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Робота викоана в рамках галузевої наукової програма Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України за темою „структурні та біохімічні механізми 

адаптації організму до дій стресових факторів”(№ держреєстрації 01950026217). 

 

Роботами останніх років доведено, що передсердні кардіоміоцити (КМЦ) людей та 

тварин синтезують гормон пептидної природи - передсердний натрійуретичний фактор 

(ПНУФ), назва якого має синоніми: кардіонатрин, атриопептин, аурикулін та інші [5]. Даний 

гормон регулює тиск і об’єм крові, екскрецію електролітів з сечею, судинний тонус та діурез, 

знімає спазм кишечника [7]. 

 

Метою дослідження було встановлення послідовності змін кількості секреторних 

гранул в кардіоміоцитах передсердь щурів при фізичних навантаженнях (ФН) та у 

відновлювальному періоді (ВП). 
 

Матеріал і методи дослідження. Експерименти були проведені на 80 щурах-самцях 

Вістар в ранковий час (8-10) год, щоб виключити вплив на результати досліджень циркадних 

ритмів фізіологічних та біохімічних процесів [2]. Вік тварин - 3-3,5 міс. По даним Махінько 

В.І. і Нікітіна В.Н. [4] у цьому віці спостерігається найбільша рухлива активність щурів і 

найбільший спектр адаптаційних можливостей органів та організму в цілому. 

 
Фізичне навантаження полягало в тому, що тварини бігли  по рухливій доріжці 

тредбана, яка переміщувалася з постійною швидкістю 25 м/хв. При цьому щурі здійснювали 

роботу по перенесенню своєї маси тіла в горизонтальній площині на різні відстані. 

Швидкість бігу 20-25 м/хв для білих щурів є помірною і складає ~ 40-50% від максимальної 

інтенсивності [6]. 

ФН проведено в повторно-інтервальному режимі: 10 хв бігу (V=25 м/хв), 2 хв 

відпочинку. Сумарна максимальна довжина шляху Lmах=2000 м. В 7-ми експериментальних 

групах нараховувалось по 5 тварин. В 8-ій групі було 40 тварин, із яких 5 - забили відразу 

після закінчення ФН (Lmах=2000 м) і по 5 - через 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 годин від початку ВП. 

Контрольну групу склали 5 тварин. 
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Після декапітації та розтину тварин проводили екстирпацію серця. Вирізали вільну стінку 

лівого передсердя (ЛП), дрібні шмато чки якого фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду і 

1,0% розчині чотирьохокису осмію.Зрізи зневоднювали та заливали в епоксидні смоли. Зрізи 

виготовляли на ультрамікротомі УМТП-4, контрастували водним розчином уранілацетату, а 

потім цитратом свинцю. 

Ультраструктуру міокарда передсердь досліджували за допомогою електронного мікроскопа 

ЭМВ-100БР з наступним фотографуванням при постійному електронномікроскопічному 

збільшенні рівному 2000х. Було виготовлено і досліджено по 45-60 негативів в кожній 

експериментальній групі. Морфометричний аналіз ультраструктур міокарда ЛП проведений 

на установці УМА-1 за допомогою тест-систем. 

Обробку первинних цифрових даних проводили за допомогою графіко- аналітичного методу 

[3]. який дозволяє шляхом графічних побудов визначити оптимальне число вимірів, 

достатніх для одержання достовірних значень емпіричних середніх морфометричних 

показників при заданій погрішності аналізу[1]. Відповідно до отриманих даних визначали 

відносні об'єми (в %) передсердних гранул (ПГ), що суттєво розширило та доповнило 

інформацію про морфологічні прояви адаптаційних реакцій серцевого м'яза. 

 

Результати дослідження та їх обговорення. На основі дослідження 

морфологічних змін міокарда передсердь при ФН L є (0-2000) м та у ВП t є (0-20) год. аналізу 

одержаної морфомертичної інформації, нами побудовані емпіричні графіки, які 

характеризують напрямок та послідовність змін кількості ПГ в КМЦ міокарда ЛП в умовах 

експерименту. 

Однією з особливостей морфофункціональної організації передсердних КМЦ є відносно 

висока біосинтетична активність, отже зміни кількості ПГ в саркоплазмі КМЦ будуть 

проявом функціонального стану цих клітин. Збільшення кількості гранул свідчить про 

інтенсивність вироблення гормонів та їх накопичення, а зменшення вмісту ПГ - про 

активацію секреції біологічно активних речовин в тканинну рідину. 
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Рис.1 Графік зміни 
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Рис. 2. Графік зміни відносного об’єму 

ПГ в КМЦ у ВП. 

 

На рис.1 наведений графік змін цифрових значень показників відносного об'єму ПГ 

кардіоміоцитів передсердь в процесі виконання тваринам 
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изростаючого ФН. На даній кривій визначається три точки екстремума з координатами 

відповідно: А max (250 м, 2,50%), Bmin (500 м, 0,70%) і С max (1500 м, 2,00%), які ділять 

графік на чотири послідовні інтервали монотонності. Перший інтервал відповідає 

біговому навантаженню, яке розвивається на дистанції L=250 м. В цей період в 

передсердних КМЦ різко зростає об’ємна доля ПГ від 1,50% в кормі до 2,50%. В другому 

інтервалі монотонності цифрові показники відносного об’єму ПГ зменшуються з 2,50% 

до 0,70%. В третьому інтервалі при ФН, яке розвивається на дистанції пробігу 

тваринами 500-1500м, спостерігається монотонний ріст показників від 0,70% до 2,00%. 

В четвертому інтервалі на дистанції пробігу 1500-2000м знову відбувається зменшення 

показників до 0,75%. 

Нами встановлено, що у вивченому часовому інтервалі, який відповідає 

0- 20 год ВП, спостерігається хвилеподібний процес змін об’ємної долі ПГ в КМЦ 

передсердь (рис. 2). На приведеній кривій визначається чотири точки екстремума (А, В, 

С, Д), які ділять графік на п’ять інтервалів монотонності, що свідчить про зміну 

кількості ПГ в КМЦ в різні терміни ВП. 

 

Підсумки. 

 
Фізичні навантаження активізують ендокринну функцію передсердних 

кардіоміоцитів. При цьому виявляється послідовне чергування процесів переважного 

синтезу, а потім секреції передсердних гормонів, що морфологічно проявляється 

хвилеподібною зміною вмісту в кардіоміоцитах кількості передсердних гранул. У 

відновлювальному періоді виявляється затухаючий хвилеподібний процес "синтезу - 

секреції" передсердних гормонів з наступною стабілізацією вмісту секреторних гранул в 

кардіоміоцитах та наближенням Їх кількості до рівня норми. Зміни кількості ПГ в КМЦ 

передсердь при ФН пов’язані з адаптаційними процесами, які відбуваються в міокарді, а 

у ВП - з процесами регенерації серцевого м’яза. 
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ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ 

КАРДИОМИОЦИТОВ ПРЕДСЕРДИЙ 

КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

ОРГАНИЗМА 

О.Д. Лисаченко 

Изучены морфофунциональные особенности 

строения миокарда 

левого предсердия крыс при адаптации 

животных к возрастающим по 

продолжительности   динамическим 

физическим  нагрузкам    и в 

востановительном  периоде.  Установлен 

характер и направленность  изменений 

эндокринной    функции 

кардиомиоцитов     предсердий 

єкспериментальных   животных   при разных 

функциональных состояниях организма. 

Ключевые слова: кардиомиоциты, 

физическая  нагрузка,  эндокринная функция 

сердца. 
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ENDOCRINE FUNCTION OF THE RAT’S 

ATRIAL CARDIOMYOCYTES IN 

DIFFERENT FUNCTIONAL CONDITIONS 

OF THE ORGANISM 

 

O.D. Lisachenko 

Studied morphofunctional 

peculiarities of the left atrium myocardium of 

the rats in adaptation of the animals to the 

increased no longevity dynamic physical 

exertions and in the restoration period. There 

was determined the character and direction of 

changes of endocrine function of 

cardiomyocytes of the atria of the experimental 

animals in different functional conditions of the 

organis 

Key words: cardiomyocytes, 

physical exertions, endocrine function of the hart. 


