збільшена кількість тиреотропного гормону і 

зменшений вміст вільного тироксину (Т4). При субклінічному ГТ фіксується 

збільшення в крові тиреотропного гормона при нормальних показниках тироксину. 
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Ускладнений ГТ супроводжується кретинізмом, серцево-судинною недостатністю, 

випотіванням рідини в серозні порожнини. Рідше зустрічається вторинний 

(гіпофізарний) і третинний (гіпоталамічний) ГТ. Дуже рідко можна зустріти 

периферичний ГТ, пов’язаний з порушенням метаболізму гормонів [218, 293, 294, 309, 

320, 334]. Натомість часто зустрічається безсимптомне зниження функції ЩЗ, причому 

в жінок у 3 рази частіше [354]. Відображенням асимптоматичної гіпотироксинемії є 

субклінічний ГТ і високий рівень тиреотропного гормона [189, 190].  

Дефіцит тиреоїдних гормонів викликає порушення всіх процесів обміну речовин, 

зниження основного обміну і теплообміну, порушення функції  різних органів і систем, 

що може слугувати причиною інвалідизації хворих. За даними багатьох вчених, ГТ 

призводить до змін практично в усіх органах і тканинах [222], оскільки відомо, що в 

них є рецептори до тиреоїдних гормонів [272, 273, 366]. Особливо багато таких 

рецепторів у серці, тому вже на ранніх стадіях ГТ помітні порушення серцево-судинної 

системи [16, 92, 335]. Так, тиреоїдні гормони регулюють експресію багатьох генів у 

кардіоміоцитах [45], активують транскрипцію гена, що кодує Са2+-АТФ-азу 

саркоплазматичного ретикулуму і сприяє розслабленню і скороченню міокарда [317].  

На сьогодні встановлено, що до зміни продукції тиреоїдних гормонів, особливо в 

період підвищеної потреби (вік 18-21 рік) призводить дефіцит йоду. В цей період може 

відбуватися збій захисних механізмів при різноманітних впливах. Власне в цьому віці 

починають формуватись атеросклеротичні зміни [44]. Причому зміни в серці 

формуються навіть при мінімальному зниженні функції ЩЗ з порушенням функції 

ендотелію [195, 270]. Як відомо, маніфестний ГТ асоціюється з розвитком ряду змін з 

боку серця, які визначають як «мікседематозне серце» [56, 329, 330, 353]. При 

субклінічному ГТ спостерігається збільшення жорсткості судинної стінки з 

потовщенням комплексу інтима-медіа [335], підвищення рівня С-реактивного білка 

[288, 351, 360] і фактора некрозу пухлин [192, 305, 322, 353].  

Також гормони ЩЗ регулюють роботу ліпопротеїдів низької щільності, 

захищаючи їх від окиснення, а також регулюють активність холестерин-7α-

https://vestimed.belnauka.by/index.php/jour/search?authors=%D0%98.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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гідроксилази [21, 22, 23, 352]. При ГТ сповільнюється розпад холестерину в печінці, 

тим самим збільшується його рівень у крові [304, 336]. Практично у всіх хворих ГТ 

зустрічаються порушення ліпідного обміну [291, 292, 311, 329, 330], що підвищує 

ризик атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда [359]. Важливим 

патогенетичним фактором порушень серця при гіпотиреозі вважають дисфункцію 

ендотелію судин як порушення секреторноїі судиннорухової активності ендотелію з 

переважанням вазоконстрикції і прокоагулянтів [186]. Трийодтиронін знижує 

загальний периферичний судинний опір, а також має прямий розслабляючий вплив на 

гладкі міоцити. Це призводить до зниження артеріального тиску, активації ренін-

ангіотензинової системи, збільшення реабсорбції натрію і води в нирках, збільшення 

об’єму циркулюючої крові [258, 349]. Таким чином трийодтиронін знижує 

периферичний судинний опір (до 50 %), збільшує венозний відтік до серця і заразом 

підвищує серцевий викид. При ГТ характерним є збільшення до 30 % судинного опору, 

що призводить до підвищення діастолічного артеріального тиску. 

Морфофункціональними проявами ураження серця при ГТ є гіпертрофія міокарда, 

збільшення порожнини лівого передсердя, наростаюча мітральна недостатність, 

вкорочення раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка [81].  

Вартими уваги є дослідження взаємозв’язків ГТ з потенційними факторами 

розвитку ішемічної хвороби серця, зокрема з цукровим діабетом. Було встановлено, що 

субклінічний ГТ асоціюється з підвищенням інсулінорезистентності, яка пояснюється 

порушенням транспорту інсуліну [250, 262]. Частим є розгортання ГТ на тлі цукрового 

діабету типу 1. Якщо поширеність ГТ в популяції досягає в середньому 6 %, то у 

хворих на цукровий діабет типу 1 цей показник зростає до 13 % з переважанням 

кількості хворих жінок. Не є дивним поєднання тиреоїдної патології та цукрового 

діабету типу 1, оскільки обом хворобам у патогенезі їх розвитку властиві аутоімунні 

порушення. Через те до 30 % жінок хворих на цукровий діабет типу 1 потерпають від 

різноманітної тиреоїдної патології. У хворих на цукровий діабет типу 2 також 

поширеність ГТ є більшою, ніж у популяції в цілому. Обстеження пацієнтів зрілого 
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віку хворих на цукровий діабет типу 2, виявило ГТ у 5,7 %, водночас в аналогічній 

віковій групі без цукрового діабету типу 2 – лише в 1,8 %. Найбільш критичним 

періодом маніфестації ГТ у хворих на цукровий діабет типу 1 є термін захворювання у 

15 років, для хворих на цукровий діабет типу 2 – у 5 років (172). Також можемо 

констатувати факт, що ГТ впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я людини 

внаслідок високої чутливості головного мозку до дефіциту тиреоїдних гормонів [124, 

148, 315]. Тому в регіонах зобної ендемії гіпотироксинемія може бути причиною 

зниження інтелектуального потенціалу населення [82]. Багато авторів схильні до 

думки, що недостатній рівень гормонів ЩЗ призводить до зниження оптимізму і 

активності [104, 159, 176, 274, 340], а довготривалий ГТ може призвести як до 

екзогенних органічних психозів, так і до ендогенних – шизофренного та маніакально-

депресивного [124, 256]. Механізм цього явища ще не вивчений до кінця. Але 

вважається, що це пов’язано з порушенням кровотоку внаслідок малої кількості 

вищевказаних гормонів, що зумовлює «поганий доступ» глюкози до головного мозку, 

який в свою чергу регулює серотонінергічну і норадренергічну нейротрансмісію. 

Згадуючи про психічне здоров’я, важливо сказати про ряд змін у центральній 

нервовій системі. При гіпотироксинемії в людини можуть знижуватися її розумово-

інтелектуальні здібності, що виявляється у погіршенні пам’яті, уваги і працездатності. 

Неврологічні розлади є складовою клінічної картини практично всіх форм ГТ. 

Причому в багатьох випадках вони складають синдромологічне ядро, передуючи 

іншим проявам захворювання [14, 98, 220]. Дуже чутливим до гіпофункції ЩЗ є 

гіпоталамус. У ядрах гіпоталамуса при експериментальному ГТ розвивається дифузний 

набряк з утворенням порожнин, заповнених рідиною, зустрічається каріопікноз та 

каріорексис. Надалі спостерігаються тяжкі деструктивні і дистрофічні зміни в 

нейросекреторних гранулах [123]. Також, на нашу думку, важливим є дослідження 

впливу змін ЩЗ на імунну систему людини. Окремі автори визначають, що при 

пониженій дозі гормонів ЩЗ в крові спостерігається ряд змін клітинного й 

гуморального імунітету, які характеризуються атрофічними процесами в центральних і 
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периферичних органах імунної системи, що призводить до стійкої лімфопенії та 

низької концентрації клітин-кілерів та клітин-памяті, тобто до Т-клітинного 

імунодефіциту [52, 54, 59, 242, 346]. Відбуваються зміни і в гуморальному імунітеті, 

що виявляється у скороченні тривалості реакції мастоцитів [278], зниженням 

утворення антитіл всіх класів [323], сповільнюється антикоагулянтна властивість крові 

[68, 69, 70, 119, 348, 357, 358]. Гормони ЩЗ беруть участь у регуляції мінерального 

обміну в кістках, включаючи ріст кісток у пубертатному періоді [49, 154]. Тиреоїдні 

гормони стимулюють остеобластичну та остеокластичну активність як у губчастій, так 

і пластинчастій кістковій тканині, беручи таким чином участь в регуляції осифікації 

[236, 284, 289, 321]. Експериментальні дослідження засвідчили, що при гіпотиреоїдних 

станах зменшується активність як остеобластів, так і остеокластів. Це призводить до 

сповільненого кісткового ремоделювання: в 2-3 рази знижується швидкість обох 

складових ремоделючого циклу – кісткової резорбції та кісткового ремоделювання. 

Були зафіксовані зміни структурно-функціонального стану кісткової тканини при ГТ: 

переважали процеси резорбції з вираженим зниженням кісткоутворення [50, 73]. Крім 

того, було встановлено, що ген гормона росту містить компонент, що відповідає за дію 

тиреоїдного гормона, завдяки чому транскрипція мРНК з гена гормона росту 

починається у відповідь на дію Т3. Це пояснює, чому при ювенільному ГТ 

спостерігається затримка темпів формування кісткової маси і в рості кісток [306, 327]. 

При вивченні літератури про вплив дисфункції ЩЗ на ділянку голови, де й 

зосереджені ЖМ, зокрема на органи ротової порожнини, нами знайдені лише окремі 

роботи. Ми проаналізували праці з вивчення клініко-морфологічних змін зубо-

щелепної системи при ГТ, в яких описані як клінічні, так і морфологічні прояви 

гіпотиреозу в структурних компонентах щоки, ясен, зубів, тканинах пародонта і 

щелепних кістках [78, 79, 138, 139]. Клінічні результати роботи виявили високу (88,2 %) 

частоту генералізованого парадонтиту. У 68,8 % хворих гіпотиреозом був хронічний 

перебіг катарального гінгівіту. Також діагностували у 8 % пацієнтів ерозію твердих 

тканин зуба, у 12 % – клиноподібні дефекти, у 98 % – патологічну стертість зубів. 
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Гістологічні зміни при експериментальному ГТ мають переважно стереотипний 

характер: дистрофічні, атрофічні і деструктивні ураження паренхіми, а також 

мікседематозний набряк строми, слабо виражені репаративні процеси [140]. Ці зміни 

зумовлені зниженням рівня основного обміну, сповільненням окисно-відновних 

процесів («метаболічною депресією») і, як наслідок, гіпоксією тканин. Недостатність 

гормонів ЩЗ призводить до накопичення в тканинах глікопротеїнів, що призводить до 

розвитку слизового набряку [151, 152]. Надлишок глікозаміногліканів призводить до 

зміни колоїдної структури тканин, посилення їх гідрофільності, що зумовлює 

набрякання і розволокнення колагенових волокон. При цьому хромотропні речовини 

звільняються від зв’язків з білками і накопичуються переважно в основній речовині з 

наступним заміщенням колагенових волокон слизеподібними масами. У результаті 

муцинозного набряку відбувається стиснення клітин, дистрофія, некробіоз, некроз і 

атрофія. Ці зміни фіксують в епітелії і власній пластинці слизової оболонки, в шарі 

одонтобластів, у пульпі зуба, в тканинах періодонта [144, 361]. У біоптатах ясен при ГТ 

було виявлено зниження активності мітохондріальних дихальних ферментів 

(оксидредуктази), ферментів гліколізу, особливо при середньому ступені тяжкості 

пародонтиту [299]. У ділянці зубо-ясенного з’єднання розвивається запальний 

інфільтрат з наступним остеопорозом щелепи [141, 142]. 

Таким чином, не дивлячись на актуальність дослідження ГТ та його впливу на 

органи і системи, ми знайшли незначну кількість праць із вивчення змін у м’язовій 

системі при дисбалансі йодовмісних гормонів. Потребує подальшого вивчення 

морфофункціональний стан ЖМ при ЙДМ та ГТ, зважаючи на актуальність цієї 

проблематики. Це й послужило метою нашої роботи. 

Матеріали даного розділу опубліковані в роботі: 

Саган НТ, Попадинець ОГ, Дубина НМ. Вплив йододефіциту і гіпотиреозу на різні 

органи: теоретичний і клінічний аспекти. Вісник проблем біології і медицини. 2016; 

2(129): 296-300 [183]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Робота виконана у Навчально – науковій лабораторії морфологічного аналізу, 

Центрі біоелементології, Міжкафедральній науковій лабораторії ДВНЗ «Івано – 

Франківський національний медичний університет».  

Матеріалом для дослідження були власне жувальний (ВЖМ) та бічний 

крилоподібний (БКМ) м’язи 144 білих безпородних щурів-самців (для нівелювання 

гормонального впливу). Матеріал забирали в чітко визначених симетричних ділянках 

ВЖМ та БКМ.  

Вибір білих щурів пояснюється їх значною реактивністю до дії екстремальних 

факторів та можливістю відтворення на них основних адаптаційних реакцій, 

притаманних людині. Також склад волокон та функціональна активність жувального 

апарату, іннервація та кровопостачання жувальних м’язів (ЖМ) щурів подібні до даних 

показників у людини [34]. Крім того, спостереження на людині не дозволяють 

об’єктивно проаналізувати морфологічні зміни в ЖМ через травматичність біопсійного 

методу дослідження.  

Групи тварин: І група – інтактні, які служили контролем (не проводили жодних 

маніпуляцій) ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого (3 місячного віку, масою 120-150 г) 

та статевозрілого віку (6 місячного віку, масою 180-200 г); ІІ група – дослідна – в 

умовах ЙД ((n=24) по 12 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку); III – дослідна 

– в умовах йододефіцитної дієти (ЙДД) з додаванням струмогенних продуктів ((n=24) 

по 12 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку); ІV – дослідна із змодельованим 

ГТ ((n=72) по 36 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку) (табл. 2.1).  

Тварин до і після експерименту утримували у спеціально обладнаному 

приміщенні, яке добре вентилюється, достатньо освітлене, при температурі +200С - 

+220С, вологість повітря не перевищує 50%, без обмежень у питній воді [35].  
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Таблиця 2.1 

 

РОЗПОДІЛ ТВАРИН ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ГРУПАМИ ТА МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Серія дослідження 

 

Тривалість 

експерименту 

 

Кількість 

тварин 

Методи досліження  

Гістоло-

гічні 

Гісто- 

хімічні 

 

Електронно-

мікроскопіч-

ний 

Біохіміч-

ний 

Ін’єкційний 

Нестатевозрілі тварини  

Інтактні  60 доба 12 7 5 

Йододефіцитна дієта 60 доба 12 7 5 

Йододефіцитна дієта з 

струмогенами 

60 доба 12 7 5 

 

Гіпотиреоз  

14 доба 12 7 5 

21 доба 12 7 5 

28 доба 12 7 5 

                              Разом 72 42 30 

Статевозрілі тварини  

Інтактні 60 доба 12 7 5 

Йододефіцитна дієта 60 доба 12 7 5 

Йододефіцитна дієта з 

струмогенами 

60 доба 12 7 5 

 

Гіпотиреоз  

14 доба 12 7 5 

21 доба 12 7 5 

28 доба 12 7 5 

Разом 72 42 30 

Всього 144 84 60 
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Тварини жили в клітках одноярусного типу, добре забезпечені природним та штучним 

освітленням. Крім щоденного прибирання кліток двічі на місяць проводилося генеральне 

прибирання та дезінфекція розчином формаліну. Утримання тварин, їх харчування та 

маніпуляції з ними проводилися згідно з положенням Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1986), Директивою Ради Європи 86/609/ЄЕС (1986), Законом України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» від 15 грудня 2009 року та наказами МОЗ 

України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. і відповідали вимогам комісії з 

питань етики ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(протокол № 97/17 від 19.10.2017 р.).  

Евтаназія тварин здійснювалася шляхом введення тіопенталу натрію (2 % розчин 

у дозі 25 мг/кг маси). Для забору крові на біохімічне дослідження тварин декапітували в 

умовах знеболення (2 % розчин тіопенталу натрію у дозі 25 мг/кг маси 

внутрішньоочеревинно). 

Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження: 

1. Моделювання ЙДС. 

2. Моделювання ЙДС із додаванням струмогенних продуктів. 

3. Моделювання ГТ. 

4. Ін’єкційний метод дослідження кровоносного русла ЖМ на етапах 

постнатального онтогенезу та при змодельованих станах. 

5. Гістологічне дослідження кровоносних судин та тканинних елементів ЖМ у 

нормі, при ЙД, ЙД із додаванням струмогенних продуктів та ГТ. 

6.  Гістохімічні методи вивчення ЖМ у постнатальному онтогенезі та при 

експериментально змодельованих станах. 

7. Електронномікроскопічне дослідження структурних компонентів судинної 

стінки, тканинних елементів ЖМ у нормі, при ЙДС, гіпофункції ЩЗ. 

8. Дослідження біохімічного складу крові (вміст тиреотропного гормона (ТТГ), 

гормонів ЩЗ (Т3, Т4), холестерину, макроелементів (Ca, Mg, P)) та вміст йоду в сечі на 
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етапах постнатального онтогенезу та в експерименті. 

9. Статистичний аналіз морфометричних та біохімічних показників у тварин 

досліджуваних груп на етапах постнатального онтогенезу та при змодельованих станах. 

 

2.1. Моделювання йододефіцитних станів  

З цією метою використовується базова ЙДД, яка складається з таких інгредієнтів: 

кукурудзяної муки – 6,0 одиниць маси (о.м.), пшеничної клейковини – 2,5 о.м., пивних 

дріжджів – 1,0 о.м., NaCI (нейодована сіль) – 0,15 о.м., CaCOз – 0,15 о.м. Для забезпечення 

нормального розвитку тварин на кожний кілограм вказаної базової дієти додається суміш 

макро - (18,0 г) та мікроелементів (0,25г), 1,0 г суміші різних вітамінів, 10,0 г L-лізину, 1,9 

г L-триптофану, 2,2 г L-метіоніну, 3,4 г L-треоніну та 2,0 г L-холіну. Цей композит 

доповнюється 10,0 г кукурудзяної олії.  

Щодня тварини отримували овочі (подрібнені буряк, морква, картопля), чисту 

питну воду [98, 310]. Забір матеріалу проводили на 60 добу експерименту. 

 

2.2. Моделювання йододефіцитних станів із додаванням струмогенних 

продуктів 

Спосіб моделювання ЙД з додаванням струмогенних продуктів шляхом 

використання базової ЙДД, який відрізняється тим, що до таких інгредієнтів: 

кукурудзяної муки - 6,0 одиниць маси (о.м.), пшеничної клейковини - 2,5 о.м., пивних 

дріжджів - 1,0 о.м., NaCI (нейодована сіль) - 0,15 о.м., СаСОз - 0,15 о.м., суміші макро- 

(18,0 г) та мікроелементів  (0,25 г),  1,0 г суміші різних вітамінів, 10,0 г L-лізину, 1,9 г L-

триптофану, 2,2 г L-метіоніну, 3,4 г L-треоніну та 2,0 г L-холіну, 10,0 г кукурудзяної олії, 

овочів (подрібнені буряк, морква, картопля), чистої питної води додають природні 

струмогени харчових продуктів – подрібнені сою та арахіс по 1 г [164]. Забір матеріалу 

проводили на 60 добу експерименту. 
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2.3. Моделювання гіпотиреозу 

Здійснюється за допомогою препарату «Мерказоліл» («Здоров’я», Україна), який 

широко використовується в ендокринології. Вводиться з питною водою у відповідних 

розрахункових дозах – 7,5 мг на 100 г маси тіла тварини (після 14-ої доби – 3,5 мг на 100 

г маси тіла тварини) [47, 232]. Забір матеріалу проводили на 14, 21, 28 доби 

експерименту. 

 

2.4. Ін’єкційний метод дослідження кровоносного русла жувальних м’язів на 

етапах постнатального онтогенезу та при змодельованих станах 

Для вивчення кровоносних судин ЖМ застосовували ефірно-хлороформну суміш 

паризької синьої. 10 г фарби розчиняли в 100 мл розчинника, що складався з ефіру і 

хлороформу у співвідношенні 3:1. Суміш шприцом вводили в черевну аорту впродовж 

10-15 хв. Через 3-4 години після заповнення кровоносних судин сумішшю паризької 

синьої проводили забір ВЖМ та БКМ, які фіксували в 10 % розчині нейтрального 

формаліну. Мікропрепарати промивали в дистильованій воді, зневоднювали в спиртах 

зростаючої концентрації, просвітлювали в метиленовому ефірі саліцилової кислоти, 

заключали в полістирол та вивчали під мікроскопом при різних збільшеннях. Матеріал 

заливали в парафінові блоки і виготовляли гістологічні зрізи (5-8 мкм) із наступним 

забарвленням їх гематоксиліном і еозином.  

  

2.5. Гістологічне дослідження кровоносних судин та тканинних елементів 

жувальних м’язів у нормі, при йододефіциті, йододефіцитних станах з додаванням 

струмогенних продуктів та експериментальному гіпотиреозі 

Забраний матеріал (ВЖМ і БКМ) фіксували впродовж 14 діб у 10 % розчині 

нейтрального формаліну (pH-7,0), після чого проводили до парафінових блоків за 

загальноприйнятою методикою. Отримували зрізи товщиною 5-8 мкм із наступним 

забарвленням гематоксиліном і еозином, фуксиліном за Хартом (виявлення 

еластичних волокон), трихромним забарвленням за Масоном (ідентифікація 
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колагенових волокон), гематоксиліном-основним фуксином-пікриновою кислотою за 

Ван Гізоном (для одночасного виявлення колагенових та еластичних волокон), 

альціановим синім за Стідменом (для виявлення глікозаміногліканів), PAS (для 

виявлення глікопротеїнів, модифікація забарвлення за Малорі для дослідження 

посмугованих м’язових волокон) [9, 122]. 

 

2.6. Гістохімічні методи вивчення жувальних м’язів в постнатальному 

онтогенезі та при експериментально змодельованих станах 

Із свіжозаморожених у фреоні-12, охолодженому рідким азотом при температурі – 

400 С, фрагментів ВЖМ та БКМ розміром 5x5 мм за допомогою кріостата виготовляли 

поперечні зрізи товщиною 25 мкм. Зрізи забарвлювали за методом М. Нахласа [9] з 

метою виявлення активності СДГ. Для цього зрізи інкубували при температурі 370 С 

впродовж 5-20 хв. У середовищі, яке містить 10 % водного розчину нітросинього 

тетразолію і забуференого розчину сукцинату натрію (0,2 М розчин сукцинату, 

змішаного з рівним об’ємом 0,2 М фосфатного буфера рН 7,6) у співвідношенні 1:1. Після 

промивання сольовим розчином зрізи фіксували 10 % формалін-сольовим розчином 

упродовж 10 хв. Після промивання в 15 % спирті упродовж 5 хв, зрізи заключали в 

полістирол. На основі визначення біохімічної активності СДГ оцінювався стан 

енергетичного шляху метаболізму, зв’язаного з циклом Кребса [9].  

Гістопрепарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа Micros Austria MC 

300 і фотографували цифровою камерою Toup Cam 5,1 M UHCCD C-Mount Sony з 

адаптером Toup Tek Photpnics AMA075 за допомогою програмного забезпечення Toup 

View v. 3.7.  

 

2.7. Електронномікроскопічне дослідження структурних компонентів 

судинної стінки, тканинних елементів жувальних м’язів у нормі, при 

йододефіцитних станах, гіпофункції щитоподібної залози  

Шматочки м’язової тканини розміром 1х1х1 мм 2 години фіксували в 2 % розчині 
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чотириокису осмію на 0,1 М фосфатному буфері з рН 7,4. Надалі матеріал відмивали у 

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

зростаючих концентрацій. Шматочки досліджуваної тканини послідовно просочували у 

сумішах епоксидних смол з абсолютним ацетоном у різних співвідношеннях (по 1 годині 

в кожній), після чого заливали чистою епоксидною смолою і полімеризували при 

температурі +56°С протягом доби. Отримані на ультрамікротомі Tesla BS-490 А зрізи 

монтували на мідні бленди, діаметром 1 мм, і контрастували 2 % розчином ураніл-

ацетату на 70° спирті та сумішшю Рейнольдса.  

Вивчення матеріалу здійснювали на електронному мікроскопі ПЭМ-125 К, при 

прискорюючій напрузі 75 кВ, з наступним фотографуванням при збільшеннях від 6000 

до 30000 разів.  

 

2.8. Дослідження біохімічного складу крові на етапах постнатального 

онтогенезу та в експерименті 

Досягнення стану ГТ і ЙД підтверджують показники вмісту ТТГ, Т3, Т4 в крові та 

йоду в сечі. Вміст холестерину є також маркером досягнення стану гіпотиреозу. 

Макроелементи Са, Мg, Р визначають морфофункціональні особливості скелетних 

м’язів [37]. Для біохімічних досліджень тварин декапітували в умовах знеболення (2 % 

розчин тіопенталу натрію у дозі 25 мг/кг тварин) і проводили забір крові на дослідження 

з використанням гепарину як антикоагулянта. Визначали вміст ТТГ, Т3, Т4, холестерину, 

Са, Мg, Р у крові щурів. Вміст йоду визначали в сечі (табл. 2.2).  

 

2.9. Статистичний аналіз морфометричних та біохімічних показників у 

тварин досліджуваних груп 

Морфометричний аналіз здійснювали за допомогою ImageJ v. 1.47t [94, 267, 344], 

яка є відкритим програмним забезпеченням та розповсюджується під ліцензією Public 

Domain Institutes of Heals (USA). 

Морфометрично визначали: 
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- діаметр просвіту кровоносних судин та товщину стінки (вивчали на 

гістопрепаратах, забарвлених фуксиліном за Хартом, морфометрію гемокапілярів 

здійснювали на оцифрованих електронограмах за допомогою програми «ImageJ» у 

ручному режимі з урахуванням збільшень); 

- абсолютну кількість м’язових волокон різного гістохімічного фенотипу та їх 

діаметр в 15-20 довільно вибраних ділянках м’яза після проведення реакції на виявлення 

СДГ за М. Нахласом за допомогою програми «ImageJ» в ручному режимі з урахуванням 

збільшень. 

 Таблиця 2.2 

Результати біохімічних досліджень на етапах постнатального онтогенезу 

Досліджуванний 

показник 

Нестатевозрілі 

тварини 

Статевозрілі  

тварини 

Вміст 

гормонів у 

крові 

ТТГ 0,10 мкМО/мл 0,08 мкМО/мл 

Т3 3,64 ± 0,16 нмоль/л 2,77 ± 0,12 нмоль/л 

Т4 76,17 ± 2,55 нмоль/л 56,58 ± 2,38 нмоль/л 

Йод в сечі 98,23 ± 3,30 мкг/л 102,26 ± 5,01 мкг/л 

Холестерин 1,65 ± 0,08 ммоль/л 1,37 ± 0,07 ммоль/л 

 

Макроелементи 

Са 2,21 ± 0,08 ммоль/л 2,38 ± 0,12 ммоль/л 

P 31,77 ± 2,17 ммоль/л 41,74 ± 3,02 ммоль/л 

Mg 1,14 ± 0,07 ммоль/л 1,54 ± 0,08 ммоль/л 

Оскільки абсолютні показники можуть коливатися залежно від індивідуальних і 

видових особливостей, є доцільним використовувати відносні показники, отримані 

математичним шляхом: 

- кількість Гк на 1мкм2 поперечного перерізу м’яза, яку визначали за 

формулою [3]:  

∑ Кк/ ∑ Sмв,                                                                                                                                                       (2.1), 

де ∑ Кк – загальна кількість Гк, ∑Sмв – сумарна площа поперечного перерізу м’яза; 
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- ОЧМ і ОЧМф визначали за формулою: 

Pj / Pt  × 100%,                                                                                             (2.2),  

де Pj – число крапок, які потрапили на досліджувану структуру, Pt – сумарна 

кількість крапок тестової системи. 

Статистичний аналіз морфометричних і біохімічних даних виконано з 

використанням програмного забезпечення RV.3.0 [281], Statistica 10. Для статистичного 

аналізу морфометричних і біохімічних даних використовували критерій Колмогорова-

Смірнова, а також критерій Пірсона (Хі-квадрат).  

Порівняння двох вибірок здійснювали за допомогою непараметричного U-теста 

Манна-Уітні. Вибіркові параметри, наведені далі в таблицях і тексті, мають такі 

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

(чисельність групи, яка аналізується), р – досягнутий рівень статистичної значущості. 

Критичне значення рівня статистичної значущості вважалося рівним 5 % (р < 0,05).  

Матеріали даного розділу продемонстровано у публікаціях: 

1. [патент] Багрій ММ, Попадинець ОГ, Попович ЛО, Козловська МГ, Саган 

НТ, Саган ОВ, винахідники; Багрій ММ, Попадинець ОГ, Попович ЛО, Козловська МГ, 

Саган НТ, Саган ОВ, патентовласники. Модифікація забарвлення за малорі для 

виявлення посмугованих м’язових волокон. Патент України № UA 109954 U. 2016 

вересень 26 [10]. 

2. [патент] Попадинець ОГ, Саган ОВ, Барчук РР, Воянський РС, Ананевич ІМ, 

Саган НТ, Олійник НВ, Соболь ЛВ, Гвоздик НВ, Репецька ОМ, винихідники; 

Попадинець ОГ, Саган ОВ, Барчук РР, Воянський РС, Ананевич ІМ, Саган НТ, Олійник 

НВ, Соболь ЛВ, Гвоздик НВ, Репецька ОМ, патентовласники. Спосіб моделювання 

йододефіцитних станів з додаванням струмогенних продуктів. Патент України № UA 

111647 U. 2016 лист 25 [164]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ 

В УМОВАХ ВІКОВОЇ НОРМИ 

 

ВЖМ (m. мasseter) є потужним й у білих щурів поділяється на чотири частини: 

передню і задню поверхневі, передню і задню глибокі.  

Передня поверхнева частина (pars superficialis anterior) починається тонким 

ухожилком від латеральної поверхні верхньої щелепи дозаду від шва, що з’єднує верхню 

щелепу та різцеву кістку. Прикріплюється вздовж нижнього краю і внутрішньої поверхні 

кутового відростка нижньої щелепи. Задня поверхнева частина (pars superficialis 

posterior) починається від виличної дуги і прикріплюється до нижньої частини 

латеральної поверхні нижньої щелепи і до жувальної горбистості (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1.  Схематичне зображення досліджуваних ЖМ щура в нормі. Позначення: 1 – pars 

superficialis anterior (m. masseter); 2 – pars superficialis posterior (m. masseter); 3 – pars 

profunda anterior (m. masseter); 4 – pars profunda posterior (m. masseter); 5 – m. рterygoideus 

lateralis; 6 – скронево-нижньощелепний суглоб. 
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Передня глибока частина (pars profunda anterior) починається від ямки допереду 

підочної поверхні і прикріплюється на латеральній поверхні нижньої щелепи біля 

передньої поверхні жувальної горбистості. Задня глибока частина (pars profunda 

posterior) починається від нижнього краю та внутрішньої поверхні виличної дуги і 

прикріплюється на латеральній поверхні гілки нижньої щелепи. Цей м’яз забезпечує 

функцію змикання щелеп.  

БКМ (m. рterygoideus lateralis) – невеликий, починається від зовнішнього 

крилоподібного гребеня і прикріплюється до медіальної поверхні суглобового відростка 

нижньої щелепи. Він відтягує нижню щелепу рострально. 

 

3.1. Морфофункціональні особливості судинного русла жувальних м’язів 

щурів у різні періоди онтогенезу 

Досліджуючи ангіоархітектоніку ВЖМ і БКМ у нестатевозрілих тварин 

встановлене послідовне анастомозування кровоносних судин, які формують комірки, 

подібні до петель, що закономірно повторюються уздовж МВ. Ін’єкування судинного 

русла показало, що артерії у ВЖМ, проходять у перимізії між м’язовими пучками і 

мають діаметр просвіту (120,53±15,65) мкм з товщиною стінки (38,56±6,38) мкм. У БКМ 

в перимізії артерії з діаметром просвіту (119,13±19,25) мкм і товщиною стінки 

(37,01±5,77) мкм. При дослідженні гістоструктури цих артерій ми з’ясували, що вони 

мають м’язовий тип будови. Зсередини артерії вистелені судинним ендотелієм. Під 

ендотелієм і добре вираженим підендотеліальним шаром знаходиться звивиста 

внутрішня еластична перетинка. Середня оболонка утворена циркулярними пучками 

гладких міоцитів із веретеноподібними ядрами. Зовнішня еластична перетинка є тоншою 

від внутрішньої, розміщена по периметру артерії, рівномірно звивиста і оточена 

адвентиційною оболонкою. Від цих артерій майже під прямим кутом відходять судини 

меншого діаметра, які проникають у м’язові пучки і розміщуються косо або вздовж МВ. 

Такі артерії проникають в ендомізій, де формують артерії меншого діаметра, які 

анастомозуючи, формують петлі полігональної форми (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Розподіл кровоносних судин ендомізію ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

нестатевозрілих щурів у нормі. Заб.: а, б – ін’єкція паризькою синьою; в, г – ін’єкція 

паризькою  синьою із дофарбуванням гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб.: 

а, б, в, г: ок. 10, об. 20. 

 

При гістологічній ідентифікації судинної стінки в артеріях видно ядра 

ендотеліоцитів,виражену внутрішню еластичну перетинку, розвинутий шар гладких 

міоцитів, тонку звивисту зовнішню еластичну перетинку, зовнішню оболонку. Артерії 

ендомізію мають звивисту внутрішню оболонку (рис. 3.3), яка утворена ендотелієм на 

базальній мембрані (БМ), підендотеліальним шаром на чітко контурованій звивистій 

внутрішній еластичній перетинці. Медіа представлена спіралеподібно розміщеними 

гладкими міоцитами. На межі з адвентиційною оболонкою спостерігається тонка 

звивиста зовнішня еластична перетинка. У ЖМ спостерігаються численні артеріоло-

венулярні анастомози. Від цих артерій формуються внутрішньом’язові артерії (табл. 3.1).  

а 

 
б 

 

в г
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Рис. 3.3. Структура внутрішньом’язових артерій ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих 

щурів у нормі. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – внутрішня еластична мембрана артерій ендомізію. 

Таблиця 3.1 

Морфометричні параметри (в мкм) просвіту та товщини стінки кровоносних 

судин ЖМ нестатевозрілих тварин у нормі  

№ 

з/п 

 

Судини 

ВЖМ БКМ 

Просвіт Товщина Просвіт Товщина  

1. Артерії  

І порядку 

120,53±15,65 38,56±6,38 119,13±19,25 37,01±5,77 

2. Артерії  

ІІ порядку 

80,36±12,19 25,16±5,43 79,76±19,81 24,18±3,04 

3. Артерії  

ІІІ порядку 

63,16±12,37 19,36±2,53 62,93±12,34 18,52±3,87 

4. Артерії  

ІV порядку 

52,83±10,00 17,01±2,51 51,36±6,88 16,03±2,88 

5. Артеріоли 20,10±3,82 8,3±1,40  19,01±4,38 7,08±1,36 

6. Гк 3,05±1,15 1,03±0,07 3,08±0,90 1,11±0,05 

7. Венули 36,53±6,78 4,05±0,89 37,52±5,99 3,98±0,79 

8. Вени ендомізію 58,17±13,89 7,02±1,56 60,01±8,93 6,15±0,78 

9. Вени перимізію 123,63±15,47 10,01±1,83 124,57±24,14 9,56±1,71 

а б 

1 
1 
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У них добре розвинена середня оболонка. Від них відходять артеріоли, які йдуть 

вздовж МВ, формуючи петлі різної форми. Стінка артеріол представлена 

ендотеліоцитами на БМ. Їх ядра є овальними, гіперхромними. Спостерігається тонка 

внутрішня еластична перетинка. У середній оболонці один шар спірально розміщених 

гладких міоцитів. яка утворена пухкою сполучною тканиною. Артеріоли надалі 

розпадаються на 3-7 передкапілярних судин (ПкС). Вони коротші, прямолінійні і 

розміщуються в косому або поперечному напрямках відносно МВ. Далі ПкС 

стоншуються і поділяються на Гк, які орієнтовані вздовж МВ. У ЖМ Гк довгі та 

прямолінійні.  

Аналіз кількості Гк в 1 мкм2 поперечного зрізу МВ засвідчив, що у ВЖМ в 1 мкм2 

нараховується 1,56±0,26, у БКМ – 1,68±0,36 (табл. 3.2). Надалі шляхом злиття 2-4 Гк 

формуються закапілярні судини (ЗкС) та венули.  

Венули мають тонку стінку та нерівні обриси, слабо диференціюються три 

оболонки. Об’єднуючись, венули утворюють дрібні внутрішньом’язові вени, які мають 

нерівні контури та формують венозне русло ендомізію. Вени ендомізію зливаються у 

більші вени, що утворюють венозну сітку перимізію. Венозна стінка складається зі слабо 

диференційованих оболонок.  

Ультрамікроскопічно встановлено, що у нестатевозрілих тварин в ендотеліоцитах 

Гк ядро з рівномірно розміщеним гетерохроматином помірної електронної щільності 

(рис. 3.4). Поблизу ядра відмічається гранулярна ендоплазматична сітка (ГЕС), яка 

складається із трубочок і цистерн, що представлена пухирцями та трубочками. М 

невеликі, з незначною кількістю мітохондріальних гребенів та матриксом середньої 

електронної щільності. Спостерігаються вільні рибосоми, лізосоми та піноцитозні 

пухирці. Прослідковуються перицити з витягнутим ядром, в яких візуалізуються 

відростки різної форми та товщини.  

У статевозрілих щурів у ЖМ ін’єковані судини формують специфічний малюнок із 

петлями, що розміщуються вздовж МВ (рис. 3.5).  
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Таблиця 3.2 

Морфометричні показники кількості Гк в 1 мкм2 ЖМ щурів різних 

онтогенетичних груп у нормі 

ВЖМ БКМ 

Нестатевозрілі Статевозрілі Нестатевозрілі Статевозрілі 

1,56±0,26 1,68±0,33* 1,68±0,36 1,81±0,33* 

*р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001. 

  

Рис. 3.4. Електронномікроскопічна будова стінки Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) 

нестатевозрілого щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 8000. Позначення:  

1 – ядро ендотеліоцита,  2 – піноцитозні пухирці в ендотеліоциті, 3 – БМ, 4 – просвіт Гк, 

5 – еритроцити, 6 – ядро МВ, 7 – МВ.  

     

Рис. 3.5. Розподіл судин ендомізію ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів у нормі. 

Заб.: а, б – ін’єкція паризькою синьою. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20.  

а 

а б 

1 

1 
2 

2 

3 

3 

4 

4 5 6 

7 

7 
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Відмічається більша товщина артеріальної стінки у ЖМ порівняно з попередньою 

онтогенетичною групою. Збільшувався діаметр просвіту судин (табл. 3.3). При 

дослідженні гістоструктури артеріальної стінки доведено їх приналежність до 

м’язового типу (рис. 3.6). 

Таблиця 3.3  

Морфометричні параметри (мкм) просвіту та товщини стінки кровоносних 

судин ЖМ статевозрілих тварин у нормі 

№ 

з/п 

 

Судини 

ВЖМ БКМ 

Просвіт Товщина Просвіт Товщина  

1. Артерії  І  порядку 122,59±22,87 39,15±5,96 121,61±23,55 38,03±6,80 

2. Артерії ІІ порядку 82,13±14,11 26,45±5,74 80,53±19,52 25,04±3,34 

3. Артерії ІІІ порядку 64,39±12,01* 20,65±3,67 63,18±14,12* 19,18±3,02 

4. Артерії ІV порядку 53,36±10,45* 18,05±3,61* 51,92±11,44* 16,57±2,21* 

5. Артеріоли 21,95±5,29** 9,9±1,23** 19,97±3,48* 7,53±1,69* 

6. Гк 3,98±1,42*** 1,69±0,13** 3,93±1,69*** 1,54±0,10*** 

7. Венули 37,13±8,77 4,53±0,98* 38,01±8,01 4,18±0,66* 

8. Вени ендомізію 59,33±10,14 7,98±1,17 61,18±14,72 6,95±1,64 

9. Вени перимізію 124,05±21,46 10,97±1,67 125,15±28,19 10,05±2,06 

*р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001.  

   

Рис. 3.6. Структура внутрішньом’язових артерій ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих 

щурів у нормі. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – внутрішня еластична мембрана артерій ендомізію. 

  1 

  1 

а б 
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Внутрішня оболонка представлена ендотеліоцитами на рівномірно звивистій 

внутрішній еластичній перетинці. Середня оболонка представлена гладкими міоцитами з 

невеликою кількістю еластичних і колагенових волокон. Ззовні знаходиться 

адвентиційна оболонка, утворена пухкою сполучною тканиною. Артеріоли також мають 

три оболонки, однак внутрішня оболонка стоншена, слабо помітний підендотеліальний 

шар, тонка внутрішня еластична перетинка. Середня оболонка представлена шаром 

циркулярно розміщених гладких міоцитів, адвентиція – пухкою сполучною тканиною. 

Венули мають тонкостінну будову, нерівні обриси, слабодиференційовані оболонки. 

Морфометрично просвіт вен у ЖМ статевозрілих тварин збільшився, збільшилась 

товщина стінки порівняно з попередньою онтогенетичною групою. Аналіз кількості Гк в 

1 мкм2 поперечного зрізу МВ засвідчив збільшення цього показника на 7,69 % у ВЖМ та 

7,74 % – у БКМ, порівнюючи із нестатевозрілими тваринами (див. табл 3.2; рис.3.7).  

 

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1 
2

   

Рис. 3.7. Морфометричне дослідження кількості Гк в 1 мкм2 у ВЖМ (1) та БКМ (2) у 

нормі. 

Ультрамікроскопічно ядро ендотеліоцита Гк у ЖМ статевозрілих щурів 

неправильної форми, щільні зерна гетерохроматину в ядрі розміщуються рівномірно, 

зустрічається ущільнення по периферії (рис. 3.8). Ядерце округлої форми розміщене в 

центрі. Периферично розміщуються М невеликі, округлої або видовженої форми, 

обмежені зовнішньою і внутрішньою мітохондріальними перетинками. Внутрішня 

мітохондріальна перетинка утворює гребені. Елементи ГЕС представлені трубочками та 

Кількість Гк 

нестатевозрілі 

статевозрілі 
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цистернами. Апарат Гольджі (АГ) знаходиться ближче до плазмолеми та складається з 

трубочок і дрібних пухирців. Можна побачити невелику кількість піноцитозних 

пухирців.  

Об’єднуючись, венули утворюють внутрішньом’язові вени. Надалі формується 

венозне русло ендомізію та перимізію.  

 

 

 

Рис. 3.8. Електронномікроскопічна будова стінки Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого 

щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 8000; б: 4800. Позначення: 1 – ядро 

ендотеліоцита, 2 – просвіт Гк , 3 – еритроцит, 4 – БМ , 5 – ядро МВ, 6 – МВ, 7 – М у МВ, 

8 – Z-лінія, 9 – нервове волокно. 
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3.2. Особливості структурних трансформацій тканинних компонентів 

жувальних м’язів щурів у різні періоди онтогенезу 

У нестатевозрілих щурів МВ ЖМ мають чітко виражену поперечну 

посмугованість. Ядра МВ паличкоподібні, розміщуються по периферії паралельно до  

повздовжньої осі (рис. 3.9). Між МВ міститься ендомізій – прошарки пухкої сполучної 

тканини (рис. 3.10). Групи МВ огорнуті перимізієм, весь м’яз покритий щільною 

оформленою сполучною тканиною – епімізієм. При забарвленні альціановим синім в 

основній речовині сполучної  тканини ЖМ чітко виявляються глікозаміноглікани (рис. 

3.11). У сполучній тканині перимізію та ендомізію добре контуруються Гк (рис. 3.12). 

При дослідженні СДГ-ої активності МВ можна поділити на три типи. МВ з високою 

активністю СДГ (ВА СДГ) містять велику кількість формазану, забарвлюються в 

темносиній колір. Гранули формазану утворюють поперечну посмугованість, зерна 

ензиму відкладаються на анізотропних дисках. У МВ з проміжною активністю СДГ (ПА 

СДГ) менша кількість формазану, який розміщується по периферії МВ, тому центральна 

частина виглядає світлою. У МВ з низькою активністю СДГ (НА СДГ) міститься 

невелика кількість формазану, тому вони виглядають світлими (рис. 3.13). При 

морфометричному дослідженні ми з’ясували, що у ВЖМ нестатевозрілих тварин 

найбільша кількість МВ з ПА СДГ (табл. 3.4, рис. 3.14). У МВ з НА СДГ відмічається 

найбільший діаметр поперечного перерізу (ДПП), тоді як МВ з ВА СДГ 

характеризуються найменшим ДПП (див. табл. 3.4).  

При ультраструктурному дослідженні нами виявлено чергування світлих смужок 

– ізотропних дисків (смужка І) і темних смужок – анізотропних дисків (смужка А) (рис. 

3.15). Кожна смужка І розділена Z-лінією (телофрагмою). Смужка А також є 

неоднорідною, посередині знаходиться більш світла зона (смужка Н), а в її центрі М-

лінія або мезофрагма. У МВ сарколема складається з двох компонентів – БМ та 

плазмолеми. Саркоплазматична мембрана формує Т-трубочки, глибоко занурюючись у 

товщу МВ. У зоні Т-трубочок компоненти саркоплазматичної сітки розширюються і 

переходять у кінцеві цистерни, що містять електроннощільну речовину. 
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Рис. 3.9. Пучки МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів у нормі. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10; об. 40. Позначення: 1 – поперечна 

посмугованість МВ; 2 – ядра МВ. 

 

      

     

Рис. 3.10. Пучки МВ ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) нестатевозрілих щурів у нормі. Заб.: 

а, б – модифікація забарвлення за Малорі; в, г – трихромне за Масоном. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – колагенові волокна 

ендомізію, 2 – колагенові волокна перимізію. 
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Рис. 3.11. Глікозаміноглікани в сполучній тканині ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих 

щурів у нормі. Заб.: альціановий синій за Стідменом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, 

об. 20. Позначення: 1 – сполучна тканина ендомізію, 2 – ядра ендотеліоцитів Гк. 

  

Рис. 3.12. Гістологічна будова ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин у нормі. Заб.: 

гематоксилін-основний фуксин-пікринова кислота  за  Ван Гізоном. Мікрофотографія. 

Зб.: а: ок. 10, об. 20; б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – Гк, 2 – колагенові волокна ендомізію, 

3 – саркоплазма МВ, 4 – ядра МВ.  

   

Рис. 3.13. Ідентифікація різних типів МВ ВЖМ (а) та БКМ (б). Заб.: СДГ за М. Нахласом. 

Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 10; б: ок. 10, об. 20.  Позначення: 1 – МВ з ВА СДГ, 2 

– МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 
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Таблиця 3.4 

Відносний вміст (%) та ДПП (мкм) різних типів МВ у ЖМ нестатевозрілих 

тварин у нормі 

Кількість (%) ДПП (мкм)  

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

МВ з ВА СДГ 

17,01  21,32 30,31±3,83 28,72±3,01 

МВ з ПА СДГ 

72,32 69,83 36,15±5,06 35,72±4,31 

МВ з НА СДГ 

10,67 8,85 39,17±3,99 38,56±4,50 

72,32%
17,01%

10,67%

а

69,83%
21,32%

8,85%

 

Рис. 3.14. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) 

нестатевозрілих щурів у нормі.  

   

Рис. 3.15. Ультрамікроскопічна структура МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого 

щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 8000. Позначення: 1 – ізотропний 

диск, 2 – анізотропний диск, 3 – Z-лінія, 4 – смужка Н,  5 – М, 6 – ядро МВ, 7 – ядерце, 8 

– гетерохроматин, розміщений біля ядерної оболонки, 9 – Гк. 
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Формуються тріади, до складу яких входять дві кінцеві цистерни і посередині Т-

трубочка (рис. 3.16). Саркоплазма містить багато ядер, які розміщуються біля сарколеми. 

Ядра помірної електронної щільності з великими зернами гетерохроматину, 

розподіленими біля ядерної оболонки. Ядерця великі. Візуалізуються М з добре 

контурованими гребенями, розвинена ГЕС, є АГ, рибосоми і полірибосоми. При 

ультрамікроскопічному дослідженні ВЖМ та БКМ нам вдалося виділити три типи МВ. У 

першому типі МВ – широка Z-лінія, міститься велика кількість великих М, що формують 

підсарколемальні скупчення. ОЧМ в цьому типі МВ ВЖМ становить (6,51±1,04) %, у 

БКМ – (6,69±1,15) % (табл. 3.5). ОЧМф в таких МВ ВЖМ становить (86,18±3,93) %, БКМ – 

(82,23±2,90) %. Помітна добре виражена ГЕС. Смужка Н з М-лінією чітко візуалізується. 

Другий тип МВ займає проміжне положення за кількістю М (рис. 3.17, 3.18). Товщина Z-

ліній значна. Показник  ОЧМ в цьому типі МВ у ВЖМ становить (5,83±1,04) %, у БКМ – 

(5,74±1,19) %. Показник ОЧМф у ВЖМ становить (82,45±3,33) %, у БКМ – (81,34±3,66) % 

(див. табл. 3.5). Третій тип МВ містить меншу кількість дрібних М. Вони не утворюють 

скупчень і не зустрічаються в зоні смужки А. Показник ОЧМ у цьому типі МВ ВЖМ 

становить (3,87±0,52) %, БКМ – (4,56±0,70) %. Показник ОЧМф ВЖМ становить 

(78,01±3,56) %, БКМ – (80,34±3,24) %. 

 

Рис. 3.16. Ультрамікроскопічна структура м’язової тріади ВЖМ нестатевозрілого щура в 

нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 8000. Позначення:1 – м’язова тріада, 2 – Т-трубочка, 3 – 

кінцеві цистерни, 4 – ГЕС. 
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Таблиця 3.5 

ОЧМ та ОЧМф (%) в різних типів МВ у ЖМ нестатевозрілих тварин у нормі 

ОЧМ (%) ОЧМф (%) 

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

Перший тип МВ 

6,51±1,04 6,69±1,15 86,18±3,93 86,23±2,90 

Другий тип МВ 

5,83±1,04 5,74±1,19 82,45±3,33 81,34±3,66 

Третій тип МВ 

3,87±0,52 4,56±0,70 78,01±3,56 80,34±3,24 

  

 

  

   

Рис. 3.17. Різні типи МВ у ВЖМ нестатевозрілих щурів у нормі. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: а, б, в: 6400.  Позначення: 1 – перший тип МВ; 2 – другий тип МВ; 

3 – третій тип МВ. 

а б в  
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Рис. 3.18. Різні типи МВ у БКМ нестатевозрілих щурів у нормі. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: а: 6400; б, в: 6400. Позначення: 1 – перший тип МВ; 2 – другий тип 

МВ; 3 – третій тип МВ. 

Структура тріад і міофібрил (Мф) для всіх трьох типів МВ одинакова. Під БМ МВ 

зустрічаються міосателітоцити. У сполучній тканині, що обмежує МВ – ендомізії, були 

знайдені колагенові, еластичні волокна, а також множинні фібробласти, фіброцити. 

Зустрічаються мастоцити на різних стадіях дегрануляції, які розміщені біля судин, 

лімфоцити, макрофаги. В ендомізії видно Гк, безмієлінові та мієлінові нервові волокна 

(рис. 3.19).  

У статевозрілих тварин МВ мають виражену поперечну посмугованість. Ядра МВ 

розміщуються по периферії (рис. 3.20). Між МВ спостерігається розвинений ендомізій 

(рис. 3.21), в якому візуалізуються глікозаміноглікани (рис. 3.22). У статевозрілих тварин 

МВ фенотипічно поділяються як у ВЖМ (рис. 3.23 а), так і у БКМ (рис. 3.23 б), їх ДПП, 

порівнюючи з попередньою віковою групою, збільшується (табл. 3.6). При дослідженні 

СДГ-ої активності спостерігається зменшення кількості МВ з ПА СДГ (див. табл. 3.6, 

рис. 3.24). 

в б а 
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Рис. 3.19. Ультрамікроскопічна будова ендомізію ЖМ нестатевозрілих щурів у нормі. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 4800; б, в: 4800; г: 6400; д: 9600; е: 4000. Позначення: 

1 – Гк; 2 – нервове волокно,  3 – відростки фібробластів, 4 – макрофаг, 5 – лімфоцит, 6 – мастоцит. 

   

Рис. 3.20. Світлооптична організація ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів у нормі. 

Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – поперечна 

посмугованість МВ, 2 – ядра МВ. 
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Рис. 3.21. Структурна організація ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) статевозрілих тварин у нормі.  

Заб.: а, в – гематоксилін-основний фуксин-пікринова кислота за Ван Гізоном; б, г – 

модифікація забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, в: ок. 10, об. 20; б, г: ок. 

10, об. 40. Позначення: 1 – колагенові волокна ендомізію, 2 – колагенові волокна 

перимізію, 3 – саркоплазма МВ, 4 – ядра МВ. 

 

  

Рис. 3.22. Глікозаміноглікани (1) ендо- та перимізію ВЖМ (а) і БКМ (б) статевозрілих 

тварин у нормі. Заб.: альціановий синій за Стідменом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 

10, об. 20.  
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Рис. 3.23. Гістологічна будова різних типів МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів 

у нормі. Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 

1 – МВ з ВА СДГ,  2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 

Таблиця 3.6 

Відносний вміст (%) та ДПП (мкм) різних типів МВ у ЖМ статевозрілих 

тварин в нормі 

Кількість (%) ДПП (мкм)  

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

МВ з ВА СДГ 

16,56 20,35 32,03±4,54 29,91±3,33 

МВ з ПА СДГ 

66,17* 64,02* 37,18±5,17* 36,83±3,97 

МВ з НА СДГ 

15,27*** 15,63*** 41,97±4,33* 41,71±4,76* 

Примітка: *р < 0,05, *** р < 0,001.  

 

64,02%20,35%

15,63%

б
 

Рис. 3.24. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів у 

нормі. 
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При підрахунку МВ з ВА СДГ ми встановили, що у ВЖМ їх кількість майже не 

змінилась (див. табл. 3.6). У статевозрілих тварин МВ мають дефінітивний тип будови 

(рис. 3.25, 3.26, 3.27). У МВ першого типу будови – широка Z-лінія, велика кількість 

підсарколемальних та навколоядерних великих М. Елементи ГЕС розміщуються між Мф, 

формуються тріади (рис. 3.28). АГ представлений пухирцями та трубочками. Показник 

ОЧМ у МВ ВЖМ становить (7,03±1,31) %, в БКМ – (7,06±1,12) %. Показник ОЧМф – 

(87,84±3,54) %, у БКМ – (88,92±2,73) % (табл. 3.7). Показник ОЧМ в МВ другого типу 

ВЖМ становить (5,61±0,76) %, у БКМ – (5,21±0,81) %.  Показник  ОЧМф у ВЖМ 

становить (84,73±3,89) %, БКМ – (82,84±3,89) %. У третього типу МВ – невелика 

кількість дрібних М, тонка Z-лінія. Показник ОЧМ в цих МВ ВЖМ становить (3,68±0,79) %, у 

БКМ – (4,41±0,75) %. Показник ОЧМф у ВЖМ становить (82,01±3,32) %, у БКМ – 

(83,47±3,35) %. Під БМ МВ зустрічаються міосателітоцити. Вони відділені від МВ 

власною плазмолемою.  

Таким чином, досліджуючи кровоносні судини ЖМ, ми встановили структурну 

вікову перебудову, яка виявляється в збільшенні діаметра усіх ланок артеріального та 

венозного русла. З’ясовано, що діаметр артерій І порядку у статевозрілих тварин 

збільшився у ВЖМ на 1,68 %, у БКМ на 2,08 %. Товщина стінки при цьому зросла на 

1,53 % та 2,76 %, відповідно. Найбільші зміни спостерігаються у ланках 

гемомікроциркуляторного русла, що задовольняє зростаючу потребу в кровопостачанні. 

Діаметр артеріол збільшився у ВЖМ на 9,00 % (р<0,01), у БКМ на 5,05 % (р < 0,05). 

Товщина стінки при цьому зросла на 9,28 % (р<0,01) та 6,36 % (р < 0,05) 

відповідно. У Гк у процесі онтогенезу зріс діаметр у ВЖМ на 23,36 % (р<0,001), у БКМ 

на 21,63 % (р<0,001). Товщина стінки зросла на 39,05 % (р<0,01) та 27,92 % (р<0,001). 

Збільшився діаметр венул у ВЖМ на 1,64 %, у БКМ – на 1,31 %. Товщина венулярної 

стінки також збільшилась у ВЖМ на 11,85 % (р<0,01), у БКМ – на 5,03 % (р<0,05). Також 

виявлено, що з віком (у статевозрілих тварин) зростає кількість Гк на одиницю площі: у 

ВЖМ на 7,69 % (р<0,05), у БКМ – на 7,79 % (р<0,05). При субмікроскопічному 

дослідженні Гк набувають дефінітивної будови.  
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Рис. 3.25. Ультрамікроскопічна будова МВ першого типу ВЖМ статевозрілого щура в 

нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400. Позначення: 1 – підсарколемально 

розміщені М, 2 – Z-лінія, 3 – просвіт Гк. 

   

 

Рис. 3.26. Ультрамікроскопічна будова МВ другого типу ВЖМ (а) та БКМ (б)  

статевозрілого щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 6400; б: 8000. 

Позначення: 1 – М, 2 – Z-лінія, 3 – ядро МВ, 4 – ядерце. 
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Рис. 3.27. Ультрамікроскопічна будова МВ третього типу ВЖМ (а) та БКМ (б) 

статевозрілого щура в нормі. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 6400; б: 9600. 

Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – Z-лінія, 3 – просвіт Гк. 

 

 

Рис. 3.28. Ультрамікроскопічна структура м’язової тріади ВЖМ статевозрілого щура в 

нормі.  Електронна  мікрофотографія.  Зб.: 8000.  Позначення  1 – м’язова тріада,  

2 – Т-трубочка, 3 – кінцеві цистерни, 4 – ГЕС. 

При дослідженні ЖМ у вікових категоріях було диференційовано МВ з ВА СДГ, 

МВ з ПА СДГ, МВ з НА СДГ. Як у нестатевозрілих, так і статевозрілих тварин 

спостерігається найбільша кількість МВ з ПА СДГ. В обох осліджуваних групах тварин 

зменшується кількість МВ з ПА СДГ (у ВЖМ на 8,50 % (р<0,05), у БКМ – на 8,32 % 

(р<0,05)) при одночасному  зростанні  МВ з НА СДГ (у ВЖМ на 43,11 % (р<0,001), у 

БКМ – на 76,61 % (р<0,001)) та майже незмінній кількості МВ з ВА СДГ (рис. 3.29).  
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Таблиця 3.7 

ОЧМ та ОЧМф (%) різних типів МВ у ЖМ статевозрілих тварин у нормі 

ОЧМ (%) ОЧМф (%) 

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

Перший тип МВ 

7,03±1,31 7,06±1,12 87,84±3,54* 88,92±2,73 

Другий тип МВ 

5,61±0,76 5,21±0,81 84,73±3,89 82,84±3,89 

Третій тип МВ 

3,68±0,79 4,41±0,75 82,01±3,32 83,47±3,35 

Примітка: *р < 0,05. 
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Рис. 3.29. Динаміка співвідношення відносного вмісту різних типів МВ у ВЖМ (І) та 

БКМ (ІІ) у нестатевозрілих та статевозрілих тварин у нормі. 

З віком зростає ДПП всіх типів МВ (рис. 3.30). В МВ з ВА СДГ ДПП у ВЖМ зріс 

на 5,67 %, у БКМ – на 4,14 %. У МВ з ПА СДГ ДПП зріс відповідно на 2,85 % і 3,11 %, в 

МВ з НА СДГ – на 7,15 % та 8,17 %, відповідно. Також у всіх видах волокон у процесі 

онтогенезу ультрамікроскопічно відмічається збільшення ОЧМ (у першому типі МВ 

ВЖМ на 7,34 %, БКМ на 5,53 %; у другому типі МВ ВЖМ на 3,92 %, БКМ на 9,23 %; у 

третьому типі МВ ВЖМ на 5,16 % та 3,40 %, відповідно). Також збільшується ОЧМф (у 

% 

Нестатевозрілі 

Статевозрілі 
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першому типі МВ ВЖМ на 1,93 %, БКМ на 8,14 %; у другому типі МВ ВЖМ на 2,77 %, 

БКМ на 1,84 %; у третьому типі МВ ВЖМ на 5,13 % та 3,90 %, відповідно).  

 

 

Рис. 3.30. Ріст ДПП різних типів МВ у ВЖМ (І) та БКМ (ІІ) статевозрілих щурів 

порівняно з нестатевозрілими в нормі. 

 

Матеріали даного розділу представлено у публікації:  

1. Саган НТ. Становлення структурних компонентів жувальних м’язів в умовах 

вікової норми та їх зміни при експериментальному йододефіциті. Галицький лікарський 

вісник. 2018. 25 (4): 45-58 [180]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ТА 

ТКАНИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ПРИ ЙОДОДЕФІЦИТНІЙ 

ДІЄТІ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ 

 

На 60 добу після базової ЙДД при візуальному огляді у тварин спостерігається 

зміна шкірних покривів: посилена втрата та потьм’яніння шерсті. Тварини стають 

пасивними, поведінкові реакції сповільнені.  

При біохімічному дослідженні крові у нестатево- і статевозрілих тварин вміст 

гормонів ЩЗ зменшувався, тоді як вміст ТТГ збільшувався, порівняно з нормою, і 

становив: ТТГ – (0,17±0,02) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,46±0,41) нмоль/л (р<0,01), Т4 – 

(76,65±8,95) нмоль/л (р<0,01) (нестатевозрілі тварини); ТТГ – (0,12±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – 

(2,98±0,32) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (67,2 ±6,62) нмоль/л (р<0,01) (статевозрілі тварини).  

Встановлено збільшення вмісту холестерину в крові як нестатевозрілих, так і 

статевозрілих тварин до (1,70±0,180) ммоль/л (р<0,01) та (1,44±0,11) ммоль/л (р<0,01) 

відповідно.  

Вміст макроелементів у крові нестатево- та статевозрілих тварин зменшувався і 

становив відповідно: Са (2,13±0,25) ммоль/л (р<0,01) та (2,30±0,27) ммоль/л (р<0,01), 

Мg (29,70±2,63) ммоль/л (р<0,01) та (32,88±4,26) ммоль/л (р<0,01), Р (1,05±0,11) 

ммоль/л (р<0,01) та (1,48±0,13) ммоль/л (р<0,01). Вміст йоду в сечі зменшувався 

порівняно з контролем до (1,95±0,20) мкг/л (р<0,01) у нестатевозрілих щурів та до 

(2,32±0,28) мкг/л (р<0,01) – у статевозрілих.  

 

4.1. Реакція-відповідь кровоносних судин жувальних м’язів при йододефіциті 

на стадіях онтогенезу 

Досліджуючи ангіоархітектоніку ВЖМ і БКМ у нестатевозрілих щурів 

зафіксовано, що при ЙД вздовж МВ спостерігається нерівномірний, мозаїчний розподіл 
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кровоносних судин. Судинний малюнок відрізняється від такого в нормі (рис. 4.1). 

Морфометричне дослідження судинного русла засвідчило, що артерії як у ВЖМ так і у 

БКМ перимізію мають менший діаметр, порівняно з нормою, товщина стінки при цьому 

збільшується (табл. 4.1).  

При дослідженні гістоструктури цих артерій ми виявили, що їх ендотеліоцити 

набряклі, ядра переміщуються на верхівки нерівномірних випинів внутрішньої 

еластичної перетинки. Середня оболонка найбільша, утворена гладкими міоцитами з 

округлими, збільшеними ядрами. Зовнішня еластична перетинка потовщена. Слабо 

контурує адвентиційна оболонка. Артерії ендомізію також зменшуються в діаметрі, 

товщина їх стінки збільшується (див. табл. 4.1). Гістологічно у них видно  

 

    

    

Рис. 4.1. Зміна ангіоархітектоніки судин ендомізію ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

нестатевозрілих щурів в умовах ЙДД. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Зб.: а, в: ок. 10, об. 20, б, г: ок. 10, об. 10.  

а б 

в г 
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 Таблиця 4.1 

Морфометричні показники (в мкм) діаметра просвіту та товщини стінки 

кровоносних судин ЖМ нестатевозрілих тварин при ЙД 

№ 

з/п 

 

Судини 

ВЖМ БКМ 

Просвіт Товщина Просвіт Товщина  

1. Артерії  

І порядку 

119,45±2,42 39,23±7,78 118,87±4,19 37,17±4,75 

2. Артерії  

ІІ порядку 

79,82±18,08 24,98±3,41 79,03±19,86 25,01±4,18 

3. Артерії  

ІІІ порядку 

62,83±12,22 20,39±3,42 61,98±8,42 19,18±2,86 

4. Артерії  

ІV порядку 

51,78±8,91 17,94±2,75 50,85±11,22 17,07±2,34 

5. Артеріоли 19,41±2,96 9,19±1,49 18,48±3,17 7,93±1,18  

**** 

6. Гк 2,87±0,89 1,78±0,11** 2,96±1,01** 1,54±0,10  

**** 

7. Венули 36,95±8,07 4,47±0,82 37,84±4,77 4,13±0,66 * 

8. Вени ендомізію 58,71±9,56 7,49±1,12 60,27±10,17 6,38±0,92 

9. Вени перимізію 124,75±6,31 10,27±1,58 124,91±6,42 9,74±1,61 

Примітка: *р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001, **** р < 0,0001. 

 

збільшені ядра ендотеліоцитів (рис. 4.2), які випинають у просвіт, звивисту внутрішню 

еластичну перетинку, набряклі ядра гладких міоцитів. Зовнішня еластична перетинка 

звивиста нерівномірно. Адвентиційна оболонка потовщена, оптично просвітлена. 

Внутрішньом’язові артерії також мають менший діаметр просвіту, порівняно з нормою. 

Стінка цих судин потовщена (див. табл. 4.1). 
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Рис. 4.2. Гістоструктура артерій різного калібру ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

нестатевозрілих щурів на повздовжньому та поперечному перерізах в умовах ЙДД. Заб.: 

фуксилін  за  Хартом.  Мікрофотографія.  Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 

– збільшені ядра ендотеліоцитів, 2 – розширений ендомізій. 

Гістоструктура стінки внутрішньом’язових артерій змінена. Спостерігався набряк 

зі збільшенням ядер ендотеліоцитів та гладких міоцитів, внутрішня і зовнішня еластичні 

перетинки потовщені та нерівномірно звивисті. Артеріоли виявляються вздовж МВ, вони 

формують менші петлі, порівняно з нормою. Діаметр просвіту артеріол у ЖМ 

зменшився, товщина стінки при цьому збільшилася (див. табл. 4.1). Стінка артеріол 

представлена дещо збільшеними ендотеліоцитами на БМ. Їхні ядра набряклі. 

Спостерігалася потовщена і звивиста внутрішня еластична перетинка. У середній 

оболонці прослідковується один шар спіралеподібно розміщених гладких міоцитів, 

також дещо збільшених. Зовнішня еластична перетинка виглядає потовщеною. Нечітко 

прослідковується зовнішня оболонка. 

При дослідженні венозного русла з’ясовано, що просвіт венул збільшувався (див. 

табл. 4.1). Гістологічно у венулах помітні збільшені ядра ендотеліоцитів, які виглядають 

світлішими, ніж у контролі та випинають у просвіт. Оболонки слабо диференційовані. 

в г 

а б 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
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Венули та вени ендомізію і перимізію мають нерівні контури,  просвіт їх розширюється, 

порівняно з контрольними значеннями як у ВЖМ, так і у БКМ. Аналіз кількості Гк в 1 

мкм2 поперечного зрізу МВ показав зменшення цього показника (табл. 4.2). 

 Таблиця 4.2 

Морфометричні показники кількості Гк в 1 мкм2 у ЖМ щурів різних 

онтогенетичних груп при ЙД 

ВЖМ БКМ 

Нестатевозрілі Статевозрілі Нестатевозрілі Статевозрілі 

1,36±0,25 *** 1,57±0,35 * 1,61±0,21 * 1,71±0,31** 

*р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001. 

 

Ультрамікроскопічно нами виявлено, що у нестатевозрілих тварин в 

ендотеліоцитах виникає ряд змін (рис. 4.3). Ядра ендотеліоцитів набувають неправильної 

форми, збільшені. Зустрічаються інвагінації ядерної оболонки. Навколо ядра з’являються 

поодинокі вакуолі. У М відмічається розріджений матрикс та декомплексація гребенів. 

Елементи АГ розширюються, в ньому утворюються вакуолі зі світлим вмістом. 

Спостерігаються розширені цистерни і трубочки ГЕС. У цитоплазмі з’являються 

множинні піноцитозні пухирці. Окремі ділянки БМ розширені та розволокнені з 

нечіткими контурами. У перицитах візуалізуються відростки різної форми з 

цитоплазмою підвищеної прозорості. Ядро збільшене, з інвагінаціями ядерної оболонки.  

У статевозрілих щурів при ін’єкції спостерігаються дещо звужені судини, 

внаслідок чого специфічна ангіоархітектоніка змінює свою конфігурацію. Чіткого 

наповнення ін’єкційною масою не відбувається, тому помітний нерівномірний мають 

нерівні контури та прямолінійний хід (рис. 4.4). Артеріальна сітка стає більш густою. 

При морфометричному дослідженні ми спостерігали зменшений діаметр просвіту судин 

артеріального русла з потовщенням артеріальної стінки (табл. 4.3, рис. 4.5). 
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Рис. 4.3. Ультрамікроскопічна будова Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого щура при  

ЙД. Електронна  мікрофотографія. Зб.: а, б: 8000. Позначення: 1 – еритроцит, 2 – просвіт, 3 – ядро 

ендотеліоцита, 4 – розволокнена і розширена БМ, 5 – розширений периваскулярний 

простір, 6 – інвагінація ядерної оболонки МВ, 7 – мікроклазматоз, 8 – МВ, 9 – ядро з 

маргінально розміщеним гетерохроматином у МВ.  

   

   

Рис. 4.4. Нерівномірний розподіл судин ендомізію ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

статевозрілих щурів в умовах ЙДД. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 10. 
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Таблиця 4.3  

Морфометричні показники (мкм) діаметра просвіту та товщини стінки 

кровоносних судин ЖМ статевозрілих тварин при ЙД 

№ 

з/п 

 

Судини 

ВЖМ БКМ 

Просвіт Товщина Просвіт Товщина  

1. Артерії  

І порядку 

122,02±4,90 39,97±4,95 121,61±9,04 38,98±5,41 

2. Артерії  

ІІ порядку 

81,98±16,44 26,97±6,51 79,97±18,59 25,95±5,01 

3. Артерії  

ІІІ порядку 

63,93±9,20  20,86±4,37 63,93±14,77 19,75±3,91 

4. Артерії 

ІV порядку 

53,06±8,36 18,64±3,71 51,05±10,33 16,97±3,32 

5. Артеріоли 21,24±3,05 10,06±1,56 19,86±3,54 7,94±1,33 

6. Гк 3,47±1,06 * 1,85±0,11** 3,25±0,87* 1,96±0,08** 

7. Венули 37,31±8,60 4,65±0,95 39,23±9,14 4,21±0,74 

8. Вени ендомізію 59,41±10,35 8,02±1,53 61,23±12,23 7,01±1,03 

9. Вени перимізію 124,21±5,90 11,04±2,49 125,27±7,29 10,11±1,93 

*р < 0,05, ** р < 0,01. 

    

Рис. 4.5. Структура судинної стінки артерій ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів в 

умовах ЙД. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 20; б: ок. 10, 

об. 40. Позначення: 1 – збільшені ядра ендотеліоцитів, 2 – розширений ендомізій.  

1 1 

1 

2 

2 

а б 



89 
 

При дослідженні гістоструктури артеріальної стінки на всіх рівнях галуження 

спостерігаються незначні набрякові зміни, що виявляються у візуальному збільшенні 

ендотеліоцитів, внаслідок чого вони виступають у просвіт судини. Ядра їх великі, 

гіпохромні. Внутрішня еластична перетинка потовщена та звивиста. Гладкі міоцити 

середньої оболонки незначно збільшені. Оптично просвітлена зовнішня оболонка. 

Морфометричне дослідження показало, що в статевозрілих щурів при ЙД зменшилася 

кількість Гк на одиницю площі (див. табл. 4.2). Вени ендомізію та перимізію мають 

нерівні контури, розширений просвіт. Набряково змінена структура венозної стінки 

ендомізію та перимізію, що підтверджується морфометрично (див. табл. 4.3). 

Ультрамікроскопічно в ендотеліоцитах Гк спостерігаються незначні зміни, що 

виявляються в збільшенні розмірів ядер та утворенні неглибоких інвагінацій їх ядерної 

оболонки (рис. 4.6). Щільні зерна хроматину в ядрі розміщуються рівномірно. Матрикс 

М розріджений, вони дещо збільшені. У деяких М спостерігається руйнування та 

декомплексація гребенів. Трубочки та цистерни ГЕС розширені, до них прикріплені 

рибосоми. Спостерігаються розширені трубочки та дрібні пухирці АГ. Також можна 

побачити небагато піноцитозних пухирців. 

   

Рис. 4.6. Ультрамікроскопічні зміни ГК ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого щура при 

ЙД. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 4800. Позначення: 1 – еритроцит, 2 – сладж 

еритроцитів, 3 – просвіт, 4 – лімфоцит, 5 – ядро ендотеліоцита, 6 – розволокнена БМ, 7 – 

розширений перивазальний простір, 8 – мікроклазматоз, 9 – МВ, 10 – дезорганізовані М у 

МВ.  
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4.2. Динаміка морфофункціональних змін структурних елементів жувальних 

м’язів при йодоефіциті на різних етапах онтогенезу 

Гістологічно МВ ЖМ нестатевозрілих щурів при ЙД характеризуються 

нерегулярним чергуванням темних і світлих смужок. Ядра МВ дещо збільшені, стають 

більш світлими (рис. 4.7). При забарвленні альціановим синім в основній речовині 

сполучної тканини чітко виявляється значна кількість глікозаміногліканів (рис. 4.8). 

Ендомізій та перимізій розширені, втрачають структурну організацію (рис. 4.9).  

При дослідженні СДГ-ої активності МВ ми спостерігали зміну в розподілі волокон 

(рис. 4.10). У ВЖМ та БКМ нестатевозрілих тварин зменшувалася кількість МВ з ПА 

СДГ (62,64 % і 65,57 %, відповідно) (табл. 4.4).  

  

Рис. 4.7. Гістоструктура МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів в умовах ЙД. 

Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – набряк 

МВ, 2 – збільшені світлі ядра МВ, 3 – повнокровна кровоносна судина, 4 – вогнищева втрата 

поперечної посмугованості. 

   

Рис. 4.8. Глікозаміноглікани ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів в умовах ЙДД. 

Заб.: альціановий синій за Стідменом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 30. 

Позначення: 1 – глікозаміноглікани сполучної тканини ендомізію. 

а б 

1 

1 
2 2 

3 

4 

4 

а б 

1 1 



91 
 

 

   

   

Рис. 4.9. Розширення та порушення структури міжм’язових прошарків ВЖМ (а, в, д) та 

БКМ (б, г, е) нестатевозрілих тварин при ЙД. Заб.: а, б – трихромне за Масоном; в, г – 

гематоксилін-основний фуксин-пікринова кислота за Ван Гізоном; д, е – модифікація 

забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г, д, е: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – 

колагенові волокна та розширення ендомізію, 2 – саркоплазма МВ, 3 – ядра МВ. 

Кількість МВ з НА СДГ при цьому збільшувалась і становила у ВЖМ 21,32 %, у 

БКМ – 13,86 %.Кількість МВ з ПА СДГ майже не змінювалась і становила у ВЖМ 16,04 

%, у БКМ – 20,57 % (рис. 4.11). Змінюється ДПП МВ у нестатевозрілих тварин при 

експериментальному ЙД. Особливо зростають розміри МВ з НА СДГ (див. табл. 4.4). 

Спостерігається достовірне збільшення ДПП всіх трьох типів волокон.  

При ультраструктурному дослідженні при ЙД нами виявлено вогнищеве 

порушення чіткої поперечної посмугованості Мф (рис. 4.12). Ми фіксували 

підсарколемальні просвітлені збільшені ядра з інвагінацією їх ядерної оболонки.  
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Рис. 4.10. Типи МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин в умовах ЙДД. 

Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а, б – ок. 10, об. 10. Позначення: 1 

– МВ з ВА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 

Таблиця 4.4 

Відносний вміст (%) та ДПП (мкм) різних типів МВ у ЖМ нестатевозрілих 

тварин при ЙД 

Кількість (%) ДПП (мкм)  

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

МВ з ВА СДГ 

16,04 20,57 30,56±3,64 28,93±3,29 

МВ з ПА СДГ 

62,64 65,57 36,21±4,21 35,61±3,84 

МВ з НА СДГ 

21,32 13,86 39,21±4,61 38,62±4,76 

    

    

        

 

Рис. 4.11. Відносний вміст різних типів волокон у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих 

щурів при експериментальному ЙД. 
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Рис. 4.12. Ультрамікроскопічні зміни в будові ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого щура при 

ЙД. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 4800; б: 8000. Позначення: 1 – ядро, 2 – зруйновані М, 3 – 

просвітлений ендомізій, 4 – вакуолізація МВ.  

 

Хроматин зібраний в грудочки і розміщений маргінально. Саркоплазма 

волокон просвітлена, нечітко контуруються смужки І та А. Z-лінія значно розширена та 

розмита. Структурні компоненти м’язових тріад розширені. У М міститься матрикс 

низької електронної щільності. Спостерігається порушення цілісності мітохондріальних 

гребенів. Зростає ОЧМ ((3,92±0,54) % у ВЖМ та (4,59±0,76) % у БКМ), також 

збільшується ОЧМф до (78,08±3,9)1 % у ВЖМ і до (80,39±3,18) % в БКМ.  

Також можна зауважити незначні структурні зміни в міосателітоцитах, які 

виявляються у збільшенні ядра, збільшенні об’єму цитоплазми, розширенні структур 

ГЕС та АГ. У М – розріджений матрикс та деформація гребенів.  
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У статевозрілих тварин при ЙД МВ мають виражену поперечну посмугованість, 

однак зустрічаються ділянки з її порушенням (рис. 4.13). Ядра МВ розміщуються по 

периферії, візуально збільшені. Спостерігається незначне зростання ДПП усіх типів 

волокон порівняно з нормою (табл. 4.5).  

  

Рис. 4.13. Зміна МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів в умовах ЙД. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – набряк 

МВ, 2 – збільшені світлі ядра МВ, 3 – вогнищева втрата поперечної посмугованості. 

  

Таблиця 4.5 

Відносний вміст (%) та ДПП (мкм) різних типів МВ у ЖМ статевозрілих 

тварин при ЙД 

Кількість (%) ДПП (мкм)  

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

МВ з ВА СДГ 

16,28 20,24 32,56±4,74 30,44±4,73 

МВ з ПА СДГ 

60,21 61,97 37,19±4,81 36,89±3,86 

МВ з НА СДГ 

23,51 17,79 42,31±6,20 41,86±4,77 

 

Між МВ спостерігається розширення та порушення звичної структури ендомізію 

(рис. 4.14, 4.15). Досліджуючи м’язову тканину ЖМ за допомогою забарвлення 

альціановим синім, в основній речовині сполучної тканини виявлялися 

глікозаміноглікани (рис. 4.16).  
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Рис. 4. 14. Розширення ендомізію ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) статевозрілих щурів при ЙД. 

Заб.: а, б – трихромне за Масоном; в, г – модифікація забарвлення за Малорі. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20; в, г: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – сполучнотканинні 

волокна ендомізію, 2 – перимізій. 

   

Рис.4.15. Структура ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих тварин при ЙД. Заб.: за 

Ван Гізоном. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – колагенові 

волокна ендомізію, 2 – саркоплазма МВ. 

   

Рис. 4.16. Глікозаміноглікани сполучної тканини ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих 

щурів в умовах ЙД. Заб.: альціановий синій за Стідменом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, 

об. 10. Позначення: 1 – глікозаміноглікани сполучної тканини ендомізію. 
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При дослідженні СДГ-ої активності ми виявили незначне зменшення кількості МВ 

з ПА СДГ і деяке збільшення МВ з НА СДГ порівняно з нормою (рис. 4.17). Кількість 

МВ з ВА СДГ залишається майже незмінною (див. табл. 4.5; рис. 4.18).  

   

Рис. 4.17. Типи МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих тварин в умовах ЙД. Заб.:  

СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 10, б: ок. 10, б. 20. Позначення: 

1 – МВ з ВА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 

 

        МВ з ВА СДГ;           МВ з ПА СДГ;             МВ з НА СДГ 

Рис. 4.18. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів 

при експериментальному ЙД. 

 

При субмікроскопічному дослідженні статевозрілих тварин при 

експериментальному ЙД у МВ нами виявлено незначне порушення поперечної 

посмугованості Мф, деяку розмитість і згладженість Z-ліній, розширення та 

просвітлення м’язових тріад (рис. 4.19). У саркоплазмі підсарколемально знаходяться 

великі оптично просвітлені ядра. Поблизу ядер візуалізуються округлені  
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Рис. 4.19. Ультрамікроскопічні зміни в будові МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого 

щура при ЙД. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 8000; б: 6400. Позначення: 1 – розширення та 

розмитість Z-лінії в МВ, 2 – інвагінації ядерної оболонки, 3 – розширена та розволокнена БМ 

МВ, 4 – вакуолі, 5 – розширений та вакуолізований ендомізій, 6 – Гк, 7 – ядро 

ендотеліоцита.  

 

М з просвітленим матриксом та декомплексованими гребенями. Елементи АГ розширені, 

в них утворюються вакуолі зі світлим вмістом. Цистерни і трубочки ГЕС розширені, з 

гладкою поверхнею. У саркоплазмі з’являються множинні піноцитозні пухирці. Дещо 

зросла ОЧМ у ВЖМ – до (3,79±0,98) %, у БКМ – до (4,49±0,67) %. Зросла ОЧМф у МВ: у 

ВЖМ до (82,05±3,37) %, у БКМ – до (83,48±3,26) %. Міосателітоцити характеризуються 

а 

б 

1

 

1

 

2

 

3

 

4

 
4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

7

 



98 
 

світлим збільшеним ядром зі звивистою ядерною оболонкою, розширенням компонентів 

ГЕС та АГ і наявністю великих М (рис. 4.20).  

 

Рис. 4.20. Ультрамікроскопічні зміни в структурі міосателітоцита ВЖМ статевозрілого 

щура при ЙД. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400. Позначення: 1 – ядро 

міосателітоцита з маргінально розміщеним гетерохроматином, 2 – ядерце 

міосателітоцита, 3 – розширені структури ГЕС, 4 – просвіт ГК, 5 – ядро ендотеліоцита 

ГК, 6 – мікроклазматоз.  

 

Таким чином, в умовах ЙД ми спостерігали зміни в діаметрі просвіту всіх ланок 

артеріального та венозного русла: звуження артеріальних та розширення венозних судин. 

Також можна визначити потовщення артеріальної стінки внаслідок набряку всіх її 

оболонок. Зміни більш виражені у судинах ланок гемомікроциркуляторного русла БКМ 

нестатевозрілих тварин, що підтверджується морфометричним дослідженням.  

При вивченні кількості Гк на одиницю площі можна спостерігати зменшення 

цього показника. Так, у ВЖМ нестатевозрілих тварин спостерігається зменшення цього 

показника на 12,86 % (р<0,001), у статевозрілих тварин – на 6,55 % (р<0,05).У БКМ 

нестатевозрілих тварин кількість Гк зменшується на 4,17 % (р<0,05), у статевозрілих 

тварин – на 5,52 % (р<0,01) (рис. 4.21). Ультрамікроскопічні зміни ендотеліоцитів також 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 



99 
 

виявляються у набрякових явищах.  

При гістологічному дослідженні МВ спостерігаються значні набрякові зміни з 

просвітленням саркоплазми та розширенням ендомізію і перимізію. Морфометрично 

фіксуються зміни в кількісному складі різних їх типів (рис. 4.22 а, б), що полягають у 

зменшенні кількості МВ з ПА СДГ з одночасним зростанням МВ з НА СДГ. Так, у ВЖМ 

нестатевозрілих тварин кількість МВ з ПА СДГ зменшується на 13,38 %, а МВ з НА СДГ 

збільшується на 99,81 %. У статевозрілих тварин кількість МВ з ПА СДГ знижується 

на 6 %, тоді як кількість МВ з НА СДГ збільшується на 1,39 %. У БКМ також 

помітне зниження кількості МВ з ПА СДГ (у нестатевозрілих на 6,1 %, у 

статевозрілих – на 3,2 %) та підвищення кількості МВ з НА СДГ (у нестатевозрілих на 

56,61 %, у статевозрілих – на 13,82 %). Також зафіксовано збільшення ДПП всіх типів 

МВ (рис. 4.22 в, г). Особливо зміни виявляються у ВЖМ нестатевозрілих тварин.  

При ультрамікроскопічному дослідженні спостерігаються значні набрякові зміни 

МВ. Також відбувається збільшення ОЧМ та ОЧМф у МВ, що свідчить про набрякові 

зміни в цих структурах та напруженість окисних процесів.  

 

 

Рис. 4.21. Зміна кількості Гк в 1 мкм2 у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих (І) і 

статевозрілих (ІІ) тварин при експериментальному ЙД. 
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Рис. 4.22. Зміна кількісного складу та ДПП МВ у ВЖМ (а, в) і БКМ (б, г) нестатевозрілих 

(І) і статевозрілих (ІІ) щурів в нормі та при експериментальному ЙД       . 
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вікової норми та їх зміни при експериментальному йододефіциті. Галицький лікарський 
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РОЗДІЛ 5 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КРОВОНОСНОГО РУСЛА ТА 

ТКАНИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ В УМОВАХ 

ЙОДОДЕФІЦИТНОЇ ДІЄТИ З ДОДАВАННЯМ СТРУМОГЕННИХ ПРОДУКТІВ У 

РІЗНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ 

 

На 60 добу після базової ЙДД з додаванням струмогенних продуктів у тварин при 

візуальному огляді помітне значне потьм’яніння та втрата шерсті, видно ділянки 

облисіння. Також змінювалися поведінкові реакції, що простежувались у пасивності та 

апатії. Особливо значні зміни відмічались у нестатевозрілих тварин.  

При біохімічному дослідженні крові в обох групах тварин вміст гормонів ЩЗ 

зменшувався, тоді як вміст ТТГ зростав і становив: ТТГ – (0,18±0,02) мкМО/мл (р<0,01), 

Т3 – (3,48±0,31) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (74,41±9,49) нмоль/л (р<0,01) (нестатевозрілі); ТТГ – 

(0,14±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (2,41±0,23) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (62,52±6,85) нмоль/л 

(р<0,01) (статевозрілі). Рівень холестерину в крові підвищувався як нестатевозрілих, так і 

статевозрілих тварин до (1,68±0,14) ммоль/л (р<0,01) та (1,46±0,11) ммоль/л (р<0,01) 

відповідно. Вміст макроелементів у крові в обох групах тварин зменшувався і становив 

відповідно: Са (2,09±0,23) ммоль/л (р<0,01) та (2,12±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg 

(27,14±2,62) ммоль/л (р<0,01) та (30,62±3,59) ммоль/л (р<0,01), Р (0,94±0,08) ммоль/л 

(р<0,01) та (1,43±0,15) ммоль/л (р<0,01). Вміст йоду в сечі також зменшувався до 

(1,92±0,11) мкг/л (р<0,01) у статевозрілих щурів та до (1,55±0,19) мкг/л (р<0,01) – у 

нестатевозрілих.  

 

5.1. Онтогенетичні зміни кровоносного русла жувальних м’язів при 

йододефіциті з додаванням струмогенних продуктів  

У нестатевозрілих тварин при ЙДД з додаванням струмогенів у ЖМ помітна зміна 

в розподілі та будові судинного русла. При ін’єкції сумішшю паризької синьої ми 
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встановили нерівномірний розподіл ін’єкційної маси та значне зменшення діаметра 

артерій з потовщенням судинної стінки (рис. 5.1, табл. 5.1). 

       

Рис. 5.1. Зміна в розподілі судин ендомізію ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) нестатевозрілих 

щурів при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою 

синьою із дозабарвленням гематоксиліном і еозином; в, г – ін’єкція паризькою синьою.   

Мікрофотографія.  Зб.: а, в: ок. 10; об. 20,  б, г: ок. 10, об. 10.  Позначення: 1 – набряклі МВ. 

Дослідження гістоструктури цих артерій показало потовщення внутрішньої 

еластичної мембрани, її нерівномірну звивистість. Ядра ендотеліоцитів набряклі. Гладкі 

міоцити середньої оболонки великі. Зовнішня еластична мембрана потовщена, оточена 

слабоконтурованою адвентиційною оболонкою (рис. 5.2). При дослідженні Гк 

спостерігається зменшення їх кількості в 1 мкм2, порівняно з нормою (табл. 5.2). При 

дослідженні венозного русла ми зафіксували збільшення діаметра просвіту венул та вен 

(див. табл. 5.1). Простежується набряк стінки венул, розволокнена зовнішня оболонка 

знаходиться в оточенні набряклої паравазальної строми (рис. 5.3). 

В ендотеліоцитах спостерігається набряк цитоплазми ендотеліоцитів (рис. 5.4). 

Ядро деформоване, із звивистими обрисами ядерної оболонки. В ядрі відмічаються 

електроннощільні гранули хроматину. У М можна бачити мозаїчні зміни структури з 

просвітленням матриксу, деформацією гребенів та поодинокими зруйнованими 

гребенями. В АГ пухирці та трубочки дещо розширюються. Цистерни і трубочки ГЕС 

розширені. У цитоплазмі спостерігається вакуолізація. Базальна мембрана в окремих 

а б в г 

1 

1 
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ділянках деформована, потовщена. Спостерічається мікроклазматоз. Ядро збільшене, 

деформоване, із звивистими контурами ядерної оболонки. Вімічаються М з розрідженим 

матриксом, помітні розширені цистерни і трубочки ГЕС, множинні пухирці і мішечки 

АГ. Периваскулярний простір набряклий.  

Таблиця 5.1  

Морфометричні показники (мкм) діаметра просвіту та товщини стінки 

кровоносних судин ЖМ нестатевозрілих тварин при ЙДД з додаванням 

струмогенних продуктів 

№ 

з/п 

 

Судини 

ВЖМ БКМ 

Просвіт Товщина Просвіт Товщина 

1. Артерії 

І порядку 

118,96±22,36 39,93±9,46 117,01±25,72 38,47±7,45 

2. Артерії 

ІІ порядку 

79,23±2,94 24,32±5,54 78,91±15,26 24,83±4,16 

3. Артерії 

ІІІ порядку 

62,21±2,48 20,37±4,02* 61,15±9,86 18,92±2,31 

4. Артерії 

ІV порядку 

51,42±0,35 18,14±4,18 ** 50,22±8,77 17,47±2,36** 

5. Артеріоли 19,02±4,13 9,59±1,52 

**** 

18,03±3,27 8,18±1,47 

**** 

6. Гк 2,52±1,24* 2,31±0,11 

**** 

2,56 1,07 

**** 

2,18±0,09 

**** 

7. Венули 37,05±7,56 4,81±0,83 

*** 

37,96±6,80 4,63±0,65 

**** 

8. Вени ендомізію 58,77±13,07 7,63±1,54** 60,45±10,91 6,47±0,98** 

9. Вени перимізію 124,83±8,81 10,41 ±1,7* 124,98 ±24,03 9,91±2,07 

*р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001, **** р < 0,0001.  
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Рис. 5.2. Структура судинної стінки артерій різного калібру ВЖМ (а) та БКМ (б) 

нестатевозрілих щурів в умовах ЙДД з додаванням струмогенів. Заб.: фуксилін за 

Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – розширення та набряк 

ендомізію, 2 – набряклі МВ, 3 – набрякові зміни судинної стінки. 

 Таблиця 5.2 

Морфометричні показники кількості Гк в 1 мкм2 у ЖМ різних 

онтогенетичних груп при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів 

ВЖМ БКМ 

Нестате- 

возрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестате- 

возрілі 

Статево- 

зрілі 

1,32±0,33 **** 1,51±0,21 *** 1,57±0,23 * 1,69±0,29 ** 

Примітка: *р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001, **** р < 0,0001. 

 

Рис. 5.3. Змінена венозна стінка ВЖМ нестатевозрілих щурів в умовах йододефіцитної 

дієти з додаванням струмогенів. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія.  Зб.: ок. 10, 

об. 20. Позначення: 1 – розширення та набряк ендомізію, 2 – розволокнення венозної 

стінки. 

а б 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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Рис. 5.4. Ультрамікроскопічні зміни в будові Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого 

щура при ЙД з додаванням струмогенів. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 6400. 

Позначення: 1 – еритроцит, 2 – просвіт Гк, 3 – ядро ендотеліоцита з маргінально 

розміщеними гранулами гетерохроматину, 4 – вакуолізована цитоплазма ендотеліоцита, 

5 – розширені  структури ГЕС  ендотеліоцита, 6 – розволокнена і розширена БМ Гк, 7 – 

мікроклазматоз у Гк, 8 – збільшене ядро перицита з маргінально розміщеним 

гетерохроматином, 9 – розширений периваскулярний простір, 10 – ядро МВ, 11– вакуолізовані 

М МВ.  

 а 

 б 

1 

2 

2 

4 
3 

3 

5 

6 
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7 
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У статевозрілих щурів при ін’єкції судинного русла як у ЖМ простежується 

порушення судинного рисунка (рис. 5.5). Однак зміни менш виражені, ніж у 

нестатевозрілих тварин. Артеріальна сітка виглядає широкопетлистою. Спостерігається 

зменшення діаметра просвіту артерій з одночасним потовщенням їхньої стінки (табл. 

5.3). Гістологічно можна побачити великі ядра ендотеліоцитів, потовщення внутрішньої 

та зовнішньої еластичної мембран (рис. 5.6). Середня оболонка містить спірально 

розміщені гладкі міоцити. Адвентиція потовщена. Зменшилася кількість Гк в 1 мкм2 

поперечного зрізу МВ (див. табл. 5.2). На всій протяжності венозного русла ми фіксували 

розширений малюнок венозного русла. Діаметр венул зростав, в їх стінках відзначалися 

збільшені ядра ендотеліоцитів та набряклі розтягнуті слабодиференційовані оболонки. 

Вени мають нерівні контури, розширений просвіт, їх стінка едематозно змінена (див. 

табл. 5.3).  

При субмікроскопічному дослідженні в ендотеліоцитах спостерігаються 

набрякові зміни з просвітленням ядра, утворенням інвагінацій ядерної оболонки, 

просвітленням матриксу М, розширенням структурних елементів АГ, ГЕС (рис. 5.7).  

 

    

Рис. 5.5. Зміна в розподілі судин ендомізію ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) статевозрілих щурів 

при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

а б в г 
1 1 
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Мікрофотографія. Зб.: а, в: ок. 10, об. 20; б, г: ок. 10, об. 10. Позначення: 1 – набряклі 

МВ. 

 Таблиця 5.3 

Морфометричні показники (мкм) діаметра просвіту та товщини стінки 

кровоносних судин ЖМ статевозрілих тварин при ЙД 

з додаванням струмогенних речовин 

№ 

з/п 

 

Судини 

ВЖМ БКМ 

Просвіт Товщина Просвіт Товщина  

1. Артерії І порядку 121,68±15,93 40,08±5,63 118,81±26,85 38,78±7,43 

2. Артерії ІІ порядку 81,73±13,00 27,07±3,43 79,71±18,49 26,03±4,40 

3. Артерії ІІІ порядку 63,71±7,77 21,06±3,74 63,71±11,32 19,39±3,65 

4. Артерії  

ІV порядку 

52,97±8,17 18,84±4,07 50,89±11,89 17,13±3,30  

** 

5. Артеріоли 20,97±2,74 10,16±2,43 19,18±2,43 8,03±1,59 

6. Гк 2,61±1,66** 2,23±0,09*** 2,83±0,95** 2,1 ±0,12*** 

7. Венули 37,43±7,22 4,92±0,64 * 38,44±6,90 4,57±0,58** 

8. Вени ендомізію 59,53±8,51 8,11±1,27 61,57±11,19 7,24±1,40 

9. Вени перимізію 124,36±17,93 11,16±1,71 125,18±21,01 10,24±1,58 

Примітка: *р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001. 

   

Рис. 5.6. Гістотруктура артерій ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів в умовах 

ЙД з додаванням струмогенів. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а: 

а б 

1 
1 

2 

3 
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ок. 10, об. 20, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – розширення та набряк периваскулярного 

проміжку, 2 – набряклі МВ, 3 – стінка артеріоли, 4 – венула. 

   

Рис. 5.7. Ультраструктурні зміни Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого щура при ЙД з 

додаванням струмогенних продуктів. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 9600; б: 6400. 

Позначення: 1 – просвіт Гк, 2 – деформоване ядро ендотеліоцита, 3 – вакуолізація цитоплазми 

ендотеліоцита,  4 – мікроклазматоз  в  Гк, 5 – розволокнена і розширена БМ Гк, 6 – тромбоцит, 

7 – розширений периваскулярний простір.  

 

5.2. Структурні зміни в тканинних компонентах жувальних м’язів при 

йододефіциті з додаванням струмогенних продуктів на різних етапах онтогенезу 

У ЖМ нестатевозрілих тварин спостерігається вогнищева втрата 

впорядкованої поперечної посмугованості (рис. 5.8).  

   

Рис. 5.8. Вогнищева втрата поперечної посмугованості МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) 

нестатевозрілих щурів при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – МВ з 

б а 
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чітко вираженою поперечною посмугованістю, 2 – втрата поперечної посмугованості 

МВ, 3 – збільшені ядра МВ. 

Ядра МВ великі, розміщені периферійно, паличкоподібно витягнені. Прошарки 

сполучної тканини розширені. У ендо- та перимізії можна бачити набряк сполучної  

тканини, розволокнення колагенових волокон, клітинну інфільтрацію (рис. 5.9, 5.10) та 

дифузні депозити глікозаміногліканів (рис. 5.11).  

       

Рис. 5. 9. Гістоструктура МВ ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) нестатевозрілих щурів при ЙД з 

додаванням струмогенів. Заб.: а, б – трихромне за Масоном, в, г – модифікація 

забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, г: ок. 10, об. 40; б, в: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – клітинна інфільтрація сполучної тканини, 2 – розволокнення 

колагенових волокон, 3 – набряк МВ, 4 – кровоносні судини. 

    

Рис. 5.10. Структурна організація ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин при ЙДД з 

додаванням струмогенів. Заб.: гематоксилін-основний фуксин-пікринова кислота за Ван 
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Гізоном. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 40; б: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – набряк 

колагенових волокон перимізію, 2 – набряк саркоплазми МВ, 3 – ядра МВ. 

    

Рис. 5.11. Глікозаміноглікани ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів в умовах ЙДД з 

додаванням  струмогенів. Заб.: альціановий синій за Стідменом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: 

ок. 10, об. 10. Позначення: 1 – глікозаміноглікани сполучної тканини ендомізію.  

При дослідженні СДГ-ої активності МВ можна відзначити перерозподіл різних їх 

типів. Як у ВЖМ, так і БКМ нестатевозрілих тварин зменшувалася кількість МВ з ПА 

СДГ (табл. 5.4). У ВЖМ їх нараховувалося 60,03 % МВ, в БКМ – 63,32 %. Фіксувалося 

зменшення числа МВ з ВА СДГ (15,93 % у ВЖМ і та 20,34 % – в БКМ). Кількість МВ з 

НА СДГ збільшувалася у ВЖМ до 24,04 %, у БКМ до 16,34 % (рис. 5.12, 5.13). При 

дослідженні ДПП нестатевозрілих тварин при цей показник значно зростає у МВ з НА 

СДГ та у МВ з ВА СДГ (див. табл 5.4).  

Під час субмікроскопічного досліження ЖМ у зазначеній групі дослідження в 

нестатевозрілих тварин у всіх видах МВ нами виявлено значні структурно-набрякові 

зміни з порушенням поперечної посмугованості Мф, розширенням та розмитістю Z-ліній 

(рис. 5.14). Тріади складаються з розширених цистерн та Т-трубочок. Ядра зниженої 

електронної щільності, ядерна оболонка з глибокими інвагінаціями. Ядерця збільшені зі 

зниженною електронною щільністю. У МВ М збільшені, з розрідженим матриксом та 

зруйнованими гребенями. Цистерни і трубочки ГЕС розширені. Структури АГ 

розширюються, в них наявні вакуолі із світлим вмістом. Одночасно збільшується ОЧМ: у 

ВЖМ і до (3,96±0,74) %, у БКМ – (4,61±1,05) %. Збільшується ОЧМф до (78,16±2,78) % – 

а б 
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ВЖМ і до (80,42±4,26) % – у БКМ. Спостерігаються набрякові зміни в міосателітоцитах, 

які характеризуються просвітленням саркоплазми та формуванням вакуоль (рис. 5.15).  

Таблиця 5.4 

Відносний вміст (%) та ДПП (мкм) різних типів МВ у ЖМ нестатевозрілих 

тварин при ЙДД з додаванням струмогенів 

Кількість (%) ДПП (мкм)  

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

МВ з ВА СДГ 

15,93 20,34 30,61±4,12 29,01±3,90 

МВ з ПА СДГ 

60,03 63,32 36,27±4,73 35,64±4,48 

МВ з НА СДГ 

24,04 * 16,34 39,24±4,38 38,67±4,20 

    

   

Рис. 5.12. Набряк МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин в умовах ЙДД з 

додаванням струмогенів. Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – МВ з ВА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 
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Рис. 5.13. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів 

при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів. 

   

 Рис. 5.14. Ультрамікроскопічні зміни в будові ВЖМ (а), БКМ (б) нестатевозрілого щура 

при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 

6400. Позначення: 1 – руйнування поперечної посмугованості в МВ, 2 – розширені та 

зруйновані М, 3 – розширений та вакуолізований периваскулярний простір.  

 

 

Рис. 5. 15. Ультрамікроскопічні зміни в будові міосателітоцита у ВЖМ нестатевозрілих 

тварин при ЙД з додавання струмогенів. Електронна мікрофотографія. Зб.: 6400. 
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Позначення: 1 – ядро  з  маргінально  розміщеним гетерохроматином, 2 – ядерце, 3 – вакуоля, 

4 – розширена та розшарована сарколема, 5 – порушення поперечної посмугованості.  

У МВ статевозрілих тварин поперечна посмугованість вогнищево порушена. Ядра 

збільшені та світлі. Ендомізій та перимізій розширені, колагенові волокна розволокнені 

(рис. 5.16, 5.17). При забарвленні альціановим синім у МВ спостерігається дифузне 

розміщення глікозаміногліканів у набряклій сполучній тканині (рис. 5.18). 

Морфометрично спостерігається збільшення ДПП всіх типів волокон, порівняно з 

нормою (табл. 5.5). Дослідження СДГ-ої активності показало зменшення кількості МВ з 

ПА СДГ і МВ з ВА СДГ та збільшення МВ з НА СДГ, порівняно з нормою (див. табл. 

5.5, рис. 5.19, рис. 5.20). При дослідженні ЖМ на субмікроскопічному рівні виявлено 

вогнищеве порушення впорядкованості посмугованості міофібрил (рис. 5.21). 

Ізотропні диски (смужка І) та анізотропні диски (смужка А) нечітко виражені, в 

деяких місцях зруйновані. Z-лінії розмиті та розширені. Ядра МВ збільшені, просвітлені, 

розміщені підсарколемально. М візуально збільшені, мають світлий матрикс. Деякі М 

містять зруйновані гребені. При морфометричному дослідженні з’ясовано, що дещо 

зросла ОЧМ в ВЖМ (до (3,82±0,78) %, у БКМ – до (4,52±1,07) %). Можна відзначити 

незначне збільшення ОЧМф в ВЖМ (до (82,08±2,83) %), БКМ – до (83,51±3,33) %).  

Таким чином, при ЙДД з додаванням струмогенів у ЖМ спостерігаються 

набрякові зміни, що супроводжується зменшенням діаметра артерій з потовщенням їх 

судинної стінки. У венозному руслі спостерігається розширення просвіту венозних судин 

з одночасним незначним набряком ендотеліоцитів та складових елементів стінки 

загалом. Значні зміни в ланках гемомікроциркуляторного русла нестатевозрілих тварин. 

Так, у ВЖМ нестатевозрілих щурів товщина стінки артеріол достовірно збільшувалася на 

15,54 % (р<0,0001), у БКМ – на 15,55 % (р<0,0001). Зазнала значного набряку стінка Гк 

ЖМ нестатевозрілих тварин. У ВЖМ її товщина збільшилась на 44,59 % (р<0,0001), у 

БКМ – на 50,92 % (р<0,0001). Товщина стінки венул у ВЖМ достовірно збільшувалася 

на 18,77 % (р<0,001), у БКМ – на 16,35 % (р<0,0001). 
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Рис. 5.16. Набряк сполучної тканини і МВ ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) статевозрілих щурів 

в  умовах  ЙД з додаванням струмогенних продуктів. Заб.: а, б – гематоксилін і еозин; в, 

г –трихромне за Масоном.  Мікрофотографія.  Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 

– розволокнення та набряк колагенових волокон, 2 – набряклі МВ. 

 

      

Рис. 5.17. Розволокнення та набряк сполучнотканинних і МВ ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

статевозрілих тварин при ЙДД з додаванням струмогенів. Заб.: а, б – гематоксилін-

основний фуксин-пікринова кислота за Ван Гізоном; в, г – модифікація забарвлення за  

Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20; в, г: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – набряк та 

розволокнення колагенових волокон, 2 – набряк саркоплазми МВ. 

а б 

а б г 

в г 

в 

2 
2 1 

1 

2 

2 

1 
1 

1 

1 2 

2 

2 

2 



116 
 

   

Рис. 5.18. Глікозаміноглікани ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів в умовах ЙД з  

додаванням   струмогенів.  Заб.: альціановий синій за Стідменом. Мікрофотографія. Зб.: 

а, б: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – глікозаміноглікани. 

 Таблиця 5.5 

Відносний вміст (%) та ДПП (мкм) різних типів МВ у ЖМ статевозрілих 

тварин ЙДД з додаванням струмогенів 

Кількість (%) ДПП (мкм)  

ВЖМ БКМ ВЖМ БКМ 

МВ з ВА СДГ 

17,19 20,16 32,58±5,37 30,48±4,19 

МВ з ПА СДГ 

65,28 59,86 37,21±5,59 36,93±5,34 

МВ з НА СДГ 

18,53 19,98 42,34±6,98 41,92±5,42 

    

   

Рис. 5.19. Гістохімічна ідентифікація різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ(б) статевозрілих 

тварин в умовах ЙДД з додаванням струмогенів. Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: 

а, б: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – МВ з ВА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 
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Рис. 5.20. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів 

при ЙД з додаванням струмогенних продуктів. 

   

                                                              

Рис. 5. 21. Субмікроскопічні зміни в МВ ВЖМ (а, в), БКМ (б, г) статевозрілого щура при 

ЙДД з додаванням струмогенів. Електронна  мікрофотографія.  Зб.: а, б, в: 6400; г: 8000. 

Позначення: 1 – руйнування поперечної посмугованості в МВ, 2 – розширені та зруйновані М, 

3 – деформовані  гребені  М, 4 – вакуолізація  МВ, 5 – розширений периваскулярний  простір,  

6 – маргінально  розміщений гетерохроматин в ядрі МВ, 7 – сладж еритроцитів.  
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При підрахунку кількості Гк у 1 мкм2 встановлена тенденція до їх зменшення, 

особливо у ВЖМ нестатевозрілих тварин (рис. 5.22).  

 

Рис. 5.22. Зниження кількості Гк на 1мкм2 у ВЖМ (а) та БКМ (б) у нестатевозрілих (І) і 

статевозрілих (ІІ) тварин при ЙДД з додаванням струмогенних продуктів. 

Так, у ВЖМ нестатевозрілих тварин кількість Гк в одиниці площі зменшувалася на 

15,38 % (р<0,0001), у статевозрілих – на 10,12 % (р<0,001). У БКМ кількість Гк в одиниці 

площі зменшувалась із меншою швидкістю (на 6,55 % (р<0,05) у нестатевозрілих тварин 

та на 6,63 % (р<0,01) у статевозрілих). Кількість Гк, що припадають на одно МВ у ВЖМ 

нестатевозрілих тварин зменшувалася на 4,69 % (р<0,05), у статевозрілих – на 2,1 %. При 

дослідженні МВ в умовах ЙД з додаванням струмогенних продуктів було виявлене 

порушення їх структури з втратою поперечної посмугованості та набряковими змінами. 

Особливо страждають МВ з НА СДГ ВЖМ у нестатевозрілих тварин. Спостерігаються 

структурні зміни МВ з ПА СДГ. Зміни в МВ з ВА СДГ при ЙДД з додаванням 

струмогенів виражені меншою мірою.  

Також помітна зміна кількісного складу різного виду МВ (рис. 5.23 а, б). Ми 

виявили зменшення кількості МВ з ПА СДГ і МВ з ВА СДГ та збільшення МВ з НА 

СДГ. Більш виражені зміни спостерігається у нестатевозрілих тварин. Так, кількість МВ 

з ВА СДГ у ВЖМ нестатевозрілих тварин зменшувалася на 6,35 %, МВ з ПА СДГ – на 

16,99 %. У статевозрілих, відповідно, на 4,82 % та 1,45 %. Кількість МВ з НА СДГ 

відповідно збільшується у нестатевозрілих на 25 % (р<0,05), у статевозрілих – на 7,3 %. 

а б 
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Рис. 5.23. Зміна кількісного складу та ДПП МВ у ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

нестатевозрілих (І) та статевозрілих (ІІ) щурів у нормі        та при експериментальному 

ЙД з додаванням струмогенів      . 
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У БКМ нестатевозрілих тварин кількість МВ з ВА СДГ зменшувалась на 4,59 %, МВ з 

ПА СДГ – на 9,32 %. У статевозрілих, відповідно, на 0,99 % та 6,5 %. Кількість МВ з НА 

СДГ відповідно збільшується у нестатевозрілих на 84,63 %, у статевозрілих – на 27,83 %. 

При ЙД з додаванням струмогенів відмічається збільшення ДПП МВ, особливо МВ з НА 

СДГ та МВ з ВА СДГ у ВЖМ нестатевозрілих тварин (див. рис. 5.23 в, г). Дані 

гістологічних та морфометричних досліджень підтверджуються 

електронномікроскопічними дослідженнями, які виявили набрякові зміни у МВ, 

особливо у нестатевозрілих щурів. Також спостерігається збільшення ОЧМ та ОЧМф у 

набряклих МВ. 

 

Матеріали даного розділу представлено у публікації: 

1. Саган НТ. Морфофункціональний стан жувальних м’язів в умовах 

йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних продуктів у різні періоди онтогенезу. 

Вісник проблем біології і медицини. 2018; 2(47): 300-07 [179]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУДИННОЇ СТІНКИ ТА 

ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ПРИ 

МЕРКАЗОЛІЛІНДУКОВАНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ 

ОНТОГЕНЕЗУ 

 

На 14 добу введення препарату «Мерказоліл» («Здоров’я», Україна) у тварин 

спостерігалися зовнішні зміни, а також змінені поведінкові реакції. Візуально тварини, 

особливо нестатевозрілі, були пасивними, апатичними, втрачали апетит. У них 

змінювалися шкірні покриви: шерсть втрачала блиск, підшерсток рідшав, спостерігалися 

місця облисіння.  

При біохімічному дослідженні крові у нестатево- і статевозрілих тварин вміст 

гормонів ЩЗ зменшувався, тоді як вміст ТТГ збільшувався, порівняно з нормою і 

становив: ТТГ – (0,21±0,02) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,11±0,37) нмоль/л (р<0,01), Т4 – 

(37,98±3,42) нмоль/л (р<0,01) (нестатевозрілі); ТТГ – (0,33±0,03) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – 

(2,68±0,23) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (26,86±2,80) (р<0,01) нмоль/л (статевозрілі).  

Виявлено збільшення вмісту холестерину в крові як нестатевозрілих, так і 

статевозрілих тварин до (1,68±0,12) ммоль/л (р<0,01) та (1,50±0,10) ммоль/л (р<0,01), 

відповідно. Вміст макроелементів у крові обох груп тварин зменшувався відповідно до: 

Са (2,00±0,20) ммоль/л (р<0,01) та (1,94±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg (25,80±2,48) ммоль/л 

(р<0,01) та (29,97±3,07) ммоль/л (р<0,01), Р (0,85±0,09) ммоль/л (р<0,01) та 

(1,42±0,17) ммоль/л (р<0,01). Вміст йоду в сечі зменшувався порівняно з контрольними 

значеннями до (11,0 ±1,13) мкг/л (р<0,01) у нестатевозрілих та до (13,53±1,48) мкг/л 

(р<0,01) – у статевозрілих тварин. 

Із 15-ої доби тваринам вводили підтримуючу дозу «Мерказолілу» та проводили 

дослідження на 21 і 28 доби експерименту. В ці терміни ми спостерігали поглиблення 

змін. Особливо це стосується нестатевозрілих тварин, в яких значно виявлялися 
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порушення в поведінкових реакціях. Тварини ставали загальмованими, малорухомими, 

неактивними. Шкірні покриви характеризувалися значним облисінням, деякі тварини 

повністю втрачали шерсть.  

При біохімічному дослідженні крові у нестатевозрілих тварин з’ясовано вміст 

гормонів ЩЗ: на 21 добу розвитку гіпотиреозу (ГТ) ТТГ – (0,14±0,01) мкМО/мл (р<0,01),  

Т3 – (3,81±0,44)  нмоль/л  (р<0,01),  Т4 – (52,97±6,85)  (р<0,01)  нмоль/л, на 28 добу – ТТГ – 

(0,12±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т 3 – (3,68±0,34) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (53,57±6,06) нмоль/л 

(р<0,01). У статевозрілих тварин тиреоїдний статус становив: на 21 добу ТТГ – 

(0,08±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (2,56±0,26) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (19,89±2,00) (р<0,01) 

нмоль/л, на 28 добу ГТ ТТГ – (0,07±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (2,61±0,25) нмоль/л (р<0,01), Т4 

– (24,41±3,00) нмоль/л (р<0,01). Деяке збільшення кількості Т3 на 21 та 28 доби розвитку ГТ 

можна розцінювати як компенсаторне, внаслідок переходу ЩЗ на «ощадний режим», 

тобто значно збільшується утворення Т3 порівняно з Т4, оскільки молекула 

трийодтироніну містить 3, а не 4 атоми йоду і є значно активнішою. Визначено 

збільшення вмісту холестерину в крові як нестатево-, так і статевозрілих тварин до 

(1,73±0,15) ммоль/л (р<0,01) та (1,93±0,15) ммоль/л (р<0,01) відповідно (на 21 добу 

мерказоліліндукованого гіпотиреозу (МІГ)) та (1,85±0,14) ммоль/л (р<0,01) та (2,12±0,14) 

ммоль/л (р<0,01) (на 28 добу). Вміст макроелементів у крові нестатево- та статевозрілих 

тварин зменшувався порівняно до норми і становив на 21 добу: Са (1,99±0,25) ммоль/л 

(р<0,01) та (1,82±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg (25,80±2,48) ммоль/л (р<0,01) та 

(26,16±3,00) ммоль/л (р<0,01), Р (0,74±0,08) ммоль/л (р<0,01) та (1,39±0,18) ммоль/л 

(р<0,01). На 28 добу МІГ макроелементний склад крові в обох групах тварин становив: 

Са (1,97±0,19) ммоль/л  (р<0,01) та (1,75±0,16) ммоль/л (р<0,01), Мg – (23,04±0,58)  ммоль/л 

(р<0,01) та (22,70±2,49) ммоль/л (р<0,01), Р – (0,68±0,07) ммоль/л (р<0,01) та (1,37±0,18) 

ммоль/л (р< 0,01). Вміст йоду в сечі зменшувався до (9,53±0,83) мкг/л (р<0,01) (21 доба) та 

(7,76±0,73) мкг/л (р<0,01) (28 доба) у нестатевозрілих та до (12,38±1,14) мкг/л (р<0,01) 

(21 доба) та (11,87±1,04) мкг/л (р < 0,01) (28 доба) – у статевозрілих тварин. 

6.1. Морфофункціональні зміни судинного русла жувальних м’язів на різних 



123 
 

стадіях розвитку мерказоліліндукованого гіпотиреозу у нестатево- та статевозрілих 

тварин 

При дослідженні судинного русла ЖМ нестатевозрілих тварин на 14 добу 

мерказоліліндукованого гіпотиреозу (МІГ) ми з’ясували, що внутрішньом’язовий 

судинний малюнок, а також ендомізію та перимізію характеризуються деформованими 

комірками та петлями, а також чергуванням звужених та розширених ділянок. В 

ендомізії, де розміщуються дрібні судини, при їх ін’єкуванні паризька синя майже не 

виявляється (рис. 6.1). Морфометрія показала достовірне зменшення діаметра 

артеріального русла та потовщення судинної стінки (табл. 6.1, 6.2). Для підтвердження 

такої морфологічної картини були проаналізовані гістологічні препарати артерій, 

    

    

Рис. 6.1. Ангіоархітектоніка судинного русла МВ ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

нестатевозрілих щурів на 14 добу МІГ. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 20.   

 

а б 

в г 
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Таблиця 6.1  

Морфометричні показники (мкм) кровоносного русла ВЖМ у нестатевозрілих 

тварин  при МІГ 

№ 

з/п 

 

Судини 

Просвіт Товщина стінки 

14 доба 21 доба 28 доба 14 доба 21 доба 28 доба 

1. Артерії 

І порядку 

118,65±

24,17 

115,13± 

15,36 

112,02±

21,59** 

40,07± 

7,09 

40,13± 

8,02 * 

40,21± 

5,02 * 

2. Артерії  

ІІ порядку 

79,02± 

15,93 

77,87± 

19,43 

75,53± 

14,68* 

25,41± 

5,45 

26,63± 

6,26 

27,23± 

4,93 * 

3. Артерії  

ІІІ порядку 

62,13± 

11,78 

60,08± 

6,82 

57,97± 

10,18* 

20,23± 

4,25 * 

20,31± 

3,99 * 

20,44± 

3,08 ** 

4. Артерії  

ІV порядку 

51,08± 

8,20 

49,93± 

7,40 ** 

49,74± 

6,78 ** 

18,21± 

3,96** 

18,34± 

2,98** 

18,41± 

2,81** 

5.  

Артеріоли 

18,91± 

3,93 

18,79± 

3,16 

18,51± 

3,76 

9,67± 

1,27 

**** 

9,73± 

1,96 

**** 

9,87± 

1,53 

**** 

6.  

Гк 

2,01± 

1,33 

*** 

2,07± 

0,79  

**** 

1,81± 

1,16 

**** 

2,64± 

0,14 

**** 

2,79± 

0,17 

**** 

2,83± 

0,16 

**** 

7.  

Венули 

37,21± 

7,25 

38,71± 

6,09 

39,21± 

6,62* 

4,76± 

0,72 

**** 

4,81± 

0,98 

*** 

4,87± 

0,80 

**** 

8. Вени 

ендомізію 

58,81± 

14,61 

61,87± 

13,87  

63,61± 

15,44* 

7,65 ± 

1,55** 

7,69± 

1,40 ** 

7,74± 

1,71 ** 

9. Вени 

перимізію 

124,94± 

21,19 

126,03± 

20,16 

128,15± 

26,27* 

10,47± 

2,08 * 

10,51± 

1,38 *  

10,53± 

1,41 * 

*р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001. 
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Таблиця 6.2 

Морфометричні показники (мкм) кровоносного русла БКМ нестатевозрілих тварин 

при МІГ 

№ 

з/п 

 

Судини 

Просвіт Товщина стінки 

14 доба 21 доба 28 доба 14 доба 21 доба 28 доба 

1. Артерії  

І порядку 

116,75± 

25,33  

114,68± 

17,43 

111,75± 

24,65 * 

38,01± 

6,45 

38,86± 

5,28 

39,31± 

7,58* 

2. Артерії  

ІІ порядку 

78,68± 

9,98 

75,52± 

12,01 

72,03± 

13,32 * 

24,61± 

4,14 

25,16± 

4,41 * 

25,30± 

4,92 * 

3. Артерії  

ІІІ порядку 

60,99± 

10,96 

60,78± 

10,30 

60,53± 

8,41* 

18,63± 

2,79 

19,64± 

2,95 

20,26± 

4,46 * 

4. Артерії  

ІV порядку 

9,27± 

12,16 

6,69± 

30,12 

6,41± 

37,01 

** 

17,81± 

2,70  

** 

18,14± 

2,59  

*** 

18,31± 

2,59  

*** 

5.  

Артеріоли 

2,56± 

13,21 

2,52± 

13,58 

3,17± 

10,69* 

9,67± 

1,67 

**** 

9,73± 

1,57 

**** 

9,87±  

1,97  

**** 

6.  

Гк 

2,09± 

3,88 

**** 

1,86± 

3,63 

**** 

1,78± 

3,66 

**** 

2,78± 

0,11 

**** 

2,82± 

0,12 

**** 

2,89± 

0,13  

**** 

7.  

Венули 

6,24± 

18,74* 

5,37± 

17,04* 

5,28± 

23,40* 

4,76± 

1,05**** 

4,81± 

0,83**** 

4,87± 

0,92**** 

8. Вени 

ендомізію 

12,71± 

35,63* 

10,98± 

40,68*  

11,09± 

31,62* 

6,51± 

0,92** 

6,59± 

0,98** 

6,68 ± 

1,01**** 

9. Вени 

перимізію 

125,05± 

17,21 * 

128,17± 

19,89 * 

134,21± 

19,35 * 

9,84± 

1,55 

9,95± 

1,59 * 

10,03± 

1,62 * 

Примітка: *р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001. 
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на яких виявлено набряк ендотеліоцитів, потовщення та звивистість внутрішньої 

еластичної перетинки. Також помітне значне потовщення середньої оболонки із 

візуально великими міоцитами. Зовнішня еластична мембрана теж потовщена та 

звивиста. Пухка сполучна тканина адвентиційної оболонки набрякла, внаслідок чого 

потовщується (рис. 6.2). Особливо виражені зміни судинної стінки спостерігаються у ВЖМ. 

  

Рис. 6.2. Потовщення артеріальної стінки ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів на 

14 добу ГТ. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 10; б: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – набряк ендомізію, 2 –  набряк  МВ, 3 – потовщення і набряк артеріальної 

стінки, 4 – деформація внутрішньої еластичної перетинки. 

 

В артеріолах ядра ендотеліоцитів овальні, збільшені, просвітлені. Внутрішня 

еластична перетинка виглядає стисненою. У середній оболонці прослідковується шар 

слабобазофільних спірально розміщених гладких міоцитів. Адвентиційна оболонка 

потовщена внаслідок набряку пухкої сполучної тканини. При дослідженні Гк 

спостерігається зменшення їх кількості в 1 мкм2 (табл. 6.3). У венулах та венах ми 

виявили збільшеий діаметр просвіту та деяке потовщення стінки, порівняно з нормою 

(див. табл. 6.1, 6.2). Гістологічно помітні світлі ядра ендотеліоцитів, розмита стінка з 

важко диференційованими оболонками. При субмікроскопічному дослідженні можна 

відмітити ендотеліоцити з цитоплазмою зниженої електронної щільності (рис. 6.3). Ядра 

великі та світлі з інвагінованою оболонкою. Трубочки і цистерни ГЕС розширені, із 

вмістом низької електронної щільності. Подекуди ГЕС позбавлена рибосом. 

а б 

2 

1 

1 

1 

3 4 
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Таблиця 6.3 

Морфометричні показники кількості ГК в 1 мкм2 ЖМ щурів різних 

онтогенетичних груп у нормі та на різних етапах МІГ 

Контроль МІГ 

14 доба 21 доба 28 доба 

Нестате- 

возрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестате- 

возрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестате- 

возрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестате- 

возрілі 

Статево- 

зрілі 

ВЖМ 

1,56±0,26 1,68±0,33 1,21±0,26 

**** 

1,49±0,35 

** 

1,18±0,17 

**** 

1,46±0,27 

*** 

1,14±0,20 

**** 

1,43±0,21 

**** 

БКМ 

1,68±0,36 1,81±0,33 1,52±0,22 

*** 

1,67±0,28 

** 

1,48±0,22 

*** 

1,66±0,37 

** 

1,45±0,23 

**** 

1,64±0,26 

*** 

** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001. 

 

  

Рис. 6.3. Субмікроскопічні зміни в структурі ГК ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого 

щура на 14 добу розвитку МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 8000. Позначення: 

1 – просвіт, 2 – деформоване ядро ендотеліоцита, 3 – вакуолізація цитоплазми  ендотеліоцита, 4 

– піноцитозні пухирці в цитоплазмі  ендотеліоцита, 5 – мікроклазматоз, 6 – розволокнена БМ 

Гк, 7 – розширений і вакуолізований периваскулярний простір.  

а б 

1 
1 
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2 
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5 5 

7 

7 
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Пухирці та трубочки АГ розширені. Збільшені М містять матрикс низької 

електронної щільності, мітохондріальні гребені мають нечіткі контури. У деяких М 

гребені деформовані або взагалі зруйновані. У цитоплазмі виявляється багато 

мікропіноцитозних пухирців.  

При дослідженні судинного русла ЖМ нестатевозрілих тварин на 21 добу МІГ 

було встановлено поглиблення змін судинного малюнка (рис. 6.4). При тонкій ін’єкції 

судин паризькою синьою спостерігається подальша деформація петель та комірок, що 

формуються артеріями та артеріолами. Вони гублять впорядкованість та 

характеризуються мозаїчністю: у деяких ділянках спостерігається добре наповнення 

паризькою синьою, в інших – фарба не виявляється. Ін’єковані судини виглядають 

нерівномірними з чергуванням розширених та звужених ділянок. Деякі артерії закриті. 

При гістологічному дослідженні спостерігається подальше зменшення просвіту артерій 

перимізію, ендомізію та внутрішньом’язових артерій (див. табл. 6.1, 6.2). Одночасно 

виявлено потовщення артеріальної стінки (рис. 6.5). У середній оболонці гладкі міоцити 

великі, їх ядра заокруглені. Зміни в артеріях характеризуються збільшеними, округлими 

та світлими ядрами ендотеліоцитів. Деякі ендотеліоцити виходять на верхівки звивистої 

та розширеної внутрішньої еластичної перетинки, інші – залишаються на дні борозен. 

Між міоцитами візуалізуються потовщені еластичні волокна. Зовнішня еластична 

перетинка розширена з неглибокими заглибленнями та випинаннями. Потовщена 

адвентиційна оболонка оточена набряклою паравазальною стромою. Артеріоли теж 

мають звужений просвіт (див. табл. 6.1, 6.2). Деякі з них закриті внаслідок набряку 

стінки. Ядра ендотеліоцитів цих судин великі, світлі. Внутрішня еластична перетинка 

звивиста і стиснута. Середня оболонка потовщена, ядра гладких міоцитів оптично світлі. 

Зовнішня еластична перетинка виявляється слабо. Зовнішня оболонка потовщена. При 

дослідженні Гк спостерігається достовірне зменшення їх кількості в 1 мкм2, порівняно з 

нормою (див. табл. 6.3). У венозному руслі та венах ендомізію і перимізію ми виявили 

значне розширення діаметра як у ВЖМ, так і у БКМ. 
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Рис. 6 .4. Зміна судинного рисунка МВ ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) нестатевозрілих щурів 

на 21 добу МІГ. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із дозабарвленням 

гематоксиліном і еозином,  б, г – ін’єкція паризькою синьою. Мікрофотографія. Зб.: 

а, б, в, г: ок. 10, об. 20.   

   

Рис. 6.5. Структура судин ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів на 21 добу ГТ. 

Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 20; б: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – розширення та набряк периваскулярного простору,  2 – набряклі МВ, 3 – 

потовщення і набряк артеріальної стінки. 

а б 

а б 

в г 

2 

1 

2 3 

1 

2 

3 



130 
 

При ін’єкційному дослідженні виявлялися варикозні випини та аневризматичні 

розширення. При дослідженні гістоструктури можна побачити розмиті і неконтуровані 

оболонки венозної стінки. 

При субмікроскопічному дослідженні в ендотеліоцитах спостерігаються значні 

набрякові зміни, які проявляються збільшеними та світлими ядрами з інвагінаціями його 

оболонки. Гетерохроматин зібраний у грудочки, розміщений маргінально (рис. 6.6). 

Цистерни і трубочки ГЕС розширені, деформовані, з вмістом низької електронної 

щільності і гублять прикріплені до їх мембрани рибосоми. Структури АГ представлені 

розширеними трубочками та пухирцями. Відмічаються великі М з розрідженим 

матриксом та деформованими й зруйнованими гребенями. У цитоплазмі виявляються 

множинні піноцитозні пухирці та поодинокі вакуолі.  

  

Рис. 6. 6. Ультраструктура Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого щура на 21 добу 

розвитку МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 8000. Позначення: 1 – звужений, 

деформований  просвіт,  2 – ядро ендотеліоцита,  3 – мікроклазматоз,  4 – розволокнена і  

розширена БМ Гк;  5 – розширений і вакуолізований периваскулярний простір. 
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Дослідження судинного русла ЖМ на 28 добу МІГ при ін’єкції паризькою синьою у 

нестатевозрілих тварин виявило подальше зменшення діаметра артерій, що 

підтверджується й морфометрично (див. табл. 6.1, 6.2). Артеріальний рисунок губить 

притаманний йому просторовий розподіл, судини погано ін’єкуються, нерівномірно 

заповнюються паризькою синьою (рис. 6.7). При гістологічному дослідженні виявляється 

потовщення артеріальної стінки (див. табл. 6.1, 6.2, рис. 6.8).  

      

Рис. 6.7.  Нерівномірність та запустіння судинного рисунка МВ ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

нестатевозрілих щурів на 28 добу МІГ. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 20.   

   

Рис. 6.8. Деформація судин ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів на 28 добу 

експериментального МГТ. Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40.  

Позначення: 1 – розширення та набряк периваскулярного простору, 2 – закритий 

щілиноподібний просвіт артерії.   
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Ядра ендотеліоцитів набряклі, збільшені, розміщуються радіально, деякі з них 

вакуолізовані. В окремих ділянках помітні підендотеліальні щілини. У деяких артеріях 

просвіт значно зменшений, щілиноподібний. У великої кількості судин – закритий.  

Внутрішня еластична перетинка потовщена, нерівномірно звивиста. Ядра гладких 

міоцитів великі, деформовані. Між гладкими міоцитами візуалізується набрякла пухка 

сполучна тканина. Зовнішня еластична перетинка розширена, деформована та дещо 

згладжена. Адвентиція розволокнена, вплетена в набряклу паравазальну строму. У 

артеріол збільшення товщини стінки стає ще більш помітним. Ядра ендотеліальних 

клітин збільшені, переміщуються на верхівки закруток, наближаються одне до одного, 

ще більше звужуючи просвіт артеріол. Зустрічаються підендотеліальні щілини. 

Внутрішня еластична перетинка потовщена, має вигляд сильно звивистої спіралі. 

Зовнішня еластична перетинка потовщена, оточена набряклою адвентиційною 

оболонкою.  

Досліджуючи Гк, ми спостерігали подальше достовірне зменшення їх кількості в 1 

мкм2, порівняно з нормою (див. табл. 6.3). 

При вивченні венозного русла у ЖМ спостерігається подальше збільшення 

діаметра просвіту вен та венул і набрякове потовщення стінки (див. табл. 6.1, 6.2). 

Одночасно венозний малюнок погано заповнений ін’єкційною масою, спостерігаються 

аневризматичні розширення. При гістологічному дослідженні венозної стінки ядра 

ендотеліоцитів нерівномірно розподіляються по периметру просвіту. Вони великі, 

зустрічаються підендотеліальні щілини. Оболонки в стінці тяжко диференціюються. 

При електронномікроскопічному дослідженні в ендотеліоцитах спостерігається 

набряк та збільшення ядра. Гетерохроматин зібраний у грудочки, згрупований , в 

основному, маргінально, біля ядерної оболонки. Вона з глибокими інвагінаціями, в 

деяких місцях витоншена. Цистерни та трубочки ГЕС розширені, деякі з них 

вакуолізовані. В АГ можна бачити розширені трубочки та пухирці. У значно збільшених 

М відмічається просвітленння матриксу, деформція та розмитість гребенів. У деяких М 

гребені та внутрішня мітохондріальна мембрана зруйновані. Цитоплазма 
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характеризується зниженою електронною щільністю. У ній збільшується кількість 

піноцитозних пухирців, зустрічаються вакуолі різних розмірів (рис. 6.9). 

На 14 добу МІГ в артеріальному руслі статевозрілих щурів при ін’єкції паризькою 

синьою як у ВЖМ, так і у БКМ простежується зміна судинного рисунка. Артеріальна 

сітка перимізію, ендомізію та внутрішньом’язова має вигляд нерівномірної, є мозаїчною 

(рис. 6.10). Спостерігається зменшення діаметра просвіту артерій з одночасним 

потовщенням стінки (табл. 6.4, 6.5). Гістологічно це виявляється збільшеними та 

просвітленими ядрами ендотеліоцитів, звивистістю внутрішньої та зовнішньої 

еластичної перетинок з одночасним їх потовщенням. Середня оболонка потовщена. На 

гістологічних препаратах можна бачити збільшені ядра гладких міоцитів. Пухка 

сполучна тканина адвентиційної оболонки набрякла (рис. 6.11). Продовжує 

зменшуватися, порівняно з контролем, кількість Гк в 1 мкм2 поперечного зрізу МВ. 

Однак, порівнюючи з нестатевозрілими тваринами, зміни є менш вираженими (див. табл. 

6.3). При дослідженні венозного русла ми виявляли нерівномірність заповнення фарбою, 

утворення аневризматичних випинань, збільшення діаметра просвіту вен (див. табл. 6.5, 

6.6). Гістологічно в стінці спостерігаються набряклі ядра ендотеліоцитів та нечітко 

диференційовані оболонки.  

При субмікроскопічному дослідженні спостерігається набряк цитоплазми 

ендотеліоцитів, який призводить до звуження просвіту і, надалі, до утворення 

еритроцитарних сладжів. Ядро із звивистими обрисами ядерної оболонки. Структури 

ГЕС розширені. У М відмічаються зруйновані гребені та просвітлений матрикс. У 

компонентах АГ спостерігається набряк. Помітні численні піноцитозні пухирці. Гк 

знаходяться в оточенні електроннопрозорої основної речовини (рис. 6.12).  

При дослідженні артеріального русла статевозрілих тварин на 21 добу МІГ ми 

відмітили нерівномірне, мозаїчне заповнення судин фарбою. Також зустрічаються 

закриті судини, в які фарба не проникає (рис. 6.13). При гістологічному дослідженні 

спостерігається деформація просвіту артерій зі звуженням просвіту (рис. 6.14). Внаслідок 

набрякових змін продовжує потовщуватися судинна стінка.  
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Рис. 6.9. Електронномікроскопічні зміни в структурі Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) 

нестатевозрілого щура на 28 добу розвитку ГТ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 6400; б: 

8000. Позначення: 1 – деформований просвіт Гк, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – вакуолізація 

цитоплазми ендотеліоцита Гк, 4 – множинний мікроклазматоз, 5 – розволокнена і розширена 

БМ, 6 – вакуолізований периваскулярний простір. 

    

Рис. 6.10. Нерівномірність та мозаїчність судинного рисунка ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

статевозрілих щурів на 14 добу МІГ. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 20.   
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Таблиця 6.4 

Морфометричні показники (мкм) кровоносного русла ВЖМ статевозрілих 

тварин при МІГ 

№ 

з/п 

 

Судини 

Просвіт Товщина стінки 

14 доба 21 доба 28 доба 14 доба 21 доба 28 доба 

1. Артерії  

І порядку 

121,57± 

23,78 

116,57± 

16,77 

113,42± 

21,61* 

40,11± 

7,74 

40,33± 

6,05 

40,80± 

7,54*  

2. Артерії  

ІІ порядку 

18,67± 

19,20 

79,53± 

13,64 

76,88± 

15,47* 

27,09±

3,86 

27,42± 

4,30 

28,68±  

5,00 

** 

3. Артерії  

ІІІ порядку 

63,68± 

8,79 

61,59± 

7,97 

69,84± 

12,71* 

21,09± 

3,31 

21,28± 

3,28 

21,70±  

4,13* 

4. Артерії  

ІV порядку 

52,87± 

10,78 

51,71± 

8,33 

51,24± 

7,65* 

18,91± 

2,48* 

18,94± 

2,68* 

18,97±  

2,68* 

5. Артеріоли 20,84± 

3,13 

20,61± 

3,31* 

20,53± 

3,12* 

10,18± 

2,13 

10,23± 

1,70 

10,27±  

2,41* 

6.  

Гк 

2,11± 

1,24 

**** 

1,98± 

0,87 

**** 

1,75± 

1,13  

**** 

2,76± 

0,18 

*** 

2,87± 

0,13 

**** 

2,91± 

0,19 

**** 

7.  

Венули 

37,45± 

5,92 

37,98± 

9,28 

38,41± 

5,24* 

4,96±  

0,85  

** 

4,99±  

0,95  

** 

5,03± 

0,86  

** 

8. Вени 

ендомізію 

59,58± 

8,39 * 

61,01± 

11,06 * 

61,43± 

9,88 * 

8,15±  

1,25 

8,24±  

1,12 

8,43± 

1,28 * 

9. Вени 

перимізію 

124,41± 

24,27 * 

126,53± 

29,62 * 

128,91± 

20,24 * 

11,21± 

2,41 

11,24± 

2,22 

11,32± 

1,60 * 

Примітка: *р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001. 
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Таблиця 6.5 

Морфометричні показники (в мкм) кровоносного русла БКМ  

статевозрілих тварин при МІГ 

№ 

з/п 

 

Судини 

Просвіт Товщина стінки 

14 доба 21 доба 28 доба 14 доба 21 доба 28 доба 

1. Артерії  

І порядку 

122,78± 

18,25 

119,78± 

24,44 

116,19± 

15,94 * 

38,69± 

6,17 

39,21± 

8,55 

39,82± 

5,31 * 

2. Артерії ІІ 

порядку 

79,58± 

17,87 

77,54± 

11,29 

73,09± 

11,41* 

25,98± 

3,48 

26,23± 

4,44 

26,44± 

5,17 * 

3. Артерії ІІІ 

порядку 

62,57± 

12,69 

61,51± 

14,63 

60,02± 

7,33* 

19,28± 

2,71 

19,54± 

3,97 

19,93± 

2,45 * 

4. Артерії ІV 

порядку 

50,76± 

10,00 

50,17± 

8,55 

49,50± 

6,21* 

17,01± 

2,22 

17,12± 

2,62 * 

17,26± 

3,8 * 

5.  

Артеріоли 

19,07 ± 

2,91 

19,02 ± 

3,74 

18,56 ± 

3,26 * 

7,94 ± 

1,01 

8,08 ±  

0,98  

* 

8,17 ±  

1,51  

** 

7.  

Гк 

1,97± 

1,31 

*** 

1,89± 

1,52 

*** 

1,85± 

0,98 

**** 

2,64± 

0,09 

*** 

2,68± 

0,11  

**** 

2,73± 

0,12  

**** 

9.  

Венули 

38,56± 

8,05  

39,43± 

5,96 

40,02± 

9,33  

* 

4,64± 

0,71  

** 

4,71±  

1,02  

*** 

4,74± 

1,12 

 *** 

10. Вени 

ендомізію 

61,64± 

13,87 * 

62,69± 

11,08 * 

64,23± 

8,08 * 

7,33± 

1,32 

7,42±  

1,21 

7,66± 

1,50 * 

11. Вени 

перимізію 

125,56± 

21,64 * 

130,61± 

23,05 *  

135,73± 

27,44 * 

10,28± 

1,95  

10,47± 

1,63 

10,63± 

1,41 * 

Примітка: *р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001. 
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Рис. 6.11. Деформація судин ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів на 14 добу ГТ. 

Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 20; б: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – розширення та набряк периваскулярного простору, 2 – набряк та 

розволокнення стінки гемосудин.    

  

Рис. 6. 12. Ультраструктурна організація ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого щура на 14  

добу розвитку МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б: 8000. Позначення: 1 – деформований 

просвіт Гк, 2 – ядро ендотеліоцита з маргінально розміщеним гетерохроматином та 

інвагінаціями ядерної оболонки, 3 – розшарування БМ ендотеліоцита, 4 – цитоплазматичні 

вирости в просвіт Гк, 5 – розширений і вакуолізований периваскулярний простір, 6 – зруйновані 

М, 7 – порушення поперечної посмугованості, 8 – тромбоцит. 
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Рис. 6.13. Ангіоархітектоніка ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) статевозрілих щурів на 21 добу 

МІГ. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою; б, г – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Зб.: а, в: ок. 10, об. 20; б, г: 

ок. 10, об. 40.   

  

Рис. 6.14. Деформація судин ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів на 21 добу ГТ. 

Заб.: фуксилін за Хартом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, об. 20, б: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – розширення та набряк периваскулярного простору, 2 – набряк та 

завуальованість судинної стінки. 

    

Однак, порівнюючи ці зміни із такими у нестатевозрілих тварин у зазначений 

період розвитку ГТ, зауважуємо менш виражене наростання набряку. На гістологічних 

препаратах артерій можна побачити збільшення ядер ендотеліоцитів, їх випинання в 

просвіт судини. Внутрішня еластична перетинка формує множинні глибокі закрутки. 

Середня оболонка є візуально потовщеною, з округлими ядрами гладких міоцитів. У 
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середній оболонці помітні звивисті еластичні волокна. У деяких полях зору середня 

оболонка містить вакуолі. Зовнішня еластична перетинка є потовщеною та звивистою. 

Адвентиційна оболонка розширена, розволокнена. Артеріоли також характеризується 

зменшеним діаметром просвіту та потовщенням стінки (див. табл. 6.4, 6.5). 

Гістоструктура артеріол вказує на набрякові зміни зі збільшеними ядрами 

ендотеліоцитів, потовщенням і звивистістю внутрішньої та зовнішньої еластичних 

перетинок, потовщенням середньої та зовнішньої оболонок. Продовжує зменшуватися 

кількість Гк в 1 мкм2 поперечного зрізу МВ (див. табл. 6.3). У венулах та венах ЖМ 

спостерігається подальше розширення просвіту та набряк стінки.  

Ультраструктурно з’ясовано, що на 21 добу МІГ в ендотеліоцитах Гк ЖМ також 

прогресують набрякові зміни (рис. 6.15). Виявляється просвітлення матриксу 

цитоплазми. Ядро деформується. Структури ГЕС розширені. Можна відзначити 

збільшені, деформовані М. Їх матрикс просвітлений із зруйнованими гребенями. В АГ 

збільшується кількість дрібних пухирців. Б В периферійній зоні ендотеліоцита 

прослідковується багато піноцитозних пухирців. В ендотеліоцитах простежуються 

цитоплазматичні вирости в просвіт Гк, які перешкоджають проходженню формених 

елементів і свідчать про розвиток гіпоксії та порушення транскапілярного обміну.  

На 28 добу МІГ в артеріальному руслі ВЖМ та БКМ статевозрілих тварин можна 

спостерігати порушення та деформацію судинного рисунка, внаслідок чого він виглядає 

різнопетлистим. При ін’єкції паризькою синьою чергуються ділянки добре та слабо 

наповнені фарбою. Серед внутрішньомʼязових дрібних артерій та артеріол можна 

зустріти закриті, в які фарба не потрапляє (рис. 6.16). При морфометричному 

дослідженні помітне значне звуження артерій та потовщення артеріальної стінки (див. 

табл. 6.4, 6.5). Гістологічно зміни судинної стінки виявляються у набряку ядер 

ендотеліоцитів, формуванням підендотеліальних щілин (рис. 6.17). Внутрішня еластична 

перетинка потовщена, звивиста, з глибокими завитками. Середня оболонка потовщена, 

ядра гладких міоцитів збільшені, заокруглені, світлі. У середній оболонці можна бачити 

звивисті еластичні волокна. Зовнішня еластична перетинка потовщена,  
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Рис. 6.15. Субмікроскопічні зміни в структурі ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого   щура 

на 21 добу розвитку МІГ. Електронна  мікрофотографія. Зб.: а, б: 6400. Позначення: 1 – 

деформований просвіт  Гк, 2 – еритроцит, 3 – розшарування БМ ендотеліоцита, 4 – 

мікроклазматоз, 5 – вакуолізація цитоплазми ендотеліоцита, 6 – розширений периваскулярний 

простір, 7 – зруйновані та вакуолізовані М. 

       

Рис. 6.16. Запустіння та мозаїчність судинного рисунка ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

статевозрілих щурів на 28 добу МІГ. Заб.: а, в – ін’єкція паризькою синьою із 

дозабарвленням гематоксиліном і еозином; б, г – ін’єкція паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 20.  
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Рис. 6.17. Гістоструктура судин ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів на 28 добу ГТ. 

Заб.: фуксилін за Хартом.  Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – 

розширення та набряк периваскулярного простору, 2 – набряк та розволокнення 

адвентиції, 3 – набряк МВ. 

нерівномірно звивиста. Адвентиція потовщена і розволокнена. Артеріоли 

характеризуються звуженим просвітом, потовщенням стінки. Їх просвіт щілиноподібний. 

Гістологічно ядра ендотеліоцитів великі, слабобазофільні. Внутрішня та зовнішня 

еластичні перетинки потовщені. Прослідковуються множинні вакуолі. Такою ж світлою є 

адвентиційна оболонка в оточенні набряклої периваскулярної строми. Значно 

зменшується кількість Гк в 1 мкм2 поперечного зрізу МВ (див. табл. 6.3). У венозному 

руслі ЖМ можна побачити розширення просвіту, потовщення венозної стінки, неоднорідність 

судинного рисунка з аневризматичними випинаннями стінки та (див. табл. 6.4, 6.5). При 

ультрамікроскопічному дослідженні ендотеліоцитів спостерігається збільшене в 

розмірах ядро з маргінально розміщеним гетерохроматином. Трубочки і цистерни ГЕС 

розширені. Структури АГ розширені з просвітленим вмістом. М з зруйнованими 

гребенями та матриксом зниженої електронної щільності. У цитоплазмі зустрічаються 

множинні піноцитозні пухирці та вакуолі (рис. 6.18). 

 

6.2. Структурна перебудова м’язових волокон жувальних м’язів при 

мерказоліліндукованому гіпотиреозі у віковому аспекті 

При МІГ на 14 добу в ЖМ нестатевозрілих тварин ми спостерігали зміну 

поперечної посмугованості МВ (рис. 6.19 а, б). 
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Рис. 6. 18. Ультраструктура Гк ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілого щура на 28 добу розвитку 

МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 8000; б: 6400. Позначення: 1 – деформований просвіт 

Гк, 2 – зруйноване  ядро  ендотеліоцита, 3 – розшарування та деструкція БМ Гк, 4 – мікроклазматоз, 

5 – еритроцит, 6 – тромбоцит. 

    

Рис. 6.19. Набряк МВ та сполучнотканинних елементів ендомізію ВЖМ (а, в) та БКМ (б, 

г) нестатевозрілих щурів на 14 добу в у мовах індукованого ГТ. Заб.: гематоксилін і 

еозин Мікрофотографія.  Зб.: а, б, в: ок. 10, об. 40, г: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – 

набряк МВ, 2 – втрата поперечної посмугованості, 3 – розширений з ознаками 

набряку ендомізій, 4 – розволокнення сполучнотканинних елементів ендомізію.  
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На поперечних зрізах МВ з нерівними контурами (рис. 6.19 в, г). Відстань між волокнами 

збільшується. Ендо- та перимізій розширені з розволокненням сполучнотканинних 

структур (рис. 6.20, 6.21). Спостерігається дифузне накопичення глікозаміногліканів та 

глікопротеїнів (рис. 6.22). 

    

Рис. 6.20. Набряк колагенових волокон ендомізію ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

нестатевозрілих щурів на 14 добу розвитку ГТ. Заб.: а, б – трихромне за Масоном; в, 

г – модифікація забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40; в, г: 

ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – набряк МВ; 2 – набряк і розволокнення 

сполучнотканинних волокон ендомізію.  

   

Рис. 6.21. Набрякові зміни ендомізію та перимізію ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілого 

щура на 14 добу ГТ. Заб.: гематоксилін-основний фуксин-пікринова кислота за Ван 

Гізоном. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – розширений та 

вакуолізований ендомізій, 2 – розволокнення колагенових волокон. 
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Рис. 6.22. Накопичення  глікозаміногліканів та глікопротеїнів у ВЖМ (а, б) та БКМ (в, г) 

нестатевозрілих щурів на 14 добу розвитку ГТ. Заб.: а, в – альціановий синій за 

Стідменом; б, г – PAS. Мікрофотографія. Зб.: а, г: ок. 10, об. 20, б, в: ок. 10, об. 10. 

Позначення: 1 – глікозаміноглікани в ендомізії, 2 – глікопротеїни в МВ та в сполучній 

тканині ендомізію. 

При дослідженні СДГ-ої активності спостерігається розмитість та деформація МВ, 

збільшення та розширення міжм’язових проміжків (рис. 6.23). Можна відзначити 

зменшення МВ з ПА СДГ (рис. 6.24). У ВЖМ кількість МВ з ПА СДГ зменшувалась на 

21,28 % (порівняно з нормою), у БКМ – на 14,46 %. Знижувалась кількість МВ з ВА СДГ 

(на 8,97 % у ВЖМ та на 6,18 % – у БКМ). Кількість МВ з НА СДГ водночас значно 

збільшувалась у ВЖМ на (56,91 %), у БКМ – на 53,19 % (табл. 6.6).  

   

Рис. 6.23. МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин  а 14 добу ГТ. Заб.: СДГ за М. 

Нахласом. Мікрофотографія.  Зб.: а, б:  ок. 10,  об. 20. Позначення:  1 – МВ з ВА СДГ,  2 

– МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 
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Рис. 6.24. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів 

на 14 добу МІГ. 

Таблиця 6.6 

Динаміка змін кількості МВ (%) ЖМ у нормі та на різних етапах ГТ 

Контроль МІГ 

14 доба 21 доба 28 доба 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

ВЖМ 

МВ з ВА СДГ 

17,01  16,56 15,61 16,07 15,02 15,78 14,67 15,87 

МВ з ПА СДГ 

72,32 66,17 59,63 64,42 57,13 * 64,04 56,77 * 63,79 

МВ з НА СДГ 

10,67 17,27 24,76 * 19,51 27,85 ** 20,18 28,56 ** 20,34 

БКМ 

МВ з ВА СДГ 

21,32 20,35 20,08 19,96 19,89 19,89 19,78 19,78 

МВ з ПА СДГ 

69,83 64,02 61,01 57,71 58,92 55,62 55,03 * 53,43 

МВ з НА СДГ 

8,85 15,63 18,91 22,33 21,19 * 24,49 25,19 ** 26,79 

Примітка: *р<0,05, ** р<0,01. 

 МВ з ВА СДГ;  

 МВ з ПА СДГ; 
 

 

  МВ з НА СДГ. 
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При морфометричному дослідженні ДПП у всіх типах МВ нестатевозрілих тварин 

на 14 добу експериментального ГТ вона значно зростає (табл. 6.7). Під час 

електронномікроскопічного дослідження ВЖМ та БКМ на 14 добу ГТ у нестатевозрілих 

тварин нами виявлено набрякові МВ (рис. 6.25, 6.26). Особливо виражені зміни 

зустрічаються у МВ ВЖМ  і характеризується набряковими змінами з порушенням 

будови Мф. Великі М з просвітленим матриксом та декомплексацією гребенів. Цистерни 

та трубочки ГЕС розширенні. Структури АГ розширені. Збільшується ОЧМ в ВЖМ до 

(7,05±1,33) % (р˂0,01), БКМ – до (6,87±1,46) % (р˂0,05). ОЧМф в ВЖМ зросла до 

(86,74±3,06) %, БКМ – до (82,33±4,35) %.  

У статевозрілих тварин на 14 добу ГТ у МВ поперечна посмугованість порушена 

(рис. 6.27). Ядра м’язових волокон збільшені та просвітлені. Між МВ спостерігається 

розширення та вакуолізація ендомізію (рис. 6.28). Візуально потовщується та 

розпушується перимізій. У сполучній тканині ендо- та перимізію ідентифікуються 

дифузні локуси глікозаміногліканів та глікопротеїнів (рис. 6.29). 

При дослідженні СДГ-ої активності було виявлено кількісну зміну в розподілі 

всіх типів МВ (зменшувалася кількість МВ з ПА СДГ і МВ з ВА СДГ та збільшувалося 

кількість МВ з НА СДГ (рис. 6.30)). МВ були зміненими й деформованими (рис. 6.31). 

При морфометричному дослідженні виявляється деяке збільшення ДПП всіх типів 

волокон, порівняно з нормою (див. табл. 6.7). 

При дослідженні на ультрамікроскопічному рівні ЖМ при ГТ у статевозрілих 

тварин спостерігалися виражені зміни в МВ (рис. 6.32), особливо у ВЖМ. 

Простежувалася вогнищева втрата поперечної посмугованості, оскільки ізотропні диски 

(смужка І) і анізотропні диски (смужка А), Z-лінії деформовані та дезорганізовані. Ядра 

МВ збільшені, їх ядерна оболонка формує глибокі інвагінації. М візуально збільшені, 

мають світлий матрикс та зруйновані гребені (рис. 6.33). При морфометричному 

дослідженні помічено деяке збільшення ОЧМ у МВ (ВЖМ – до (3,87±0,57) % (р<0,05), у 

БКМ – до (4,55±0,59) %). Можна відзначити збільшення ОЧМф у ВЖМ до (82,15±2,71) 

%, у БКМ до – (83,54±2,80) % (див. табл. 6.6, 6.7).  
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На 21 добу розвитку МІГ в усіх типах МВ ЖМ нестатевозрілих тварин 

спостерігаються значні набрякові зміни. Деякі МВ дистрофічно змінюються, втрачають 

поперечну посмугованість і мають гіперхромні витягнуті ядра у вигляді темних 

«смужок» (рис. 6.34). 

Таблиця 6.7 

Динаміка змін ДПП (мкм) МВ ЖМ в нормі та на різних етапах МІГ 

Контроль МІГ 

14 доба 21 доба 28 доба 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

Нестатево- 

зрілі 

Статево- 

зрілі 

ВЖМ 

МВ з ВА СДГ 

30,31± 

3,83 

32,03± 

4,54 

30,75± 

3,32 

32,65± 

4,83 

31,04± 

4,20 

33,11± 

5,05 

31,37± 

4,37 * 

33,49 ±  

5,25 * 

МВ з ПА СДГ 

36,15± 5,06  37,18± 

5,17 

36,53±  

3,79 

37,24± 

5,55 

36,89± 

 4,31 

38,07±  

4, 83 

37,18±  

4,18 * 

38,84±  

4,77 * 

МВ з НА СДГ 

39,17±  

3,99 

41,97± 

4,33  

39,46± 

 4,70 

42,75± 

4,98 

39,84±  

5,62 

42,81± 

5,50 

40,29±  

6,39 * 

42,99±  

6,05 * 

БКМ 

МВ з ВА СДГ 

28,72± 

 3,01 

29,91± 

3,33 

29,23± 

3,09 * 

30,65± 

4,74 * 

29,31±  

3,24 * 

30,82± 

5,25 * 

29,45±  

3,53 ** 

30,96±  

5,18 ** 

МВ з ПА СДГ 

35,58±  

5,90 

36,83± 

3,97 

35,69±  

4,68 

37,09± 

5,11 

36,16±  

4,33 

37,44± 

5,08 

36,77±  

4,31 * 

37,86±  

5,11 * 

МВ з НА СДГ 

38,56±  

4,50 

41,71± 

4,76 

38,79±  

4,47 

42,14± 

4,71 

39,06±  

4,70 

42,83± 

4,68 

39,67± 

 5,14 * 

43,26±  

4,97 * 

*р<0,05, ** р<0,01. 
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Рис. 6. 25. Ультрамікроскопічні зміни в будові ВЖМ нестатевозрілого щура на 14 добу 

МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 4800; б: 6400. Позначення: 1 – розширений 

ендомізій, 2 – просвіт Гк, 3 – розширений набряклий периваскулярний простір, 4 – М зі 

збереженою структурою, 5 – вакуолізовані  та зруйновані М, 6 – розширена Z-лінія з 

розмитими контурами, 7 – ядро МВ. 

   

Рис. 6. 26. Ультрамікроскопічні зміни в будові БКМ нестатевозрілого щура на 14 добу 

МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 12000; б: 8000. Позначення: 1 – втрата 

поперечної посмугованості в МВ, 2 – розширені та зруйновані М, 3 – розширена 

деформована Z-лінія, 4 – розширений та вакуолізований ендомізій.  
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Рис. 6.27. Набрякові зміни МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів а 14 добу ГТ. 

Заб.:  а, б – гематоксилін і еозин.  Мікрофотографія.  Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 

1 – МВ з чітко вираженою поперечною посмугованістю, 2 – втрата поперечної 

посмугованості МВ, 3 – збільшені ядра МВ, 4 – вакуолізація міжм’язових прошарків.  

   

    

    

Рис. 6.28. Набряк сполучнотканинних волокон ендомізію та перимізію ВЖМ (а, в, д) і 

БКМ (б, г, е) статевозрілого щура на 14 добу МІГ. Заб.: а, б – гематоксилін-основний фуксин-

пікринова кислота за Ван Гізоном, в, г – трихромне за Масоном; д, е – модифікація 

забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 20; д, е: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – набряк МВ; 2 – розволокнений ендомізій, 3 – набряклий перимізій, 4 – ядра МВ. 
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Рис. 6.29. Дифузні глікозаміноглікани та глікопротеїни ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

статевозрілих щурів на 14 добу змодельованого ГТ. Заб.: а, б – альціановий синій за 

Стідменом, в, г – PAS. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 10; в, г: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – глікозаміноглікани в сполучній тканині ендомізію, 2 – глікопротеїни в 

МВ та в сполучній тканині ендомізію. 

 

     

Рис. 6.30. Відносний вміст різних МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів на 14 

добу експериментального ГТ. 

   

Рис. 6.31. Гістохімічна ідентифікація МВ у ВЖМ (а) а БКМ (б) статевозрілих щурів на 14  

добу експериментального ГТ.  Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а: ок. 10, 

об. 20; б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – МВ з ПА СДГ, 2 – МВ з НА СДГ. 
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Рис. 6.32. Ультрамікроскопічні зміни в будові МВ ВЖМ статевозрілого щура на 14 добу 

МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 4800; б: 8000. Позначення: 1 – втрата 

поперечної посмугованості МВ, 2 – розширені та зруйновані М, 3 – формування 

мієліноподібних тілець, 4 – набряклий ендомізій.  

 

    

Рис. 6. 33. Ультрамікроскопічні зміни в будові БКМ статевозрілого щура на 14 добу ГТ. 

Електронна мікрофотографія.   Зб.: а: 4800.; б: 8000. Позначення: 1 – ядро МВ, 2 – ядерце, 3 – 

набряклий ендомізій, 4 – вакуолізація МВ, 5 – розширення Z-ліній, 6 – дезорганізація М.  
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Рис. 6.34. Зміна структури ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів на 21 добу ГТ.  

Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – втрата 

поперечної  посмугованості МВ, 2 – набрякові зміни МВ, 3 – гіперхромні ядра МВ, 

4 – розширення і набряк міжм’язових прошарків. 

Між волокнами видно розширений та вакуолізований ендомізій (рис. 6.35). При 

дослідженні альціановим синім та PAS-реакції можна побачити значну кількість 

дифузних глікозаміногліканів та глікопротеїнів (рис. 6.36). При дослідженні СДГ-ої 

активності МВ можна і надалі спостерігати значне зменшення МВ ПА СДГ, порівнюючи 

з віковою нормою (див. табл. 6.6, рис. 6.37). МВ візуально збільшені в розмірах, 

нерівномірно заповнені ферментом, деформовані (рис. 6.38). 

     

Рис. 6.35. Набряк і вакуолізація ендомізію та перимізію ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

нестатевозрілого щура на 21 добу МІГ. Заб.: а, б – трихромне за Масоном; в, г – модифікація 

забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – набряк 

МВ, 2 – розширений ендомізій. 
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Рис. 6.36. Глікозаміноглікани та глікопротеїни ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) нестатевозрілих 

щурів на 21 добу розвитку ГТ. Заб.: а, б – альціановий синій за Стідменом, в, г – PAS. 

Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 40.  

 

 

Рис. 6.37. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів 

при експериментальному ГТ (21 доба). 

  

Рис. 6.38. Гістохімічна ідентифікація МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин на 

21 добу ГТ. Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – МВ з ВА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 
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У нестатевозрілих тварин на 21 добу експериментального ГТ значно зростає ДПП 

всіх волокон (див. табл. 6.7). При субмікроскопічному дослідженні ВЖМ та БКМ на 21 

добу експериментального ГТ у нестатевозрілих тварин нами виявлено значні набрякові 

зміни МВ (рис. 6.39, 6.40). У деяких спостерігається їх фрагментація з розщепленням 

Мф. Особливо виражений набряк у ВЖМ, з втратою поперечної посмугованості Мф, 

розширенням, розмитістю Z-ліній, вакуолізацією м’язових тріад, збільшенням ядра зі 

зниженням його електронної щільності. У М зруйнована структура, багато з них 

вакуолізовані. Сполучнотканинні волокна набряклі, розволокнені. Крім того, вони 

розростаються між деструктурованими фрагментованими МВ, «осумковуючи» їх (див. 

рис. 6.39 в). У ВЖМ спостерігається збільшення ОЧМ та ОЧМф на 6,98 %  та 0,96 % 

відповідно, у БКМ на 3,29 % та 0,93 %.  

У статевозрілих тварин на 21 добу ГТ спостерігається втрата поперечної 

посмугованості МВ, набряк ядер, набрякові зміни ендомізію та перимізію з формуванням 

вакуоль (рис. 6.41, 6.42). При забарвленні МВ альціановим синім та РАS-реакції (рис. 

6.43) спостерігаються дифузні депозити глікозаміногліканів та глікопротеїнів. 

Морфометрично – збільшення ДПП всіх типів волокон (див. табл. 6.8).  

При дослідженні СДГ-ої активності виявляються набрякові зміни та деформація 

МВ та перерозподіл їх кількості (рис. 6.44). Зменшується кількість МВ з ПА СДГ і МВ з 

ВА СДГ зі зростанням кількості МВ з НА СДГ (рис. 6.45).  

На субмікроскопічному рівні при МІГ у статевозрілих тварин спостерігалися 

виражені зміни в МВ, особливо у ВЖМ, які характеризувалися втратою поперечної 

посмугованості, руйнуванням ізотропних (смужка І) та анізотропних (смужка А) дисків, 

Z-ліній. Ядра в усіх МВ великі, зниженої електронної щільності, з глибокими 

інвагінаціями. Відмічаються збільшені М, які мають світлий матрикс та зруйновані 

гребені (рис. 6.46, 6.47).  

При морфометричному дослідженні виявлено збільшення ОЧМ в ГМВ ВЖМ до 

(3,92±0,61) % (р˂0,01), ОЧМф – до (82,64±2,85) %, у БКМ до (4,58±0,60) % (р˂0,05)  та 

(83,78±3,18) %, відповідно.  
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Рис. 6. 39. Ультрамікроскопічні зміни в будові ВЖМ нестатевозрілого щура на 21 добу 

МІГ. Електронна мікрофотографія. Зб.: а, в: 8000; б: 6400. Позначення: 1 – ядро з нуклеоплазмою 

зниженої електронної щільності, 2 – вакуолізовані та зруйновані М, 3 – розширена Z-лінія з 

розмитими контурами, 4 – фрагмент «осумкованого» МВ, 5 – оптично просвітлена навколоядерна 

ділянка.  
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Рис. 6. 40. Ультрамікроскопічні зміни БКМ нестатевозрілого щура на 21 добу МІГ. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: а: 9600; б, в: 6400. Позначення: 1 – втрата поперечної 

посмугованості в МВ,  2 – деструктуровані М,  3 – розширена і деформована  Z-лінія,   4 

– вакуолі в МВ, 5 – набряклі та дезорганізовані сполучнотканинні елементи. 
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Рис. 6.41. Гістоструктура ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів на 21 добу ГТ. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія.  Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – втрата 

поперечної посмугованості МВ, 2 – набряк МВ, 3 – ядра МВ, 4 – розширення і набряк 

міжм’язових прошарків. 

    

   

Рис. 6.42. Розширення ендомізію та перимізію ВЖМ (а, в, д) та БКМ (б, г, е) 

статевозрілого щура на 21 добу МІГ. Заб.: а, б – гематоксилін-основний фуксин-

пікринова кислота за Ван Гізоном; в, г – трихромне за Масоном; д, е – модифікація 

забарвлення за Малорі. Мікрофотографія. Зб.: а, б, д, е: ок. 10, об. 40; в, г: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – розширений ендомізій, 2 – розволокнення колагенових волокон 

ендомізію та перимізію, 3 – набряк та вакуолізація МВ, 4 – повнокровна судина. 
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Рис. 6.43. Глікозаміноглікани  та  глікопротеїни  в  сполучній  тканині  і  МВ ВЖМ  (а, в) та БКМ 

(б, г)  статевозрілих  щурів  на 21 добу розвитку ГТ. Заб.: а, б – альціановий синій за Стідменом; 

в, г – PAS.  Мікрофотографія.  Зб.: а, б. в, г:  ок. 10, об. 20.  Позначення:    1 – глікозаміноглікани, 

2 – глікопротеїни МВ, 3 – глікопротеїни міжм’язової сполучної тканини. 

  

Рис. 6.44. Гістохімічна ідентифікація МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих тварин на 21 

добу експериментального ГТ. Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 

10, об. 20. Позначення: 1 – МВ з НА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ.  

 

 

 

Рис. 6.45. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів 

на 21 добу експериментального ГТ. 
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Рис. 6. 46. Субмікроскопічні зміни ВЖМ статевозрілого щура на 21 добу МІГ. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: а: 4800; б: 12000; в: 8000. Позначення: 1 – ядро МВ з маргінально 

розміщеним гетерохроматином, 2 – ядерце, 3 – численні вакуолі МВ, 4 – розширені та зруйновані М, 

5 – фібробласт, 6 – набряклі та дезорганізовані сполучнотканинні елементи. 
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Рис. 6.47. Субмікроскопічні зміни в будові БКМ статевозрілого щура на 21 добу МІГ. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: а, б, в: 8000. Позначення: 1 – ядро МВ з маргінально 

розміщеним гетерохроматином, 2 – розширені  та  зруйновані М, 3 – вакуолізація МВ, 4 – 

набряклі та дезорганізовані сполучнотканинні елементи, 5 – Гк. 
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На 28 добу розвитку МІГ в усіх типах МВ нестатевозрілих тварин 

спостерігаються значні набрякові зміни (рис. 6.48). Помітні різноформні, хаотично 

розміщені ядра. Окремі з них є слабо базофільними, інші – гіперхромними. Сполучна 

тканина ендо- та перимізію розпушена з оптичними пустотами (рис. 6.49). При 

забарвленні альціановим синім та PAS-реакції спостерігаються дифузно розміщені 

глікозаміноглікани та глікопротеїни (рис. 6.50). При дослідженні СДГ-ої активності МВ 

спостерігається нерівномірне розміщення фермента та зменшення МВ з ПА СДГ (див. 

табл. 6.6, рис. 6. 51, 6.52). При морфометричному дослідженні достовірно зростає ДПП 

всіх МВ відносно контрольних значень та попередніх термінів експерименту (див. табл. 

6.7).  

Субмікроскопічно на цьому етапі дослідження нами виявлено значні набрякові 

зміни МВ із втратою поперечної посмугованості Мф, розширенням, розмитістю  Z-ліній, 

вакуолізацією м’язових тріад, руйнуванням структури М (рис. 6.53). Особливо 

виражений набряк відмічається у ВЖМ. ОЧМ зросла до (4,18±0,83) % (р<0,01), у БКМ – 

до (4,18±1,01) % (р<0,05). Збільшується ОЧМф у ВЖМ до (79,50±2,87) % (р<0,05), у 

БКМ до (81,26±2,82) % (р<0,05).  

У ЖМ статевозрілих тварин на 28 добу ГТ спостерігається втрата поперечної 

посмугованості МВ, їх вакуолізація, візуальне збільшення в розмірі та зміна щільності  їх 

ядер (рис. 6.54), розширення і вакуолізація ендомізію та перимізію (рис. 6.55). У МВ та 

сполучній тканині ендомізію і перимізію виявляються острівці дифузних 

глікозаміногліканів та глікопротеїнів (рис. 6.56). Відзначається збільшення ДПП всіх 

типів волокон, порівняно з нормою (див. табл. 6.7). При дослідженні СДГ-ої активності 

нами встановлено, що зменшується кількість МВ з ПА СДГ і МВ з ВА СДГ із 

одночасним зростанням числа МВ з НА СДГ (див. табл. 6.6, рис. 6.57). За цих обставин 

волокна виглядають збільшеними та деформованими, фермент накопичується 

нерівномірно (рис. 6.58).  

При дослідженні ЖМ на ультрамікроскопічному рівні спостерігалися виражені 

набрякові зміни та руйнування структур, особливо М в усіх типах волокон (рис. 6.59).  
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Рис. 6. 48. Набряк МВ та ендомізію ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів на 28 

добу в умовах індукованого ГТ. Заб.: гематоксилін і еозин.  Мікрофотографія. Зб.: а, б: 

ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – набряк та втрата поперечної посмугованості в МВ, 2 – МВ 

«хвилеподібної» форми, 3 – розширений з ознаками набряку ендомізій.  

  

  

  

Рис. 6.49. Розширення ендомізію та перимізію ВЖМ (а, в, д) і БКМ (б, г, е) 

нестатевозрілого щура  на 28 добу МІГ.  Заб.: а, б – гематоксилін-основний фуксин-

пікринова кислота за Ван Гізоном; в, г – трихромне за Масоном; д, е – модифікація 

забарвлення  за  Малорі.  Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г, д, е: ок. 10, об. 40. Позначення: 

1 – розширений ендомізій, 2 – набряклі МВ. 
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Рис. 6.50. Дифузні глікозаміноглікани і глікопротеїни ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) 

нестатевозрілих щурів на 28 добу розвитку індукованого ГТ. Заб.: а, б – альціановий 

синій за Стідменом; в, г – PAS. Мікрофотографія. Зб.: а, б, в, г: ок. 10, об. 40.   

Позначення: 1 – глікозаміноглікани МВ, 2 – глікозаміноглікани міжм’язової сполучної 

тканини, 3 – глікопротеїни МВ, 4 – глікопротеїни міжм’язової сполучної тканини. 

   

Рис. 6.51. Гістохімічна ідентифікація ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих тварин на 28  

добу експериментального  ГТ.  Заб.:  СДГ  за  М. Нахласом.  Мікрофотографія.  Зб.: а: ок. 

10, об. 20;  б: ок. 10, об. 40.  Позначення:  1 – МВ  з  ВА СДГ,  2 – МВ з ПА СДГ,  

3 – МВ з НА СДГ. 
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Рис. 6. 52. Відносний вміст різних МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих щурів на 

28 добу МІГ. 

   

 

Рис. 6.53. Ультраструктурна організація ВЖМ нестатевозрілого щура на 28 добу МІГ. 

Електронна  мікрофотографія.   Зб.:  а:  9600; б, в: 8000.   Позначення:  1 – ядро МВ, 2 – ядерце, 

3 – вакуолізовані М, 4 – світлий навколоядерний простір, 5 – вакуолізація МВ, 6 – розширення та 

вакуолізація м’язових тріад, 7 – Гк. 
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Рис. 6.54. Набряк МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів на 28 добу в умовах ГТ. 

Заб.:  гематоксилін і еозин.  Мікрофотографія.  Зб.: а, б: ок. 10, об. 40. Позначення: 

1 – набряк та втрата поперечної посмугованості в МВ, 2 – ядра МВ. 

    

  

Рис. 6.55. Зміна МВ ВЖМ (а, в, д) та БКМ (б, г, е) статевозрілого щура на 28 добу  МІГ.   

Заб.: а, б – гематоксилін-основний фуксин-пікринова кислота за Ван Гізоном; в, г – трихромне  

за  Масоном;   д, е – модифікація  забарвлення   за Малорі. Мікрофотографія.  Зб.: а, в: ок. 10, 

об. 20, б, г, д, е: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – розширений ендомізій, 2 – набряк та вакуолізація 
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Рис. 6.56. Глікозаміноглікани та глікопротеїни ВЖМ (а, в) та БКМ (б, г) статевозрілих 

щурів на 28 добу розвитку ГТ. Заб.: а, б – альціановий синій за Стідменом; в, г – PAS. 

Мікрофотографія.  Зб.: а, б, в, г: ок. 10,  об. 40.  Позначення: 1 – глікозаміноглікани МВ,  

2 – глікозаміноглікани міжм’язової сполучної тканини, 3 – глікопротеїни МВ, 4 – глікопротеїни 

міжм’язової сполучної тканини. 

 

Рис. 6.57. Відносний вміст різних типів МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих щурів 

на 28 добу МІГ. 

   

Рис. 6.58. Гістохімічна ідентифікація МВ ВЖМ (а) та БКМ (б) статевозрілих тварин на 28 

добу ГТ. Заб.: СДГ за М. Нахласом. Мікрофотографія. Зб.: а, б: ок. 10, об. 20. 

Позначення: 1 – МВ з ВА СДГ, 2 – МВ з ПА СДГ, 3 – МВ з НА СДГ. 
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Рис. 6.59. Субмікроскопічна організація ВЖМ статевозрілого щура на 28 добу МІГ. 

Електронна   мікрофотографія.  Зб.: а: 8000;  б: 6400;  в: 4800.  Позначення: 1 – ядро МВ; 

2 – вакуолі, 3 – Гк, 4 – мастоцит. 

Визначено зростання ОЧМ у ВЖМ до (3,94±0,62) % (р<0,05), у БКМ до (4,63±0,74) % 

(р<0,01). Можна зауважити незначне збільшення ОЧМф у ВЖМ – до (83,16±4,02) % 

(р<0,05), у БКМ – до (84,20±2,59) % (р<0,05). При дослідженні міосателітоцитів ми 

спостерігали наростання набрякових змін відповідно до зростання терміну експерименту. 

Їх ядра низької електронної щільності з інвагінаціями оболонки, помітне розширенням 

структур АГ та ендоплазматичної сітки, вакуолізація М і декомплексація їх гребенів. 

Таким чином, залежно від тривалості, в різні терміни гіпотиреозу ми спостерігали 

поглиблення змін як в артеріальному, так і у венозному руслі досліджуваних ЖМ. 

Причому пошкодження були значними незалежно від віку та функціональності м’яза. 

Такі зміни характеризуються достовірним зменшенням просвіту артерій та артеріол, 
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деякі з них взагалі закриті. Спостерігається потовщення артеріальної стінки з 

порушенням структури та набряковими змінами. Заразом, просвіт вен та венул 

розширюється, їх стінка деформується. Особливо страждають ланки 

гемомікроциркуляторного русла. Так, товщина артеріолярної стінки  у  ВЖМ  

нестатевозрілих  тварин  збільшується  на 14 добу на 26,78 % (р<0,0001), на 21 добу – на 

27,24 % (р<0,0001), на 28 добу – на 28,19 % (р<0,0001). У нестатевозрілих тварин у БКМ 

артеріолярна стінка потовщується на 14 добу на 18,75 % (р<0,0001), на 21 добу – на 

17,99 % (р<0,0001), на 28 добу – на 19,15 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин  у ВЖМ 

товщина стінки артеріоли збільшується на 14 добу на 2,75 %, на 21 добу – на 3,6 %, на 28 добу – 

на 3,61 %. У статевозрілих тварин БКМ артеріолярна стінка потовщується на 14 добу на 

5,16 %, на 21 добу – на 6,81 % (р<0,05), на 28 добу – на 7,83 % (р<0,01). У Гк ВЖМ 

нестатевозрілих тварин товщина стінки збільшувалась на 14 добу на 60,98 % (р<0,0001), 

на 21 добу – на 63,08 % (р<0,0001), на 28 добу – на 63,61 % (р<0,0001). У нестатевозрілих 

тварин у БКМ стінка Гк потовщується на 14 добу на 60,07 % (р<0,0001), на 21 добу – на 

60,64 % (р<0,0001), на 28 добу – на 61,59 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин у ВЖМ 

товщина стінки Гк збільшується на 14 добу на 38,77 % (р<0,001), на 21 добу – на 41,11 % 

(р<0,0001), на 28 добу – на 41,92 % (р<0,0001). У  статевозрілих  тварин  у БКМ стінка Гк 

потовщується на 14 добу на 41,67 % (р<0,001), на 21 добу – на 42,54 % (р<0,0001), на 28 

добу – на 43,59 % (р<0,0001). Товщина стінки венул у ВЖМ нестатевозрілих тварин 

збільшується на 14 добу на 15,27 % (р<0,0001), на 21 добу – на 15,8 % (р<0,001), на 28 

добу – на 16,84 % (р<0,0001). Товщина венулярної стінки у БКМ збільшується на  14 

добу на 16,74 % (р<0,0001), на 21 добу – на 17,26 % (р<0,001), на 28 добу – на 18,28 % 

(р<0,0001). У статевозрілих тварин ВЖМ товщина стінки венул збільшується на 14 добу на 

8,67 % (р<0,01), на 21 добу – на 9,22 % (р<0,01), на 28 добу – на 9,94 % (р<0,01). У 

статевозрілих тварин у БКМ стінка венул потовщується на 14 добу на 9,91 %  (р<0,01), на 

21 добу – на 11,25 % (р<0,001), на 28 добу – на 11,81 % (р<0,001). При підрахунку 

кількості Гк на одиницю площі ми фіксували достовірне зменшення їх числа (рис. 6.60). 

Так, у ВЖМ нестатевозрілих тварин кількість Гк на 14 добу зменшувалася на 22,44 % 
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(р<0,0001), на 21 добу – на 32,20 % (р<0,0001), на 28 добу – на 26,92 % (р<0,0001). У 

БКМ нестатевозрілих тварин кількість Гк на 14 добу знижувалася на  9,52 % (р<0,001), 

на 21 добу – на 11,9 % (р<0,001), на 28 добу – на 13,69 % (р<0,0001). Кількість Гк на 

одиницю площі у статевозрілих тварин у ВЖМ на 14  добу знижувалася на 11,31 % (р<0,01), 

на 21 добу – на 13,09 % (р<0,001), на 28 добу – на 14,88 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин 

БКМ кількість Гк зменшувалася на 7,73 % (р<0,01) (14 доба), на 8,29 % (р<0,01) (21 доба), 

на 9,33 % (р<0,001) (28 доба). При ультраструктурному дослідженні спостерігаються 

набрякові зміни в ендотеліоцитах, порушення структури М та інших органел.  

0

0,5

1

1,5

2

Контроль
14 

Кількість Гк 

2 28

Нестатево-

зрілі

Термін ГТ

  

Рис. 6.60. Зменшення кількості Гк в 1 мкм2 у ВЖМ (а) та БКМ (б) на різних етапах 

розвитку МІГ. 

При МІГ у МВ спостерігаються значні набрякові зміни як на гістологічному, так і 

на ультраструктурному рівнях. Більшою мірою страждають МВ з НА СДГ, особливо в 

нестатевозрілих тварин. Також простежується набряк та вакуолізація сполучної тканини 

ендомізію та перимізію. Причому зміни поглиблюються залежно від терміну 

експерименту. При вивченні СДГ-ої активності МВ ми з’ясували, що відбувається 

перерозподіл в їх кількості (рис. 6.61). Спостерігається тенденція до зменшення МВ з ПА 

СДГ та значного збільшення МВ З НА СДГ. При морфометричному дослідженні було 

виявлено збільшення в діаметрі всіх видів волокон внаслідок їх набрякових змін (рис. 

6.62). Також спостерігається значне збільшення ОЧМ та збільшення ОЧМф. 
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Рис. 6.61. Зміна кількісного складу МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих (І) і 

статевозрілих (ІІ) тварин у нормі та при експериментальному ГТ. 
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Рис. 6.62. Зміна ДПП МВ у ВЖМ (а) та БКМ (б) нестатевозрілих (І) і статевозрілих (ІІ) 

тварин у нормі та при експериментальному ГТ. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

Експериментальні дослідження з моделювання йододефіцитних станів та 

експериментального ГТ здійснювалися впродовж тривалого часу [18, 47, 57, 58, 99, 175, 

232, 244, 269, 332, 354, 364, 369). Однак, у цих працях не було знайдено єдиного, 

найбільш оптимального методу досягнення ЙД та ГТ зі збереженням життєво важливих 

показників. Ми використовуємо базову ЙДД, до якої додається суміш макро- та 

мікроелементів і різних вітамінів. Цей композит доповнюється кукурудзяною олією і 

овочами. Окрім того, ми розробили нову модель розвитку йододефіцитних станів із 

додаванням струмогенів, які потенціюють і підсилюють ЙД [16]. Моделювання 

гіпотиреозу проводилося за допомогою препарату «Мерказоліл» («Здоров’я», Україна), 

який широко використовується в ендокринології.  

Показниками розвитку йододефіцитного стану та ГТ було візуальне обстеження 

тварин (стан шерсті та зміна поведінкових реакцій), біохімічні дослідження вмісту ТТГ, 

гормонів щитоподібної залози в крові, йоду в сечі. 

Аналіз міжнародних та вітчизняних медичних наукових публікацій свідчить про те, 

що морфологію ЖМ при ЙД та ГТ вивчали тільки в окремих аспектах, переважно 

фізіологічному. Комплексного морфофункціонального дослідження даних м’язів при 

йододефіцитних станах та ГТ нами не знайдено. Ми не виявили жодних робіт, в яких 

була б використана морфометрія та отримані кількісні показники аналізу змін у ЖМ при 

таких патологіях. Обмежені дані щодо вивчення морфології ЖМ на різних етапах 

онтогенезу при йододефіцитних станах та ГТ. Це вказує на необхідність проведення 

комплексного дослідження, в якому у тварин на етапах постнатального онтогенезу 

вивчатимуться морфофункціональні особливості ВЖМ і БКМ та їх структурно-

метаболічні перетворення в умовах змодельованих патологій – ЙД та ГТ. У нашій роботі 

ми досліджували ВЖМ та БКМ для порівняння їх морфофункціональних змін при 

патології ЩЗ, так як відомо, що вони мають різне функціональне навантаження. 
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Більшість авторів вважають, що скорочення скроневого, ВЖМ та медіального 

крилоподібного м’язів рухають щелепу доверху, тоді як БКМ – вбік [3]. Крім того 

відомо, що ВЖМ належить до поверхневих, БКМ – до глибоких.  

Нами було з’ясовано, що судинне русло ВЖМ і БКМ складається з послідовно 

розгалужених та анастомозуючих судин, які формують комірки у вигляді петель, що 

рівномірно, закономірно повторюються вздовж м’язового волокна, однак чіткого 

обмеження зон васкуляризації з різних артеріол ми не знайшли, що підтверджує думку 

про можливість взаємозаміни шляхів постачання крові м’язовим волокнам і свідчить про 

органоспечифічність будови та взаємовідношень судинних компонентів [191, 245]. На 

думку вчених, органоспецифічність у структурній організації васкуляризації виявляється 

у визначеному типі розгалуження мікросудин [101]; вираженості анастомозів на шляхах 

притоку та відтоку крові [88, 89, 90, 91, 101]; щільності капілярних сіток; різному 

взаємовідношенню різних судин [246, 255].  

Значний інтерес становляють результати онтогенетичного дослідження судинного 

русла ЖМ. Нами з’ясовано, що в процесі онтогенезу в ЖМ статевозрілих тварин судинне 

русло зазнавало змін, які характеризувалися потовщенням артеріальної стінки та 

зростанням просвіту артерій. Варто зауважити, що діаметр артерій І порядку у 

статевозрілих тварин збільшився у ВЖМ на 1,68 %, у БКМ – на 2,08 %. Товщина стінки 

при цьому зросла на 1,53 % та 2,76 %, відповідно. Найбільші зміни спостерігаються в 

ланках гемомікроциркуляторного русла. Діаметр артеріол збільшився у ВЖМ на 9 %, у 

БКМ – на 5,05 %. Товщина стінки при цьому зросла на 9,28 % та 6,36 %, відповідно. У 

Гк у процесі онтогенезу зріс діаметр у ВЖМ на 13,19 %, у БКМ – на 13,98 %. 

Товщина стінки зросла на 16,98 % та 39,40 %. Збільшився діаметр просвіту венул у ВЖМ 

на 1,64 %, у БКМ – на 1,31 %. Товщина венулярної стінки також збільшилась у ВЖМ на 

11,85 %, у БКМ – на 5,03 %.  Більшість науковців також схиляються до думки про 

збільшення діаметра судинного русла при онтогенетичних змінах [65, 66]. Однак існують 

думки, що значних змін у структурі судин під час постнатального онтогенезу немає [42], 

інші автори виявляли навіть незначне зменшення діаметра судин [341]. Наші 



176 
 

дослідження співзвучні з працями вчених про перебудову судинного русла впродовж 

всього онтогенезу [67, 90], в яких було з’ясовано, що судинне русло різних органів 

інтенсивно розвивається до періоду статевого дозрівання (у щурів – 3-8 тиждень 

постнатального онтогенезу). Обгрунтовані такі онтогенетичні зміни гормональним 

впливом [62, 80, 107, 218]. У літературі існує думка, що припинення розвитку судинної 

сітки зумовлене впливом тестостерону [201]. Тільки з досягненням статевої зрілості, 

завдяки механізмам стабілізації кровотоку, кровоносне русло набуває тієї структурної 

зрілості, яка є необхідною для раціонального використання функціональних резервів 

організму на різних рівнях його структурної організації при різних функціональних і 

патологічних станах.  

При вивченні венозної ланки нами було визначено, що в процесі онтогенезу в 

статевозрілих тварин венозна стінка ЖМ потовщується, саме тоді, коли як у венах іншої 

локалізації дослідники виявляли стоншення, що можливо свідчить про початок 

інволютивних процесів в венозному руслі: виникнення дифузного інтимосклерозу, 

атрофія міоцитів, дезорганізація еластичного каркасу, який заміщується 

грубоволокнистою сполучною тканиною [35, 36, 116, 237].  

Об’єктивним критерієм онтогенетичного розвитку кровоносного русла є кількість 

Гк на одиницю площі (у ВЖМ цей показник підвищується на 7,69 %, у БКМ – на 7,79 

%). Підвищення щільності капілярів на етапах онтогенезу фіксується в інших 

дослідженнях [90, 43, 101, 225]. Стимулами для такого збільшення щільності капілярної 

сітки є посилення аеробного метаболізму, який збільшує потребу в кисні. Виникає так 

звана «локальна гіпоксія», яка зі свого боку стимулює кровотік [91]. Наведені результати 

відповідають даним досліджень мікроциркуляторного русла брижі щурів у процесі 

онтогенезу, якими було підтверджено, що з 5-го тижня постнатального розвитку артеріо-

венулярні петлі вже не можуть забезпечувати необхідне живлення збільшеній масі. Тому 

запускаються механізми формування розгалуженої капілярної сітки та включення в 

циркуляцію новоутворених капілярів, що забезпечує більш інтенсивний обмін речовин 

[127, 205]. Крім того, в науковій літературі є праці, в яких така інтенсифікація 
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кровопостачання пояснюється неоваскулогенезом [158]. Новоутворення капілярів в 

дорослому організмі відбувається шляхом брунькування існуючих судин. Цей процес 

також називається вторинним ангіогенезом. Виділяють декілька стадій 

неоваскулогенезу: брунькування, анастомозування, ремоделювання, диференціація та 

спеціалізація ланок мікроциркуляторного русла [101]. Ангіогенез починається з 

виділення протеаз базальною мембраною. На цьому етапі вважається, що капіляри 

формуються тільки з ендотелію [101], тоді як раніше вважалось можливим новотворення 

капілярів з адвентиціальних клітин. За даними Е.К. Кистановой (1985) [83], 

ендотеліоцити мігрують із судинної стінки і за рахунок мітотичного поділу витягуються 

в тяжі, які надалі формуються в трубочки. Заразом відбувається міграція перицитів. 

Перицити вступають в зв’язок з ендотеліоцитами, перешкоджаючи їх проліферації. 

Замикаючим кроком є формування БМ, у синтезі якої беруть участь і ендотеліоцити, і 

перицити [101]. 

При ультрамікроскопічному дослідженні кровоносних судин ЖМ, нами було 

з’ясовано, що у статевозрілих тварин ендотеліоцити мають дефінітивний тип будови, 

притаманний дорослим. Ядро ендотеліоцита неправильної форми, щільні зерна 

гетерохроматину розміщуються рівномірно, зустрічається ущільнення по периферії. 

Ядерце округлої форми, розміщене в центрі. Невеликі М округлої або видовженої форми. 

Кожна обмежена мітохондріальною мембраною, яка утворює гребені. До трубочок та 

цистернами ГЕС прикріплені рибосоми. Деякі з них розміщуються вільно в цитоплазмі 

або групуються в полірибосоми. Ближче до плазмолеми знаходиться АГ, який  

складається з трубочок та дрібних пухирців. Також можна побачити невелику кількість 

піноцитозних пухирців. БМ майже рівна, однак можна зустріти дрібні заглиблення та 

інвагінації. В дуплікатурі БМ спостерігаються перицити. Ці дослідження узгоджуються з 

електронномікроскопічними результатами Platzer [129, 331] і підтверджують думку, що 

рівень дефінітивної організації структурних компонентів м’язів досягається до 

завершення статевого дозрівання [135, 215].  
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Разом із розвитком судинного русла в онтогенезі відбувається структурне 

перетворення м’язової тканини, що підтверджує визначальну роль васкуляризації для 

розвитку тканини, так як диференціація МВ знаходиться під контролем метаболічного 

градієнта, який залежить від кровопостачання відповідних ділянок органа [3]. Однак 

нами розглянуті дослідження, згідно з якими васкуляризація органів є вторинним 

процесом і визначається ростом та диференціюванням тканин [133]. Тобто ріст 

компонентів судинного русла тісно зв’язаний із розвитком паренхіми органів.  

Досліджуючи будову ЖМ, гістохімічно ми ідентифікували три типи м’язових 

волокон. Тобто жувальні м’язи належать до змішаних. Вважається, що волоконний склад 

змішаних скелетних м’язів є генетично детермінованим [251]. 

Нами, за  допомогою  гістохімічного  методу  виявлення  СДГ  за  методом М. 

Нахласа, віддиференційовано МВ з ВА СДГ, які містять велику кількість формазану, 

тому забарвлюються в темно-синій колір; МВ з ПА СДГ мають меншу кількість 

формазану, який розміщується по периферії м’язового волокна. Центральна частина 

виглядає світлою; МВ з НА СДГ містять невелику кількість формазану, тому виглядають 

світлими. Різні типи м’язових волокон було знайдено в скелетних м’язах птахів [208] і 

ссавців [6, 7, 46, 187, 188, 189], включно з людиною [34, 87, 199]. Наші результати в 

жувальних м’язах узгоджуються з іншими сучасними дослідженнями скелетних м’язів 

[6, 7], згідно з якими розрізняють три основні типи м’язових волокон, що відрізняються 

силою, швидкістю скорочення та витривалістю. Червоні волокна (І типу) або окисні МВ 

(з високою активністю СДГ) мають малу силу і швидкість скорочення, однак 

характеризуються значною витривалістю. Міозин міофібрил у цих волокнах 

представлений його повільною формою, що забезпечує невеликі за силою, але тривалі 

м’язові скорочення. Проміжні волокна (ІІа типу) або окисно-гліколітичні (з проміжною 

активністю СДГ) більшого діаметра, ніж попередні. Міозин у цих волокнах 

представлений переважно швидкою формою, тому волокна можуть швидко та сильно 

скорочуватись і є стійкими до втоми. Білі волокна (ІІв типу) або гліколітичні (з низькою 

активністю СДГ) спеціалізуються на виконанні швидких, сильних, але короткочасних 
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м’язових скорочень. З’ясовано, що найбільше васкуляризуються червоні (окисні) м’язові 

волокна, які мають незначну силу і швидкість скорочення, однак відрізняються значною 

витривалістю. Джерелом АТФ для цього типу волокон слугують процеси аеробного 

дихання. Білі волокна (гліколітичні) характеризуються значно меншою васкуляризацією, 

оскільки джерелом енергії є анаеробний гліколіз і спеціалізуються ці волокна на 

виконанні швидких, сильних, але короткочасних м’язових скорочень [240, 241].  

Однак деякі вчені заперечують можливість класифікації МВ [3], вважаючи, що всі 

МВ є єдиною популяцією, а між крайніми формами існує серія проміжних форм.  

На думку інших дослідників [217], у цьому питанні необхідне компромісне 

рішення, згідно з яким доцільно виділяти з єдиної за своїм клітинним складом скелетної 

м’язової тканини еволюційно сформовані функціональні типи МВ для виконання різних 

задач: а) швидке з миттєвою потужністю скорочення; б) швидке скорочення з меншою 

втомлюваністю при ритмічній роботі; в) тривале, невтомне тонічне скорочення. 

Розподіл та кількісний склад МВ у ЖМ вивчався недостатньо. Дані є поодинокими 

і містять протиріччя. Так, деякі дослідники [102, 103] відзначали, що в ЖМ містяться 

тільки МВ ІІ типу. Інші дослідники [3] вказують на наявність у ЖМ проміжних волокон. 

Водночас, за даними дослідників, у ЖМ виділяють всі три типи волокон (червоні, 

проміжні, білі) [7].  

Результати проведеного нами морфологічного дослідження засвідчили, що в ЖМ 

усі волокна за активністю СДГ можна поділити на МВ з ВА СДГ (за даними 

літератури – окисні (ОМВ)), МВ з ПА СДГ (за літературними даними – окисно-

гліколітичні (ОГМВ)) та МВ з НА СДГ (за літературними даними – гліколітичні). 

Причому найбільшу кількість становлять МВ з ПА СДГ. При морфометричному 

дослідженні, ми з’ясували, що у ВЖМ нестатевозрілих тварин найбільша кількість МВ з 

ПА СДГ – 72,32 %. У БКМ МВ з ПА СДГ міститься 69,83 %. Кількість МВ з НА СДГ у 

ВЖМ становить 10,67 %, у БКМ – 8,85 %. При підрахунку МВ з ВА СДГ ми виявили, що 

у ВЖМ їх кількість становить 17,01 %, у БКМ – 21,32 %. У статевозрілих тварин 

спостерігається зменшення кількості МВ з ПА СДГ. У ВЖМ нараховується 66,17 % 
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цього типу волокон. У БКМ МВ з ПА СДГ міститься 64,02 %. Збільшилася кількість  МВ 

з НА СДГ.  У  ВЖМ  нараховують 17,27 % МВ з НА СДГ, у БКМ – 15,63 %. При 

підрахунку МВ з ВА СДГ ми з’ясували, що у ВЖМ їх кількість майже не змінилась і 

становить 16,56 %, у БКМ – 20,35 %. Як свідчать результати досліджень інших вчених, 

проміжні м’язові волокна є визначальними у функції м’яза [190]. Оскільки ЖМ 

виконують функцію змикання щелеп, а також утворюють підвішуючий апарат нижньої 

щелепи, помірно швидкі та стійкі до втоми проміжні волокна забезпечують ЖМ 

можливість виконувати переважно статодинамічну роботу щелепного апарата. 

Вартими уваги є результати з вивчення МВ ЖМ в онтогенезі. Досліджуючи різні 

типи МВ у процесі онтогенезу, нами доведено, що в статевозрілих тварин збільшується 

ДПП МВ. Нами проаналізовано ряд праць, в яких досліджувалися вікові зміни товщини 

МВ різних типів [212]. Деякі вчені вважають, що перші відмінності в діаметрі між МВ 

можна зустріти на двадцятий день постнатального розвитку [3]. При дослідженні 

поперечних зрізів МВ m.extensor carpi radialis longus щурів показано також, що 

спостерігається зміна діаметра (потовщення МВ) у процесі постнатального розвитку 

[313]. Збільшення товщини МВ під час онтогенетичного розвитку вчені пов’язують з 

переходом тварин від грудного годування до харчування грубим кормом [3]. Також було 

доведено, що найбільш інтенсивний ріст поперечного перерізу МВ всіх типів 

відбувається в період статевого дозрівання, особливо ростуть товсті білі волокна [213]. 

Гормональний контроль м’язової активності змінює енергетичні функції організму, 

забезпечуючи енергетичний субстрат МВ [201]. 

Так, нами з’ясовано, що у ЖМ статевозрілих тварин спостерігається зменшення 

кількості МВ з ПА СДГ з одночасним збільшенням числа МВ з НА СДГ. При підрахунку 

МВ з ВА СДГ ми встановили, що в ЖМ їх кількість майже не змінилась. Результати 

наших досліджень підтверджуються біохімічними [211], гістохімічними [213] і 

фізіологічними [95] методами, які пояснюють ці зміни волоконного складу зниженням 

аеробного окислення та різкою активацією анаеробно-гліколітичної енергопродукції.  
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На думку багатьох вчених. зміна процентного співвідношення між різними типами 

МВ можлива завдяки трансформації, тобто переходу одного типу в інший [103]. 

Вважається, що внаслідок адаптації до різних змінних зовнішніх умов можлива 

трансформація «швидких» МВ у «повільні» і. навпаки [213]. Однак існує думка, що така 

трансформація неможлива або ж можлива часткова трансформація тільки в межах 

одного типу, наприклад, перехід «швидких» волокон ІІа типу (проміжних) у волокна ІІв 

типу (білі) [188]. 

Зміна співвідношення МВ із віком відзначається багатьма вченими [103]. Була 

знайдена стійка вікова атрофія МВ ІІ типу (проміжних і білих) у широкому латеральному 

м’язі стегна [3]. Також спостерігається значний перерозподіл МВ різних типів у період 

статевого дозрівання людини, причому до 17 річного віку збільшується частка білих 

волокон [217]. Заслуговує на увагу дослідження, що підтверджує наші результати. У 

людини в момент народження переважають недиференційовані волокна, протягом 

перших двох років життя вони замінюються червоними окисними волокнами. Надалі 

простежується зменшення частки червоних волокон з одночасним збільшенням 

проміжних. З початком статевої зрілості збільшується кількість білих гліколітичних 

волокон. До 17-18 років складається дефінітивна картина, яка характеризується 

переважанням анаеробно-гліколітичних волокон [217]. Потрібно зауважити, що в 

світовій літературі немає стійкого розуміння про віковий розвиток структури скелетних 

м’язів [201]. За даними ряду авторів, при народженні спостерігається велика частка 

недиференційованих волокон. Кількість окисних волокон швидко зростає після 

народження, а кількість гліколітичних навпаки знижується. До одного року формується 

структура, аналогічна дорослому організму [3]. Крім того, є дані, що зміна 

фенотипічного складу волокон у різних вікових групах суперечить відомостям про 

генетичну детермінованість волоконного складу м’язів. Однак, на думку вчених [201] 

ніякого протиріччя немає. Кожна тканина організму повинна досягнути певного рівня 

зрілості, щоб у повному обсязі могли проявитися закладені в ній генетичні задатки. Для 
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волоконного складу скелетних м’язів такий період наступає тільки після статевого 

дозрівання.  

Вважається, що зміна волоконного складу м’язів зв’язана з впливом тестостерону 

[186]. Гормони, до яких МВ мають підвищену чутливість, значно впливають на 

диференціювання типів МВ і їх взаємні перетворення. Прямі докази цієї гіпотези були 

отримані в дослідах [186], які засвідчили, що при дії екзогенного тестостерону в складі 

МВ збільшується частка з високою активністю АТФаз, тобто тих, для яких характерне 

анаеробне енергозабезпечення. Кастрація призводить до протилежних результатів. У 

дівчаток не виявлено впливу процесів дозрівання на структуру і функцію скелетних 

м’язів [212], що пояснюється різними структурно-метаболічними впливами андрогенів та 

естрогенів. Дослідження виявили, що у хлопчиків вміст тестостерону на початку 

статевого дозрівання збільшується в 4 рази, а до закінчення – в 20 разів. У дівчаток 

рівень тестостерону як на початкових, так і завершальних стадіях підвищується тільки в 

4 рази [217].  

Наведені факти свідчать про те, що період статевого дозрівання є свого роду 

«розділом» між двома станами енергетики скелетних м’язів. До початку пубертатних 

перебудов у м’язах, як і в інших тканинах ссавців, в енергозабезпеченні переважає 

мітохондріальне окиснення. Після завершення пубертатних процесів м’язи отримують 

величезний функціональний діапазон, причому зростає роль анаеробних джерел 

отримання енергії. Водночас є всі докази вважати, що закономірності вікового розвитку 

енергетичних систем у скелетних м’язах є однаковими у всіх ссавців, включно з 

людиною [95, 96].  

При морфометричному дослідженні ми з’ясували, що у статевозрілих тварин як у 

ВЖМ, так і у БКМ найбільше збільшується ДПП МВ з НА СДГ. Із меншою швидкістю 

збільшувалась ДПП МВ з ПА СДГ і МВ з ВА СДГ (ДПП МВ з ВА СДГ у ВЖМ до 

(32,03±4,54) мкм (на 5,67 %), у БКМ – до (29,91±3,33) мкм (на 4,14 %). ДПП МВ з ПА 

СДГ у ВЖМ збільшилась на 2,85 % (до (37,1 8±5,17) мкм), у БКМ – на 3,51 % (до 

(36,83±3,97) мкм)). Подібну тенденцію зміни діаметрів і площі поперечного перерізу 
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описали й інші вчені [3]. Вони зауважили, що з віком найбільше потовщуються білі 

м’язові волокна, тоді як волокна червоного типу змінюються мінімально.  

Із віком змінюється і ультраструктура МВ ЖМ. Вони набувають дефінітивного 

характеру. Помітні добре розвинуті М, структури ГЕС та АГ. У МВ у статевозрілих 

тварин збільшувалася ОЧМ (у ВЖМ збільшується на 7,34 %, у БКМ – на 5,53 %). Це 

підтверджується даними інших електронномікроскопічних досліджень, в яких описано 

збільшення кількості М щодо площі міофібрил. Максимальної кількості М досягають у 

препуберантний період [201]. Ускладнення ультраструктурної організації 

поперечнопосмугованих МВ до періоду статевого дозрівання спостерігається і в інших 

органах. Спостерігається розвиток скоротливого та енергетичного апаратів. У 

дефінітивній тканині вони мають класичний саркомерний тип організації [201]. 

У процесі онтогенезу збільшується в МВ також і ОЧМф. Пояснити такі зміни 

можна працями [98]. Зміна фенотипічного складу МВ залежить від функціональної 

активності. При збільшенні функціональної потреби, яка виникає при онтогенетичному 

вдосконаленні м’яза, волокна мають здатність перебудовуватись. Автори зазначають, що 

скоротлива система (міофібрилярний апарат) є більш стійкою, а система енергетичного 

метаболізму легко перебудовується у відповідь на зміну функціональної активності. 

Тобто в процесі статевого дозрівання відбувається якісна перебудова організації 

енергетичного обміну в м’язових клітинах. Існує думка, що до статевого дозрівання 

скелетні м’язи за характером енергетичного метаболізму подібні на інші тканини і тільки 

після статевого дозрівання вони стають специфічною тканиною, яка має додаткові 

можливості анаеробної енергопродукції [185, 201].  

У процесі онтогенезу спостерігається збільшення товщини прошарку колагенових 

та еластичних волокон. Особливо зростає товщина перимізію. В ньому проходять судини 

більшого діаметра, також спостерігаються фіброцити, адипоцити, мастоцити, лімфоцити, 

макрофаги. Товщина ендомізію також візуально дещо збільшується. Наші результати 

узгоджуються з даними інших досліджень [90], в яких з’ясовано, що площа перимізію 

під час статевого дозрівання зростає внаслідок збільшення діаметра судин. Ендомізій 
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займає найменшу частину МВ, у ньому проходять капіляри і невелика кількість пухкої 

сполучної тканини. Його товщина зростає плавно, з меншою швидкістю. 

При дослідженні впливу ЙД на ЖМ нами було доведено, що в судинному руслі 

нестатевозрілих тварин виникали значно більш виражені зміни, ніж у статевозрілих. 

Ін’єкування судинного русла показало, що артерії, в ЖМ в перимізії, ендомізії та 

внутрішньом’язові мають менший діаметр, порівняно з нормою. Збільшується товщина 

артеріальної стінки. Гістологічно ендотеліоцити набряклі, ядра переміщуються на 

верхівки нерівномірних вигинів потовщеної внутрішньої еластичної перетинки. Середня 

оболонка розширена, утворена гладком’язовими клітинами зі збільшеними ядрами. 

Зовнішня еластична перетинка потовщена. Тобто в артеріальному руслі нестатевозрілих 

тварин спостерігаються набрякові зміни артеріальної стінки. Результати наших 

досліджень можна пояснити впливом недостатності гормонів ЩЗ (за нашими даними 

вміст  Т3, Т4  в  крові  зменшується  до: Т3 – (3,46±0,41) нмоль/л (р<0,01),  Т4 – 

(76,65±8,95) нмоль/л (р<0,01) (нестатевозрілі); у статевозрілих  тварин – до Т3 – 

(2,98±0,32) нмоль/л  (р<0,01), Т4 – (67,25±6,62) нмоль/л (р<0,01)) та призводить до 

накопичення в тканинах глікопротеїнів із розвитком слизового набряку [152]. 

Накопичення мукополісахаридів у судинній стінці зумовлює порушення еластичності 

структур, підвищення проникності судинної стінки [222].  

Спостерігаються також зміни при ЙД в ланках гемомікроциркуляторного русла 

ЖМ. Потовщується артеріолярна стінка, просвіт при цьому зменшується. Аналіз 

кількості Гк в 1 мкм2 поперечного зрізу м’яза показав зменшення даного показника на 

12,86 % (р<0,001), у статевозрілих тварин – на 6,55 % (р<0,05). У БКМ нестатевозрілих 

тварин  кількість  гемокапілярів зменшується на 4,17 % (р<0,05), у статевозрілих – на 

5,52 %. На думку деяких вчених, ланки гемомікроциркуляторного русла, а власне 

кровоносні капіляри, першими повинні реагувати на зовнішні зміни [88, 91, 106]. 

Мікроциркуляція є «базисним елементом» системи кровообігу. Розлади в системі 

мікрогемоциркуляції – є обов’язковим компонентом майже кожного патологічного 
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процесу, оскільки саме в цій частині серцево-судинної системи реалізується ключовий 

процес життєдіяльності організму – транскапілярний обмін [160].  

Поєднання функціональних розладів мікроциркуляції з морфологічними змінами 

мікроциркуляторного русла призводить до порушення обмінних процесів і розвитку 

локальної гіпоксії тканин, що клінічно виявляється у набряках і трофічних розладах. 

Зміна гемодинаміки і реологічних властивостей крові призводить до повнокров’я, 

збільшення об’єму циркулюючої крові, тромбоутворення та формування «монетних 

стовпчиків» з еритроцитів у капілярах і конгломератів формених елементів (сладж-

синдром) у закапілярах і венулах, а потім артеріолах, що призводить до виключення 

частини капілярів із кровообігу [46].  

Результати інших досліджень підтвердили думку про те, що першими на зовнішні 

впливи реагують венозні ланки [237]. Наші результати довели, що венозне русло 

досліджених ЖМ щурів обидвох вікових груп реагує на недостатню кількість гормонів 

ЩЗ при експериментальному ЙД. Діаметр венул збільшується. Гістологічно у венулах, 

внутрішньом’язових венах і венах ендомізію та перимізію помітні збільшені ядра 

ендотеліоцитів, що випинаються в просвіт та слабодиференційовані  набряклі оболонки.  

Набрякові зміни в судинному руслі підтверджується ультрамікроскопічно. Ядра 

ендотеліоцитів набувають неправильної форми, збільшені. Зустрічаються інвагінації 

ядерної оболонки. Навколо ядра з’являються поодинокі вакуолі. Збільшені М з 

розрідженим матриксом та декомплексацією гребенів. В АГ утворюються вакуолі зі 

світлим вмістом. Структури ГЕС із гладкою поверхнею. У цитоплазмі з’являються 

множинні піноцитозні пухирці. В окремих ділянках БМ розширена з нечіткими 

контурами. У перицитах візуалізуються відростки різної форми з цитоплазмою 

підвищеної прозорості. Ядро з інвагінаціями. В їхній цитоплазмі зустрічаються М з 

розрідженим матриксом, розширені структури ГЕС, АГ. Спостерігаються множинні 

піноцитозні пухирці. 

Зміни при йододефіцитному стані в судинному руслі ЖМ супроводжуються 

змінами в МВ, особливо у нестатевозрілих тварин. Гістологічно МВ ЖМ нестатевозрілих 
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щурів при ЙД характеризується нерегулярним чергуванням темних і світлих смужок. 

Ядра МВ дещо збільшені, стають округлими та більш світлими. Ендомізій та перимізій 

розширені, втрачають структурну організацію. Незначні гістологічні зміни м’язової 

тканини при порушеннях судинного русла та кровопостачання м’яза пояснюються 

особливостями міжтканинних кореляцій і рівномірністю васкуляризації, що зумовлює 

визначену метаболічну пластичність: скелетний м’яз може підтримувати обмін речовин в 

умовах зменшеної кількості кисню, порівняно з високодиференційованими органами 

[238]. 

При дослідженні СДГ-ої активності МВ ми спостерігали зміну в розподілі їх типів. 

Зміну в складі МВ в ЖМ спостерігали інші дослідники при зниженні функціонального 

навантаження на м’яз: встановлено збільшення частки червоних волокон із відповідним 

зниженням білих [198]. У нашому випадку у ВЖМ та БКМ нестатевозрілих тварин 

значно зменшувалася кількість МВ з ПА СДГ. Кількість МВ з НА СДГ при цьому 

збільшувалась. Кількість МВ з ВА СДГ майже не змінювалася. Так, у ВЖМ 

нестатевозрілих тварин кількість МВ з ПА СДГ зменшується на 13,38 %, а МВ з НА СДГ 

збільшується на 99,81 %. У статевозрілих тварин кількість МВ з ПА СДГ знижується на 

6 %, тоді як кількість МВ з НА СДГ збільшується на 1,39 %. У БКМ також помітне 

зниження кількості  МВ  з  ПА  СДГ (у нестатевозрілих  на 6,1 %, у статевозрілих – на 

3,2 %) та підвищення кількості МВ з НА СДГ (у нестатевозрілих на 56,61 %, у 

статевозрілих – на 13,82 %). Деякі вчені пов’язують такий розподіл волоконного складу 

зі зміною кровопостачання, вважаючи, що білі МВ з гліколітичним типом окиснення 

менше залежать від погіршення кровопостачання, ніж червоні з окисно-відновним типом 

метаболізму [3]. Також наші результати підтверджують думку, що проміжні МВ 

(окисно-гліколітичні) є джерелом диференціювання білих (гліколітичних) та червоних 

(окисних) МВ [241].  

При експериментальному ЙД також змінюється ДПП МВ. Він збільшується у всіх 

трьох типах волокон. Особливо зміни виявляються у ВЖМ нестатевозрілих тварин. Так, 
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ДПП МВ з ВА СДГ збільшується на 0,82 %, МВ з ПА СДГ – на 0,17 %, МВ з НА СДГ – 

на 0,10 %.  

Внаслідок набрякових змін зростає ДПП МВ, що підтверджується результатами 

ультраструктурного дослідження. Було виявлено порушення чіткої поперечної 

посмугованості міофібрил, підсарколемальні просвітлені збільшені ядра, просвітлену 

саркоплазму, розширені структурні компоненти м’язових тріад, саркоплазматичної сітки 

та АГ. Зміни М свідчать про напруженість енергетичного апарату [3].  

Зміни в ЖМ при ЙДД спостерігалися в різних вікових групах тварин, однак 

більшого розвитку вони досягали у нестатевозрілих. Тиреоїдний статус у даної  групи  

тварин становив: ТТГ – (0,17±0,02) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,46±0,41) нмоль/л (р<0,01), 

Т4 – (76,65±8,95) (р<0,01) нмоль/л. Ці дослідження підтверджуються працями, в яких 

зазначається, що недостатність гормонів ЩЗ значно впливає на молодші вікові категорії. 

За даними офіційної статистики, поширеність ЙД у дітей в Україні перевищує 5-

процентний бар’єр. В областях, де проводиться обов’язковий щорічний скринінг, його 

частота перевищує 20 %, а в окремих районах заходу країни — 40 % [118]. До статевого 

дозрівання скелетні м’язи за характером метаболізму є подібними на інші тканини, а 

після статевого дозрівання вони стають специфічною тканиною, що має значні додаткові 

можливості анаеробної енергопродукції. Внаслідок цього, скелетні м’язи можуть 

збільшувати метаболічну активність в 100 разів, тоді як печінка при функціональній 

активності підвищує метаболізм у 2 рази, а мозок – у 4-5 [211]. Через таку специфічну 

організацію внутрішньоклітинного метаболізму, на відміну від інших тканин, м’язи 

повинні отримувати необхідну для скорочення енергію не тільки за рахунок 

мітохондріального окиснення, але й за рахунок гліколітичного процесу в цитоплазмі та 

накопичення в клітині запасів макроергів у вигляді АТФ і креатинфосфату. Наявність 

трьох джерел енергії в м’язовій тканині було описано в 1963 році, а на сьогодні схвалено 

більшістю дослідників [37].  
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При ЙДД з додаванням струмогенних продуктів (подрібнені соя та арахіс), які 

значно посилюють «йодне голодування» [18] у ЖМ помітні морфофункціональні зміни 

як судинного русла, так і МВ. 

У ЖМ спостерігається зміна в розподілі та будові судинного русла. При його 

ін’єкції сумішшю паризької синьої ми з’ясували, що по ходу МВ комірки судинного 

малюнка візуально зменшуються. Відзначається значне зменшення діаметра артерій і 

артеріол та потовщення судинної стінки як у ВЖМ, так і у БКМ. Порівнюючи зміну 

діаметра та товщини стінки з попередньою серією дослідження (ЙД, зумовлений 

хронічною недостатністю йоду в харчуванні), можна зауважитити поглиблення процесів. 

Такі зміни більш виражені у судинах ланок гемомікроциркуляторного русла 

нестатевозрілих тварин, що підтверджується морфометричним дослідженням. При 

вивченні кількості Гк на одиницю площі (мкм2) можна спостерігати зменшення цього 

показника. Так, у ВЖМ нестатевозрілих тварин кількість Гк в одиниці площі 

зменшувалася на 15,38 % (р<0,0001), у статевозрілих – на 10,12 % (р<0,001). У БКМ 

кількість Гк в одиницю площі зменшувалась із меншою швидкістю (на 6,55 % (р<0,05) у 

нестатевозрілих тварин та на 6,63 % (р<0,01) у статевозрілих).  

Дані гістологічного дослідження підтверджуються електронномікроскопічним 

методом. В ендотеліоцитах як нестатевозрілих, так і статевозрілих тварин 

спостерігаються набрякові зміни: ядро збільшене, зі звивистими обрисами ядерної 

оболонки, просвітлення матриксу та деформація гребенів М, розширення структур АГ та 

ГЕС. В окремих ділянках БМ є розширеною. Описані зміни спричиняють порушення 

кровообігу, що призводить до гіпоксії. В тканинах при цьому відбувається посилення 

анаеробного гліколізу через недостатню інгібіцію АТФ на гліколітичні ферменти і 

підвищення їх активності під впливом розпаду АТФ і креатинінфосфату. В результаті 

активації гліколізу відбувається зменшення запасу глікогену і накопичення 

піровиноградної та молочної кислот у МВ. Одночасно, накопичення лактату в клітинах і 

крові призводить до послаблення його утилізації і наступного розщеплення в циклі 

трикарбонових кислот, а також зменшення ресинтезу глікогену із молочної кислоти. 
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Надлишок молочної, піровиноградної та інших органічних кислот сприяє виникненню 

метаболічного ацидозу, який стає одним із пошкоджуючих факторів дії гіпоксії на 

клітини й органи [199, 257]. 

Крім того, гіпоксія порушує водно-сольовий обмін, передусім процес переміщення 

іонів через клітинні мембрани. В цих умовах клітини втрачають іони К+ і він 

накопичується в позаклітинному середовищі. Вплив гіпоксії зв’язаний не тільки з 

енергетичним дефіцитом, але й із зниженням активності К+/Na+-залежної АТФ-ази [190, 

285]. Активність Са+/Mg+-АТФ-ази також зменшується, внаслідок чого концентрація 

іонів Са+ в цитоплазмі збільшується. Вони надходять в М і знижують ефективність 

біологічного окиснення, посилюючи енергетичний дефіцит. У наших дослідженнях вміст 

макроелементів у крові нестатево- та статевозрілих тварин при йододефіциті зменшувався 

і становив відповідно: Са (2,13±0,25) ммоль/л (р<0,01) та (2,30±0,27) ммоль/л (р<0,01), Мg 

(29,70±2,63) ммоль/л (р<0,01) та (32,88±4,26) ммоль/л (р<0,01), Р (1,05± 0,11) ммоль/л (р<0,01) 

та (1,48±0,13) ммоль/л (р<0,01). При ЙД з додаванням струмогенів вміст макроелементів у 

крові обох груп тварин суттєво зменшувався, порівняно із нормою, і з попередньою 

експериментальною групою, і становив відповідно: Са (2,09±0,23) моль/л (р<0,01) та 

(2,12±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg (27,14±2,62) ммоль/л (р<0,01) та (30,62±3,59) ммоль/л 

(р<0,01), Р (0,94±0,08) ммоль/л (р<0,01) та (1,43±0,15) ммоль/л (р<0,01). 

Гідроперекисний розпад ліпідів в умовах гіпоксії стимулюється в результаті 

посиленого утворення активних радикалів О2 і зниження активності ферментів 

антиоксидантної системи [13, 28, 114, 228, 281, 347]. 

Досліджені біохімічні розлади призводять до змін у клітинних компонентах. Так, у 

МВ ЖМ як у нестатевозрілих, так і статевозрілих тварин ми спостерігали зміну в 

гістологічній структурі, що виявляється у вогнищевій втраті впорядкованої поперечної 

посмугованості. Ядра МВ розміщені периферійно, візуально вони збільшені. В сполучній 

тканині ендо- та перимізію можна бачити клітинну інфільтрацію та багато мастоцитів.  

При дослідженні СДГ-ої активності МВ помітний значний перерозподіл їх різних 

типів. Як у ВЖМ, так і у БКМ змінювався відсотковий розподіл різних типів МВ. Так, 
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кількість МВ з ВА СДГ у ВЖМ нестатевозрілих тварин зменшувалася на 6,35 %, МВ з 

ПА СДГ – на 16,99 %. У статевозрілих, відповідно, на 4,82 % та 1,45 %. Кількість МВ з 

НА СДГ відповідно збільшується у нестатевозрілих на 25 % (р<0,05), у статевозрілих – 

на 7,3 %. У БКМ нестатевозрілих тварин кількість МВ з ВА СДГ зменшувалася на 4,59 %, МВ з 

ПА СДГ – на 9,32 %. У статевозрілих, відповідно, на 0,99 % та 6,5 %. Кількість МВ з НА 

СДГ відповідно збільшується у нестатевозрілих на 84,63 %, у статевозрілих – на 27,83 %. 

Морфометрично ДПП у експериментальних тварин при ЙДД з додаванням 

струмогенів значно зростає. Особливо це виражено у МВ з ПА СДГ (у ВЖМ 

нестатевозрілих тварин ДПП становить (39,24±4,38) мкм, у БКМ – (38,67±4,20) мкм; у  

статевозрілих тварин у ВЖМ вона становить (42,34±6,98) мкм, у БКМ – (41,92±5,42) мкм). Під 

час електронномікроскопічного обстеження ЖМ в усіх видах МВ нами виявлено значні 

структурно-набрякові зміни. Особливо виражені вони виявляються у МВ з НА СДГ і 

виявляються у порушенні поперечної посмугованості міофібрил, розширенні та 

розмитості Z-ліній, м’язових тріад, порушенні структури М, розширенні та формуванні 

вакуоль у ГЕС та АГ. 

Такі ж набрякові зміни були описані в інших дослідженнях [147] й 

обгрунтовуються позаклітинним нагромадженням в органах і тканинах 

мукополісахаридів, які підвищують їх гідрофільність. Також набрякові зміни 

пояснюються нагромадженням у крові продуктів розпаду м’язового білка – 

креатинінфосфокінази, глікозаміногліканів, холестерину й інших ліпідних фракцій. За 

нашими даними, при йододефіциті спостерігається збільшення вмісту холестерину в 

крові обох онтогенетичних груп тварин до (1,70±0,18) ммоль/л (р<0,01) та (1,44±0,11) ммоль/л 

(р<0,01), відповідно. При ЙД з застосуванням струмогенних продуктів вміст 

холестерину в крові як нестатево-, так і статевозрілих  тварин збільшується до 

(1,68±0,14) ммоль/л (р<0,01) та (1,46±0,11) ммоль/л (р<0,01), відповідно. Рівень йоду в 

сечі при йододефіциті збільшувався, порівняно з контрольними значеннями, до 

(1,95±0,20) мкг/л (р<0,01) у нестатевозрілих щурів та до (2,32±0,28) мкг/л (р<0,01) у 

статевозрілих. При ЙД з додаванням струмогенів цей показник збільшувався до 
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(1,92±0,11) мкг/л (р<0,01) у нестатевозрілих щурів та до (1,55±0,19) мкг/л (р<0,01) у 

статевозрілих.  

Викликають інтерес результати дослідження ЖМ нестатево- і статевозрілих 

тварин при експериментальному МІГ. Мерказоліл є антитиреоїдною (тиреостатичною) 

речовиною і застосовується переважно при гіперфункції ЩЗ. В інтактних тварин 

мерказоліл викликає ГТ. На тлі введення мерказолілу до 14-ої доби спостерігається 

збільшення розмірів часток ЩЗ, значно зменшуються великі фолікули при достовірному 

збільшенні малих. Тобто на 14 добу в ЩЗ є ознаки ГТ. За нашими даними, тиреоїдний 

статус становив: ТТГ – (0,21±0,02) мкМО/мл (р<0,01),  Т3 – (3,11±0,37) нмоль/л (р<0,01), 

Т4 – (37,98±3,42)  нмоль/л  (р<0,01)  (нестатевозрілі); ТТГ – (0,33±0,03) мкМО/мл (р<0,01), 

Т3 – (2,68±0,23) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (26,86±2,80) нмоль/л (р<0,01) (статевозрілі). 

Морфологічно в судинному руслі ЖМ спостерігаються значні зміни, які більш 

виражені у нестатевозрілих тварин, що підтверджується в праці [210], де автор 

стверджує, що найбільш небезпечними є наслідки при розвитку ГТ на ранніх етапах 

становлення організму – від внутрішньоутробного періоду до статевого дозрівання.  

Ми з’ясували, що судинний малюнок внутрішньом’язовий, в ендомізії та 

перимізії як нестатево-, так і статевозрілих тварин характеризується розширеними 

комірками та петлями, порівняно з нормою, а також чергуванням звужених та 

розширених ділянок. В ендомізії, де розміщуються дрібні судини, при їх ін’єкуванні 

паризька синя майже не виявляється. Морфометричне дослідження показало достовірне 

зменшення діаметра артеріального русла як у ВЖМ, так і БКМ та значне потовщення 

судинної стінки. Діаметр артерій зменшується порівняно з нормою, а також порівняно з 

йододефіцитними станами. Особливі зміни спостерігаються в ланках 

гемомікроциркуляторного русла (товщина артеріолярної стінки у нестатевозрілих тварин у 

ВЖМ збільшується на 14 добу на 26,78 % (р<0,0001), БКМ – на 18,75 % (р<0,0001)). У 

статевозрілих тварин у ВЖМ товщина артеріолярної стінки збільшується на 2,75 %, у 

БКМ – на 5,16 %. У Гк ВЖМ нестатевозрілих тварин товщина стінки зростає на 14 добу на 

36,9 % (р<0,0001).  У статевозрілих тварин у ВЖМ товщина стінки Гк збільшується на 
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3,13 % (р<0,05), у БКМ – на 17,31 % (р<0,001). Стінка венул нестатевозрілих  тварин  у  

ВЖМ  збільшується  на  15,27 % (р<0,0001), у БКМ – на 16,74 % (р<0,0001). У 

статевозрілих тварин у ВЖМ товщина стінки венул збільшується на 8,67 % (р<0,01), у 

БКМ – на 9,91 % (р<0,01). Гістологічно в артеріальній та артеріолярній стінках виявлено 

значні набрякові зміни. Ядра ендотеліоцитів овальні, великі, просвітлені. Внутрішня 

еластична перетинка виглядає стисненою. В середній оболонці знаходиться шар 

спіралеподібних гладких міоцитів, ядра яких слабо базофільні та округлі. Адвентиційна 

оболонка потовщена внаслідок набряку пухкої сполучної тканини. У деяких артеріолах 

спостерігається майже повне перекриття просвіту. При підрахунку кількості Гк на одиницю 

площі ми фіксували достовірне зниження показника. Так, у ВЖМ  нестатевозрілих  тварин  кількість 

Гк на 14 добу зменшувалася на 22,44 % (р<0,0001), у БКМ – на 9,52 % (р<0,001). Кількість Гк 

на одиницю площі у ВЖМ статевозрілих тварин на 14 добу зменшувалась на 11,31 % 

(р<0,01), у БКМ – на 7,73 % (р<0,01). Наші результати співзвучні з дослідженнями 

судинного русла при гіпотиреозі [4], де було з’ясовано, що у хворих гіпотиреозом 

виявляються різко виражені порушення в системі термінального кровотоку з 

переважанням внутрішньосудинних та судинних змін у вигляді вогнищ мікрозастою 

внаслідок підвищення в’язкості крові, гематокриту, периваскулярних геморрагій, 

периваскулярного набряку, звивистості мікросудин всіх ланок мікроциркуляторного 

русла і «сладж»-феномену в капілярах. За нашими даними, гіперхолестеринемія на цьому 

етапі дослідження перевищувала контрольні показники на 1,67 % у нестатевозрілих та 

9,50 % – у статевозрілих. 

На 21 та 28 доби МІГ ми спостерігаємо поглиблення змін у судинному руслі, що 

відповідає дослідженням [25, 60, 286], при яких морфологічні зміни в судинному руслі 

піддослідних тварин стають суттєвішими з продовженням часу експерименту. Нами 

з’ясовано, що у ВЖМ та БКМ на 28 добу екперименту можна спостерігати порушення та 

деформацію судинного рисунка, внаслідок чого він виглядає широкопетлистим. При 

ін’єкції паризькою синьою чергуються ділянки добре та слабо наповнені фарбою. Серед 

внутрішньомʼязових дрібних артерій та артеріол можна зустріти закриті, в які фарба не 
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потрапляє. При морфометричному дослідженні помітне значне звуження артерій та 

артеріол порівняно з контролем і ЙД, та потовщення артеріальної стінки. Простежується 

потовщення артеріальної стінки з порушенням структури та набряковими змінами. Водночас, 

просвіт вен та венул розширюється, їх стінка деформується. Особливо страждають ланки 

гемомікроциркуляторного русла. Товщина артеріолярної стінки у нестатевозрілих  тварин у ВЖМ 

збільшується на 21 добу – на 27,24 % (р<0,0001), на 28 добу – на 28,19 % (р<0,0001). У 

нестатевозрілих тварин у БКМ артеріолярна стінка потовщується на 21 добу – на 17,99 % 

(р<0,0001), на 28 добу – на 19,15 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин у ВЖМ товщина 

артеріолярної стінки збільшується на 21 добу – на 3,6 %, на 28 добу – на 3,61 %. У 

статевозрілих тварин у БКМ артеріолярна стінка потовщується на 21 добу – на 6,81 % 

(р<0,05), на 28 добу – на 7,83 % (р<0,01). У Гк ВЖМ нестатевозрілих тварин товщина 

стінки збільшується на 21 добу – на 40,45 % (р<0,0001), на 28 добу – на 43,01 % 

(р<0,0001), у БКМ – на 59,76 % (р<0,0001) та на 62,91 % (р<0,0001). У статевозрілих 

тварин у ВЖМ товщина стінки Гк збільшується на 21 добу – на 8,83 % (р<0,0001), на 28 

добу – на 15,07 % (р<0,001), у БКМ – відповідно на 21,82 % (р<0,0001) та 27,12 % 

(р<0,0001). Стінка венул у нестатевозрілих тварин у ВЖМ збільшується на 21 добу – на 

15,8 % (р<0,001), на 28 добу – на 16,84 % (р<0,0001), у БКМ відповідно – на 17,26 % 

(р<0,001), на 28 добу – на 18,28 % (р<0,0001). У статевозрілих тварин у ВЖМ товщина 

стінки венул збільшується на 21 добу – на 9,22 % (р<0,01), на 28 добу – на 9,94 % 

(р<0,01), у БКМ – на 11,25 % (р<0,001) та на 11,81 % (р<0,001). Гістологічно зміни 

судинної стінки виявляються вираженим набряком. 

При підрахунку кількості Гк на одиницю площі ми фіксували достовірне зниження 

показника. Так, у ВЖМ нестатевозрілих тварин кількість Гк зменшувалася на 21 добу – 

на 32,20 % (р<0,0001), на  28  добу – на 26,92 %  (р<0,0001), у БКМ, відповідно – на 11,9 % 

(р<0,001) та на 13,69 % (р<0,0001). Кількість Гк на одиницю площі у статевозрілих 

тварин у ВЖМ знижувалася на 21 добу – на 13,09 % (р<0,001), на 28 добу – на 14,88 % 

(р<0,0001), у БКМ, відповідно, на 8,29 % (р<0,01) (21 доба), 9,33 % (р<0,001) (28 доба).  
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У венозному руслі ВЖМ та БКМ при ін’єкції паризькою синьою можна побачити 

неоднорідність судинного малюнка, з аневризматичним розширеннями венозної стінки. 

При ультрамікроскопічному дослідженні спостерігаються значні набряково-дистрофічні 

зміни. 

Вивченню причин змін судинного русла при ГТ присвячено багато до-сліджень. 

З’ясовано, що тиреоїдні гормони індукують 3-гідрокси-3-метилглутарил-коэнзим-А-

редуктазу, яка є першим етапом синтезу холестерину. Також трийодтиронін регулює 

роботу рецепторів ліпопротеїдів низької щільності, контролюючи активність 

відповідальних за них генів [254] і захищає їх від окиснення. Т3 регулює активність 

холестерин-7α-гідроксилази – ключового фермента в синтезі жовчних кислот, що в 

умовах гіпотиреозу сповільнює розпад холестерину, сприяючи його збільшенню в крові 

[279, 296, 336]. Було з’ясовано, що при ГТ зменшується концентрація й активність HDL 

Lp-PLA2, яка асоціюється з антиатерогенним ефектом ліпопротеїдів низької щільності 

[22, 315]. Таким чином, при ГТ збільшується вміст холестерину [254, 329, 330] і виникає 

дисліпідемія, що має атерогенний характер і підвищує ризик атеросклерозу. Можливо, 

розвиток атеросклерозу і призводить до судинного пошкодження. Все це асоціює з 

нашими даними. Так, на 21, 28 доби зафіксовано зростання вмісту холестерину в крові 

нестатевозрілих тварин до (1,73±0,15) ммоль/л (р<0,01) та (1,85±0,14) ммоль/л (р<0,01). 

У статевозрілих тварин вміст холестерину збільшувався до (1,93±0,15) ммоль/л (р<0,01) 

та (2,12±0,14) ммоль/л (р<0,01), відповідно.  

Також розлади в судинному руслі ЖМ при ГТ можна пояснити розвитком 

ендотеліальної дисфункції і порушенням розслаблення гладком’язових клітин судин, що 

призводить до зростання периферичного опору судин [259, 324]. У деяких дослідженнях 

описано потовщення комплексу інтима – медіа у людей з ГТ [285, 301]. 

При дослідженні МВ ми спостерігали значні набрякові зміни, особливо у 

нестатевозрілих тварин ВЖМ, які поглиблювалися відповідно до тривалості 

експериментального ГТ. На думку дослідників [51, 203], при дії будь-якого подразника 

м’язова тканина, як і інша жива система не зразу реагує на взаємодію, вона «думає» як 
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вчинити, тобто відповідь надходить з деяким запізненням. Ця закономірність названа 

«законом запізнення». Надалі, коли подразнювальний фактор перестає діяти, реакція 

живої тканини знову запізнюється, вона супротивиться зняттю навантаження, 

залишаючись у напруженому стані.  

На 14 добу в ЖМ ми спостерігали зміну поперечної посмугованості МВ та 

збільшенні їх ядер. У сполучній тканині ендо- та перимізію можна бачити значну 

клітинну інфільтрацію та багато мастоцитів у різних стадіях дегрануляції. Особливо 

багато мастоцитів у стані значної дегрануляції. Можливо, з цими клітинами зв’язані 

зміни в м’язових волокнах, адже їх ще називають «регуляторами тканинного гомеостазу 

короткодистантної дії» [163]. Мастоцити виділяють біологічно активні речовини, які 

призводять до нейропаракринного впливу на судинне русло, який розглядається як 

пусковий механізм запалення. На думку дослідників, при дегрануляції мастоцитів 

виділяється гістамін, який має виражену судинорозширювальну властивість, діючи на 

нервові закінчення та серотонін, який окрім вазодилятаторної функції створює умови для 

ексудації із мікроциркуляторного русла не лише білків плазми завдяки піноцитозу 

ендотеліоцитів, а також забезпечує еміграцію лейкоцитів та інших формених елементів 

крові. Навіть при дегрануляції тільки одного мастоцита виникає гіперемія та підвищення 

проникності судин у ділянці його дії [115].  

При дослідженні СДГ-ої активності МВ можна спостерігати наступне зменшення 

МВ з ПА СДГ. Знижувалася кількість МВ з ВА СДГ при значному рості кількості МВ з 

НА СДГ. Ці результати свідчать про зниження функціональної активності ЖМ, так як 

волокна І типу (червоні) здатні до довготривалої неперервної активності, а волокна ІІ 

типу (білі) хоч і можуть скорочуватись, але швидко стомлююються і не здатні до 

тривалого навантаження. Наші результати співзвучні  з  іншими  дослідженнями  вливу  

ГТ  на  МВ [238]. Так, при введенні L-тироксину та меркзолілу спостерігалося значне 

зменшення волокон з високою активністю СДГ в зовнішних м’язах ока, що свідчить про 

зміщення метаболічного профілю МВ до окисно-гліколітичного та гліколітичного. 

Спостерігається збільшення ДПП в усіх типах волокон. Під час 
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електронномікроскопічного дослідження ВЖМ та БКМ на 14 добу експериментального 

ГТ у тварин виявлено набрякові зміни всіх видів МВ. Особливо виражені зміни 

зустрічаються у ВЖМ. Зростає об’ємна частка ОЧМ та ОЧМф. Збільшення об’єму цих 

структур можна пояснити виявленими набряковими змінами в них. 

На 21 і, особливо, 28 доби експериментального МІГ можна спостерігати 

зростаючі набрякові зміни в усіх типах МВ, а особливо в МВ з НА СДГ як у 

нестатевозрілих, так і статевозрілих тварин, що підтверджує думку про залежність 

вираження морфологічних змін у соматичних м’язах від тривалості ГТ, а не від тяжкості 

та глибини процесу [18]. Наші дослідження співзвучні з іншими, в яких виявлено, що 

швидкі МВ значно швидше пошкоджуються, ніж повільні [190]. Вважається, що  

пов’язано це з більш тонкими Z- і M-дисками.  Біохімічно виявлено, що при 

пошкодженні м’язів концентрація «швидкого» міозину в крові є вдвічі більшою, ніж 

«повільного», що свідчить про більше порушення структури відповідних МВ [286]. У 

структурі МВ можна спостерігати втрату поперечної посмугованості та мозаїчність. 

Деякі ділянки характеризуються гіперхромністю, дифузним зафарбуванням з 

гіперхромними ядрами, які мають вигляд «пунктирів», або взагалі без них. Описи змін у 

волокнах можна зустріти в працях інших вчених [190], які вони пояснюють як 

«вогнищевий мітоліз», зв’язаний з пошкодженням лізосом та активацією кислих 

гідролаз. Зустрічається ця патологія здебільшого при гіпоксичних станах. Значний 

набряк можна спостерігати в сполучнотканинних компонентах ендо- та перимізію, 

дифузне накопичення глікопротеїнів, що є визначальним фактором ексудації [18]. 

Збільшується ДПП у всіх типах МВ. Ці зміни описані як «псевдогіпертрофія» при 

синдромі Кохера-Дебре-Семильена при ГТ у дітей. Вона супроводжується збільшенням 

МВ, але не збільшенням м’язової сили, а навпаки зменшенням сили м’яза і розвитком 

м’язової гіпотонії [17, 126]. Зменшення м’язової сили скелетних м’язів при ГТ, можливо, 

зумовлене безпосереднім впливом Т4 на структурно-функціональну характеристику 

мембран, зокрема мембрани саркоплазматичної сітки. За цих обставин змінюється як 

ліпідна, так і білкова складова «рідкого» бішару [26, 342]. За нашими даними, на 21 та 28 
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доби розвитку ГТ тиреоїдний статус становив: у нестатевозрілих тварин ТТГ – 

(0,14±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,81±0,44)  нмоль/л  (р<0,01), Т4 – (52,97±6,85)  

нмоль/л (р<0,01) та ТТГ – (0,12±0,01) мкМО/мл (р<0,01), Т3 – (3,68±0,34) нмоль/л 

(р<0,01), Т4 – (53,57±6,06) нмоль/л (р<0,01). У статевозрілих тварин на 21 добу ГТ 

тиреоїдний    статус    становив:   ТТГ –  (0,08±0,01)  мкМО/мл   (р<0,01),   Т3 – 

(2,56±0,26) нмоль/л (р<0,01),  Т4 – (19,89±2,00) нмоль/л (р<0,01), на 28 добу 

експериментального  ГТ  вміст  ТТГ – (0,07±0,01)  мкМО/мл (р<0,01), Т3 – 

(2,61±0,25) нмоль/л (р<0,01), Т4 – (24,41±3,00) нмоль/л (р<0,01). Водночас 

знижується активність Са2+-АТФази та зменшується швидкість поглинання іонів кальцію 

[121, 298]. Вміст макроелементів у крові обох групах тварин зменшувався і становив на 

21 добу:  Са (1,99±0,25) ммоль/л (р<0,01) та (1,82±0,19) ммоль/л (р<0,01), Мg 

(25,80±2,48) ммоль/л (р<0,01) та (26,16±3,00) ммоль/л (р<0,01), Р (0,74±0,08) ммоль/л 

(р<0,01) та (1,39±0,18) ммоль/л (р<0,01). На 28 добу макроелементи у крові обох груп 

тварин становлять: Са (1,97±0,19) моль/л (р<0,01) та (1,75±0,16) ммоль/л (р<0,01), Мg 

(23,04±2,58) ммоль/л (р< 0,01) та (22,70±2,49) ммоль/л (р<0,01), Р (0,68±0,07) ммоль/л (р<0,01) та 

(1,37±0,18) ммоль/л (р<0,01). Зміни м’язів при гіпотиреоїдній міопатії характеризуються 

їх збільшенням і ущільненням. Значне збільшення скелетних м’язів у жінок створює 

враження маскулінізації. Хворі часто скаржаться на болючість м’язів при пальпації та 

рухах. Характерним є уповільнення скорочення і розслаблення м’язів, що не 

супроводжується порушенням електричної провідності [18]. 

Також нами були простежені ультрамікроскопічні зміни в МВ, які виявлялися у 

розмитості І та А смужок, втраті поперечної посмугованості, зниженні електронної 

щільності ядра, руйнуванні структури М, розширенні м’язових тріад та структурних 

компонентів АГ. Подібні зміни зустрічаються в зубо-щелепній системі (слизовій 

оболонці ясен, періодонта, кістковій тканині щелеп, пульпі зуба) при 

експериментальному ГТ, а власне: дистрофічні, атрофічні та деструктивні зміни 

паренхіматозних структур і мікседематозний набряк строми [140]. Описані зміни 

зумовлені зниженням рівня основного обміну, сповільненням окисно-відновних процесів 
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і як наслідок – гіпоксією тканин. Гостроту запалення характеризував запальний 

поліморфноклітинний інфільтрат зі значним вмістом нейтрофільних гранулоцитів, а 

також ексудативний компонент, який виникає внаслідок накопичення в тканинах 

глікопротеїнів. За таких умов хромотропні речовини звільняються від зв’язків з білками і 

накопичуються переважно в проміжній речовині з наступним заміщенням колагенових 

волокон слизеподібними масами. Інфільтрат накопичується у великій кількості в 

проміжній речовині, внаслідок виникає здавлювання клітин, дистрофія, некробіоз, некроз 

і атрофія. 

Таким чином, підсумовуючи результати дослідження, можна зробити висновки про 

те, що початкові прояви експериментального ГТ у ЖМ виявлені на 14 добу, розгорнута 

картина – на 21 добу, а на 28 добу в усіх досліджених структурах прогресують 

набряково-дистрофічні зміни, які супроводжуються метаболічними розладами і, 

водночас, є їх наслідком. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Встановлено онтогенетичні особливості жувальних м’язів та динаміку 

морфофункціональних порушень, які розвиваються в них у щурів різних вікових груп в 

умовах йододефіциту, поєднання його із споживанням струмогенних продуктів, при 

гіпотиреозі, що необхідно брати до уваги при проведенні лікувальних і профілактичних 

заходів. Це актуально, оскільки проблема йододефіциту і гіпотиреозу в Україні набуває все 

більшої ваги. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНIСЕФ), «прихованим голодом» 

страждають усі без виключення регіони України. Всесвітня асамблея охорони здоров’я 

наголосила, що ліквідація йододефіцитних захворювань стане таким же тріумфом 

охорони здоров’я, як і перемога над натуральною віспою та поліомієлітом. 

1. Встановлено структурну вікову перебудову кровоносних судин жувальних 

м’язів, яка проявляється збільшенням діаметра просвіту всіх ланок артеріального та 

венозного русла. Товщина стінки при цьому зростає. Найбільші зміни спостерігаються в 

ланках гемомікроциркуляторного русла, що задовольняє зростаючу потребу в 

кровопостачанні. У статевозрілих тварин зростає кількість гемокапілярів на одиницю 

площі м’язів (у власне жувальному м’язі на 7,69 % (р<0,05), у бічному крилоподібному – 

на 7,79 % (р<0,05)), що відповідає запитам при рості та розвитку м’язів. 

Субмікроскопічно гемокапіляри у статевозрілих тварин набувають дефінітивної будови. 

2. Як у нестатевозрілих, так і у статевозрілих тварин у жувальних м’язах є 

найбільша кількість м’язових волокон із проміжною активністю сукцинатдегідрогенази 

(у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин – 72,32 % і 69,83 % – у бічному 

крилоподібному; у статевозрілих щурів, відповідно, 66,17 % і 64,02 %). Вікова 

перебудова супроводжується зміною відсоткового розподілу різних типів волокон – 

збільшується кількість м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази (з 

10,67 % – у нестатевозрілих до 17,27 % – у статевозрілих тварин (у власне жувальному 

м’язі) та з 8,85 % – у нестатевозрілих до 15,63 % – у статевозрілих тварин (у бічному 
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крилоподібному м’язі)) при майже незмінній кількості м’язових волокон із високою 

активністю сукцинатдегідрогенази, що свідчить про вікове зниження окисних процесів. 

Також у всіх видах волокон спостерігається зростання діаметра поперечного перерізу та 

збільшення об’ємної частки мітохондрій і об’ємної частки міофібрил.  

3. За умов йододефіциту (йодурія становить 1,99 % контролю у 

нестатевозрілих та 2,27 % – у статевозрілих) у жувальних м’язах звужується просвіт 

артеріальних судин, потовщується їх стінка внаслідок набряку оболонок. Кількість 

гемокапілярів на одиницю площі м’язового волокна зменшується в усіх досліджених 

м’язах, що найбільш виражено у нестатевозрілих щурів – на 12,86 % – у власне 

жувальному м’язі та на 4,17 % (р<0,05) – у бічному крилоподібному. Зменшується 

кількість м’язових волокон із проміжною активністю сукцинатдегідрогенази (у 1,5 раза у 

власне жувальному м’язі та у 1,1 раза – у бічному крилоподібному м’язі нестатевозрілих 

щурів, у 1,1 і 1,03 раза, відповідно, у статевозрілих) з одночасним зростанням м’язових 

волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази, особливо у власне жувальному 

м’язі нестатевозрілих тварин (у 2 рази у власне жувальному м’язі та у 1,6 раза – у 

бічному крилоподібному м’язі нестатевозрілих щурів, також у 1,5 і 1,13 раза, відповідно, 

у статевозрілих). При цьому в м’язових волокнах із низькою активністю 

сукцинатдегідрогенази найбільш виражені набрякові зміни. 

4. При йододефіциті з додаванням струмогенних продуктів (йодурія 

становить 0,94 % контролю в нестатевозрілих та 1,52 % – у статевозрілих) у жувальних 

м’язах прогресує звуження просвіту артеріальної ланки з потовщенням стінки, де 

виражені набряково-дистрофічні зміни. Встановлена тенденція до зменшення кількості 

гемокапілярів на 1 мкм2, особливо у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин (на 

15,38 % (р<0,0001)). Гістоструктурно помітна втрата поперечної посмугованості. 

Збільшується діаметр поперечного перерізу, особливо м’язових волокон із низькою 

активністю сукцинатдегідрогенази та м’язових волокон із високою активністю 

сукцинатдегідрогенази у власне жувальному м’язі нестатевозрілих тварин (на 7,15 % та 



201 
 

на 5,67 % відповідно). Ультраструктурно виявляються набряково-дистрофічні зміни 

міофібрил, мітохондрій. 

5. У динаміці розвитку гіпотиреозу, коли вміст Т3, Т4 у крові тварин обох 

вікових груп на 14 добу становив 85 % і 97 % (Т3) контрольних показників та 50 % і 48 % (Т4), 

відповідно, і до 28 доби вміст Т4  залишається зниженим до 71 % та 64 %, відповідно, у 

всіх ланках кровоносних судин жувальних м’язів поглиблюються зміни: звужується 

просвіт артеріальних сегментів, розширюється просвіт венозних, відбуваються 

дистрофічно-набрякові процеси, що супроводжується гіперхолестеринемією (вміст 

холестерину у нестатевозрілих тварин на 14 добу перевищував показник норми в 1,01 

раза (р < 0,01), на 21 добу – в 1,04 раза (р<0,01), на 28 добу – 1,12 раза (р<0,01); у 

статевозрілих – в 1,09 (р<0,01), 1,4 (р<0,01), 1,54 раза (р<0,01), відповідно). На 28 добу 

зафіксовано пік зменшення кількості гемокапілярів в одиниці площі (у нестатевозрілих – 

на 26,92 % (р<0,0001) у власне жувальному м’язі та на 13,69 % (р<0,0001) – у бічному 

крилоподібному м’язі; у статевозрілих – на 14,88 %  (р<0,0001) та на 9,33 % (р<0,001), 

відповідно). 

6. За умов гіпотиреозу виявляється набряк та вакуолізація ендомізію і 

перимізію. Внаслідок набряково-дистрофічних змін збільшується діаметр поперечного 

перерізу всіх видів м’язових волокон, особливо волокон із високою активністю 

сукцинатдегідрогенази у нестатево- і статевозрілих тварин (на 14 добу у нестатевозрілих 

тварин діаметр поперечного перерізу у цих волокнах збільшувався у 1,01 раза (р<0,05), у 

статевозрілих – у 1,02 раза (р<0,05); на 21 добу – у 1,02 (р<0,05) та 1,03 раза (р<0,05), 

відповідно; на 28 добу – у 1,25 (р<0,01) та 1,04 раза (р<0,01), відповідно). При цьому 

спостерігається тенденція до зменшення м’язових волокон із проміжною активністю 

сукцинатдегідрогенази (у нестатевозрілих тварин на 14 добу у власне жувальному м’язі 

та бічному крилоподібному вони становили 82 % і 87 %, відповідно, на 21 добу – 79 %, 

84 %, відповідно, на 28 добу – 78 %, 79 %, відповідно; в статевозрілих у власне 

жувальному м’язі та бічному крилоподібному вони становили 97 % і 90 %, відповідно, на 

21 добу – 97 % і 87 %, відповідно, на 28 добу – 96 % і 83 %, відповідно). Натомість 
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збільшилася частка м’язових волокон із низькою активністю сукцинатдегідрогенази (у 

нестатевозрілих на 14 добу у власне жувальному та бічному крилоподібному м’язах їх 

кількість збільшувалась у 2,32 (р<0,05) та 2,13 раза, на 21 добу – у 2,61 (р<0,01) і 2,39 

(р<0,05) раза, на 28 добу – у 2,68 (р<0,01) і 2,86 (р<0,01) раза, відповідно; у статевозрілих 

на 14 добу у власне жувальному та бічному крилоподібному м’язах їх кількість 

зменшувалась у 1,13 та 1,43 раза, на 21 добу – у 1,17 і 1,57 раза, на 28 добу – у 1,18 та 

1,71 раза, відповідно). 

Такі морфологічні зміни жувальних м’язів супроводжуються метаболічними 

розладами – вміст Са, Mg, P у нестатево- та статевозрілих тварин на 14 добу зменшився 

до 92 % і 82 %, 81 % і 71 % та 75 % і 90 %, відповідно, на 21 добу – до 91 % і 76 %, 77 % і 

62 % та 65,5 і 89 %,  відповідно, на 28 добу – до 90 % і 74 %, 71 % і 54 % та 61,5% і 87 %, 

відповідно. 
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