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ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА ПРОЦЕС МІОФІБРИЛОГЕНЕЗУ  

У РІЗНИХ ЗОНАХ ШЛУНОЧКОВОГО МІОКАРДА  

НА ПОСТНАТАЛЬНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

 

Механізми міофібрилогенезу в різних відділах серця і зонах 

серцевої стінки здійснюються принципово подібним чином, проте 

відомості про ступінь їх виразності, співвідношення і швидкостість 

перебігу в різних ділянках міокарда після впливу етанолу є не до 

кінця вивченим. Міофібрилогенез являє собою формування 

скоротливих білків і включення їх до складу саркомерів, поетапне 

формування поперечної посмугованності за рахунок утворення А- та 

І-дисків [3; 4]. Етанол у значній мірі сприяє порушенню формування 

міофібрил, що може призвести до утворення численних вад серця. 
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Тому вивчення етапів та механізму формування міофібрилярного 

апарату є важливим етапом для кардіології.  

Метою дослідження є визначення якісних характеристик 

міофібрил у різних зонах шлуночкового міокарда щурів на різних 

етапах постнатального розвитку. 

В якості об'єкта дослідження були обрані серця білих 

безпородних щурів в постембріональному періоді розвитку. 

Утримання тварин проводилося відповідно зі стандартними 

методиками, які викладані у підручнику Западнюка І. П. 

«Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в 

експеримент» [1; 6]. 

Модель дослідження – модель хронічної алкогольної 

інтоксикації тварин, в якій щурам надавалась протягом місяця різна 

концентрація етанолу (5%, 10%, 15%, 20%) [4]. 

Дослідження проводилося за допомогою електронного 

мікроскопа ПЕМ-100-01 в лабораторії кафедри гістології ДМА 

згідно з відповідними методиками проведення експерименту [2; 7]. 

Протягом постнатального розвитку гальмування 

міофібрилогенезу після введення етанолу спричиняло хаотичне 

невпорядковане розташовування міофібрил. У «аномальних» 

міофібрилах порушувалась цілісність і відбувався лізис та 

стоншення окремих саркомерів. Саркомери деяких міофібрил були 

розщеплені в зоні одних з основних білків – титина та небуліна. 

Тобто дані білки були найбільш чутливими до дії етанолу. 

У кардіоміоцитах експериментальних тварин протягом 

постнатального розвитку міофібрили виявлялися уздовж усієї 

цитоплазми, однак розподіл міофібрил у кардіоміоциті був 

нерівномірний, зустрічалися ділянки, в яких були зовсім відсутні 

впорядковані актинові та міозинові міофіламенти, спостерігалася 

часткова фрагментація деяких міофібрил з фрагментацією Z-дисків. 

Було чітко видно різну товщину міофібрил. Так міофібрили, які 

мали товщину в 2 рази більшу від норми, мали межу з 

міофібрилами, товщина яких була в 2-3 рази менша за збільшені 

структури.  

Вставні диски на електронограмі були не чіткі, а у деяких 

кардіоміоцитів зовсім не спостерігалися. 

Зміни в ультраструктурі кардіоміоцитів пов’язані з 

пошкоджуючим впливом етанолу на структурні компоненти 

міофібрилярного апарату з подальшою їх деструкцією.  
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Після дії етанолу зменшувалась товщина міофібрил та їх 

кількість на об’єм кардіоміоцита. 
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