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Робота присвячена дослідженню нейроморфо-
логічних змін, які потенційно впливають на когні-
тивні порушення при цукровому діабеті 2 типу та 
хворобі Альцгеймера. Авторами наведені резуль-
тати патоморфологічного дослідження тканини 
головного мозку 11 автопсійних випадків цукрового 
діабету 2 типу та 15 спостережень хвороби Альц-
геймера. Встановлено, що при цукровому діабеті 
2 типу основними цито-ангіоархітектонічними про-
явами діабетичного ураження мозку є дифузна 
альтерація базальних мембран та ендотелію судин 
мікрогемоциркуляторного русла як білої, так сірої 
речовин, капілярний фіброз і гіаліноз, проліферація 
перицитів, що супроводжується різким порушен-
ням транскапілярного транспорту. Має місце випа-
дання нейронів, їх дистрофічні пошкодження, спон-
гіоз, формування бляшок, які обумовлюють основ-
ну клінічну симптоматику. У ділянках хронічної іше-
мії зустрічаються нейрони чи групи нейронів з мор-
фологічними ознаками нейродистрофії типу Альц-
геймера. При оцінці гістологічної структури голов-
ного мозку при хворобі Альцгеймера звертає на 
себе увагу значний поліморфізм якісних змін ней-
ронів і різноманітність бляшок. Крім того, при хво-
робі Альцгеймера практично у всіх випадках має 
місце конгофільна ангіопатія не тільки дрібних су-
дин, але й судин середнього калібру. В низці спо-
стережень до додаткових чинників, що впливають 
на мікроскопічну картину, слід віднести атероскле-
ротичні пошкодження судин, які призводять до іше-
мії тканини мозку. Але вони, на нашу думку, не є 
визначним компонентом морфологічного діагнозу 
хвороби Альцгеймера, хоча широко поширені у 
хворих на цукровий діабет. Альцгеймерівські ней-
рофібрили та альцгеймерівські бляшки є типовими 
ознаками хвороби Альцгеймера. Поєднання судин-
ного і нейродегенеративного компонентів можуть 
взаємно потенціювати один одного, що зумовлює 
клінічну симптоматику когнітивного дефіциту. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом НДР 
«Спонгіформні енцефалопатії людини: кількісна 
морфологія і диференціальна діагностика», № дер-
жавної реєстрації 0101U007996, шифр УН 02.01.24. 

Вступ. Взаємозв’язок цукрового діабету (ЦД) і 
хвороби Альцгеймера (ХА) останнім часом є пред-
метом пильної уваги і вивчення фахівців. ЦД – одне 
з найпоширеніших захворювань у світі [1]. У 2015 
році чисельність хворих на ЦД досягла 415 млн. 
осіб і, згідно з прогнозами IDF (International Diabetes 
Federation), у 2040 році збільшиться до 642 млн. 
осіб [2]. Велика соціальна значущість діабету є в 
тому, що захворювання призводить до ранньої 
інвалідизації і летальності внаслідок розвитку у 
пацієнтів серцево-судинної, в тому числі церебро-
васкулярної патології. Спостереження за пацієнта-
ми з ЦД протягом 15 років показали, що вони вдвічі 
більше були схильні до розвитку ХА – нейродист-
рофічного захворювання з прогресуванням розла-
дів пам'яті та вищих кіркових функцій [3]. Нейропа-
тологічними ознаками ХА є позаклітинні відкладен-
ня β-амілоїдних пептидів, внутрішньоклітинні гіпер-
фосфорильовані відкладення tau, який утворює 
нейрофібрилярні клубки [4]. Зв'язок між ЦД і ХА 
складний, обидва пов’язані з інсулінорезистентніс-
тю, порушенням сигналів фактору росту інсуліну, 
механізмів передачі кінази глікогенсинтази, утво-
ренням амілоїду [5]. Передбачається наявність 
безпосереднього зв'язку між інсуліном і ХА [6]. Ін-
сулін бере участь в регуляції синтезу β-амілоїду, а 
також регулює фосфорилювання tau-протеїну, які є 
ключовими факторами в патогенезі ХА. Інші дос-
лідники показали, що рівень інсуліну в головному 
мозку і число рецепторів до нього в осіб з ХА зни-
жується. Також була вивчена роль синаптичних 
зв’язків в механізмах пам’яті на нативній культурі 
нейронів гіпокампу до і після токсичної дії протеїну 
амілоїда, який є β-похідним від здатних до внутріш-
ньоклітинного проникнення ліганд (amyloid β-
derived diffusible ligands – ADDLs) і визначається в 
головному мозку в осіб з ХА [7]. Було встановлено, 
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що даний протеїн є причиною швидкої і суттєвої 
втрати інсулінових рецепторів на поверхні нейронів 
з розвитком інсулінової резистентності, як можли-
вої втрати пам’яті при ХА. Передача інсуліну також 
модулює активність нейротрансміттерного каналу, 
синтез холестерину в головному мозку і функцію 
мітохондрій. Порушення дії інсуліну в головному 
мозку призводить до порушення функції нейронів і 
синаптогенезу [8]. Таким чином, зміни дії інсуліну в 
головному мозку можуть сприяти розвитку нейро-
дегенеративних пошкоджень. Деякими дослідника-
ми була підтримана ідея, відповідно з якою ХА роз-
глядається, як ЦД 3 типу [9, 10]. Однак точний зв'я-
зок між ХА і ЦД не ясний. Останнім часом в літера-
турі з’явилися доведення того, що глікогенсинтази 
кіназа-3 β (GSK-3 β) може бути потенційним зв’яз-
ком між ЦД і ХА [11]. При ЦД GSK-3 β є одним з 
ключових чинників, які призводять до дефіциту 
інсуліну і резистентності до інсуліну. При ХА GSK-3 
β є однією з важливих кіназ tau протеїну. Крім того, 
резистентність до інсуліну при ЦД може викликати 
відкладення амілоїду. GSK-3 β вважається загаль-
ною кіназою в сигнальній трансдукції і фосфорилю-
ванні tau білка, тому є підстава вважати, що GSK-3 
β є потенційно пов’язана між ХА і ЦД. При цьому 
конкретний механізм розвитку ХА на фоні підвище-
ної концентрації глюкози не встановлений. Незва-
жаючи на встановлені зв'язки між ЦД 2 типу і ХА, 
взаємопов'язані механізми до кінця незрозумілі. 

Мета дослідження – визначити патоморфоло-
гічні зміни головного мозку при діабетичній енце-
фалопатії та хворобі Альцгеймера і встановити 
можливі спільні нейроморфологічні ознаки, які зу-
мовлюють клінічну симптоматику когнітивного де-
фіциту. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено 
клініко-морфологічне зіставлення даних амбула-
торних карт та історій хвороби і протоколів розтину 
11 випадків ЦД 2 типу та 15 спостережень ХА. Се-
редній вік пацієнтів з ХА до початку захворювання 
склав 59,3±6,1 роки, а середній вік хворих на ЦД 
51,6±3,4 роки. В якості контрольної групи дослідже-
но головний мозок у 6 психічно здорових осіб (дані 
зібрані шляхом катамнезу), що загинули в резуль-
таті нещасних випадків. Вік контрольної групи 
склав 60,5±2,5 року. Дослідження проведено з до-
триманням основних біоетичних положень Конвен-
ції Ради Європи про права людини та біомедицину 
(від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвіт-
ньої медичної асоціації про етичні принципи прове-
дення наукових медичних досліджень за участю 
людини (1964–2008 рр.), а також наказу МОЗ Ук-
раїни № 690 від 23.09.2009 р.  

Забір шматочків тканини головного мозку про-
водили з різних відділів півкуль, лімбічної системи, 

subiculum (стара кора в глибині гіпокампової звиви-
ни), гіпокампу і мозочка не пізніше 8 годин після 
настання смерті. Шматочки тканини мозку фіксува-
ли в розчині IHC Zinc Fixative (PharMingen, USA), 
заливали в парафін і виготовляли серійні парафі-
нові зрізи товщиною 5±1 мкм. Препарати забарв-
лювали за стандартними методиками: гематоксилі-
ном і еозином, тіоніном за методом Нісля, імпрег-
нували нітратом срібла за методом Більшовського 
і хлоридом золота за Кахалем. Для виявлення амі-
лоїду препарати забарвлювали конго-рот. Гістоло-
гічне дослідження здійснювалося за допомогою 
мікроскопа Hund H500 (Німеччина).  

Статистичний аналіз проводився за допомогою 
пакета прикладних програм «Microsoft Excel 2010». 
Вірогідність розходження значень середніх вели-
чин визначали за t-критерієм Стьюдента для абсо-
лютних величин і t-критерієм Фішера для відносних 
величин. Розходження вважали вірогідними при 
р < 0,05, що свідчило про 95% вірогідність. Величи-
на показника 0,05 < р < 0,1 свідчила про наявність 
тенденції до вірогідності розходжень значень пока-
зників, що порівнювалися. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Патоморфологічне дослідження головного мозку в 
осіб з ЦД 2 типу показало, що маса головного моз-
ку була дещо знижена, коливалася в діапазоні від 
1250 г до 1400 г і складала 1320±80 г, але вона не 
мала достовірних відмінностей від контрольної 
групи (р>0,05). Маса головного мозку в осіб контро-
льної групи склала - 1430±110 г. Достовірна залеж-
ність між ступенем зменшення маси мозку і трива-
лістю захворювання була відсутня. Ступінь змен-
шення маси мозку при ХА в більшості випадків був 
значним і коливався в широкому діапазоні (маса 
становила від 900 г до 1300 г і більше). Достовірної 
різниці між ступенем зменшення маси мозку і три-
валістю захворювання також не встановлено 
(р>0,005), оскільки в 53,3% хворих з тривалим тер-
міном хвороби (7-10 років і більше) маса мозку пе-
ревищувала 1200 г, а в 46,7% хворих із тривалістю 
хвороби до 5 років маса мозку була 1100 г і менше. 
На поперечних серійних розрізах відзначено, що 
межа між сірою і білою речовиною чітка на всьому 
протязі, атрофія помірно виражена в більшому сту-
пені в сірій, ніж у білій речовині мозку при ЦД. Та-
кож звертає на себе увагу симетричність та одноти-
пність структурних змін ангіо- і цитоархітектоніки в 
лобовій, скроневій, тім’яній і потиличній областях 
головного мозку. Порушення ангіоархітектоніки  
стосувались, головним чином, судин мікроциркуля-
торного русла як білої, так і кіркової речовини: капі-
лярів, прекапілярів, венул, артеріол, внутрішньомо-
зкових артерій і вен. При ЦД спостерігається ши-
рокий спектр структурних змін з боку капілярного 
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русла. Перш за все, звертає на себе увагу висока 
щільність капілярної сітки, особливо в кірковій ре-
човині лобової і скроневої ділянок. Основними ци-
то-ангіоархітектонічними проявами діабетичного 
ураження мозку у всіх наших випадках є дифузна 
альтерація базальних мембран та ендотелію судин 
мікрогемоциркуляторного русла як білої, так сірої 
речовин, капілярний фіброз і гіаліноз, проліферація 
перицитів, що супроводжується різким порушен-
ням транскапілярного транспорту (рис. 1). 

Порушення кровопостачання призводять до 
формування лакунарних інфарктів, лейкоареозу та 
атрофічних змін. Прямої залежності між питомим 
об'ємом судин мікрогемоциркуляторного русла і 
щільністю розподілу нейронів в корі не встановле-
но. Незважаючи на те, що структурні пошкодження 
судин мікроциркуляторного русла при ЦД є мані-
фестними, однак проведене морфологічне дослі-
дження кори головного мозку у всіх спостережен-
нях ЦД показало, що випадання нейронів, гострі і 
хронічні дистрофічні пошкодження їх, спонгіоз, 
формування бляшок, які обумовлюють основну 
клінічну симптоматику, також досить чітко вираже-
ні. Так, відсоток випадання нейронів у 10 полі за 
Бродманом (лобовий полюс) склав 30,2%, у 44 і 
45 полях (область Брока), відповідно 27,4% і  
25,7%. Звертає на себе увагу високий рівень се-
редньоквадратичного відхилення при визначенні 
показника питомого об’єму нейронів у полях лобо-
вої ділянки. Цей факт пояснюється тим, що розрі-
дження і випадання нейронів при діабетичній енце-
фалопатії відзначалося переважно за ходом судин 
МГЦР, у стінці яких виявлялися сегментарні мукої-
дні і фібриноїдні зміни.  

У ділянках хронічної ішемії зустрічаються ней-
рони або групи нейронів з морфологічними ознака-
ми нейродистрофії типу Альцгеймера (патологічні 
нейрофібрили у вигляді клубків), у великій кількості 
гематоксилінові кулі (сorpora amylacea) і поодинокі 
тільця Лафора. Питомий об’єм нейронів з нейрофі-
брилярними клубками у полях лобової області при 
цукровому діабету був значно вищим, ніж у конт-

рольній групі (відповідно в 3,1, 1,8 і в 2,6 рази), але 
нижчим в 1,5, у 2,6 і в 1,7 відносно хвороби Альц-
геймера (р<0,05). У збережених нейронах виявля-
ються дистрофічні зміни різного ступеня тяжкості. 
Має місце поєднання гострих і хронічних процесів, 
оборотних і необоротних змін нервових клітин: на-
бухання нейронів, субтотальний хроматоліз, каріо-
пікноз і гомогенізація цитоплазми, сателлітоз, про-
світлення перікаріона, тигроліз, лізис нейронів з 
формуванням «клітин-тіней». Крім того, при імпрег-
нації сріблом за Більшовським виявляються пооди-
нокі термінальні бляшки (рис. 2). 

Морфологічне дослідження кори головного 
мозку показало, що випадання нейронів, гострі і 
хронічні дистрофічні їх пошкодження, спонгіоз, фо-
рмування бляшок, які обумовлюють основну клініч-
ну симптоматику хвороби Альцгеймера, досить 
чітко виражені. Атрофія звивин півкуль мозку в ура-
жених процесом областях має дифузний характер. 
При візуальній оцінці гістологічної структури звер-
тає на себе увагу значний поліморфізм якісних змін 

Рис. 1. Діабетичне ураження головного мозку. Фіброз і 
зміни конфігурації капіляра (а) з вогнищевою проліфера-
цією перицитів (б). Забарвлення гематоксиліном та еози-

ном. х400 

б а 

 

Рис. 2. Діабетичне ураження головного мозку. Каріопік-
ноз (а) з гомогенізацією цитоплазми, лізис нейрона з 

формуванням клітини «тіні» (б), вогнищевий інтрацитоп-
лазматичний зернистий розпад аргентофільних нейро-

фібрил (в), вогнищевий гіперхроматоз з гомогенізаціцією 
цитоплазми (г), поодинокі бляшки (д). Забарвлення ге-

матоксиліном та еозином (а, б, г). Імпрегнація сріблом за 
Більшовським (в, д). х400 

 

б а 

г в 

д 
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нейронів і різноманітність варіантів, так званих 
«старечих бляшок». Питомий об’єм нейронів з ней-
рофібрилярними клубками при хворобі Альцгейме-
ра був значним і перевершував аналогічні показни-
ки осіб контрольної групи в 4,5 (10 поле, лобовий 
полюс), у 4,7 (44 поле, область Брока) у 4,4  
(45 поле, область Брока) разу (р<0,05). Об’єм нер-
вових клітин зі змінами фібрил, як показник важкос-
ті патологічного процесу при хворобі Альцгеймера, 
у відсотковому відношенні до загального питомого 
об’єму нейронів у 10 полі лобового полюса склав 
60,1%, у 44 і 45 полях (область Брока) – 46,1% і 
53,3%, відповідно, (р<0,05). 

Мікроскопічне вивчення і кількісні показники 
цитоангіоархітектоніки скроневої області (область 
Верніке, сенсорно-мовна зона, поля 41, 42) свідчать 
про значне залучення цієї ділянки в патологічний 
процес при хворобі Альцгеймера. Питомий об’єм 
нейронів у 41, 42 полях (0,217±0,093) склав всього 
62,2% по відношенню до питомого об’єму в конт-
рольній групі. Разом з тим, досить широкий діапазон 
показника питомого об’єму нейронів цієї області при 
ХА є відображенням різного ступеня залучення в 
атрофічний процес скроневих формацій. 

Питомий об’єм нейрофібрилярних клубків 
(0,094±0,040) також характеризувався високим 
рівнем середньоквадратичного відхилення, разом 
з тим, у середньому він склав 42,9% від усіх збере-
жених нейронів 41 поля. Питомий об’єм амілоїдних 
бляшок - 0,171±0,062 перевищував аналогічний 
показник контрольної групи (0,054±0,012) у 3,2 ра-
зи, (р<0,05). 

Крім того, при ХА практично у всіх випадках 
має місце конгофільна ангіопатія не тільки дрібних 
судин, але й судин середнього калібру. В низці 
спостережень до додаткових чинників, що вплива-
ють на мікроскопічну картину, слід віднести атеро-
склеротичні пошкодження судин, які призводять до 
ішемії тканини мозку. Але вони, на нашу думку, не 
є визначним компонентом морфологічного діагнозу 
ХА, хоча широко поширені у хворих на ЦД. Альц-
геймерівські нейрофібрили та альцгеймерівські 
бляшки є типовими ознаками ХА. Їх кількість широ-
ко варіює залежно від досліджуваної області чи 
поля головного мозку, стадії хвороби і тривалості 
клінічної симптоматики (рис. 3). 

Інтранейрональні ниткоподібні включення, на-
звані нейрофібрилярними клубками, представлені 
спіральними білковими філаментами. Основний 
компонент цих філаментів – мікроканальці tau-
протеїну. За даними літератури і за результатами 
теперішнього дослідження нейрофібрилярні клуб-
ки, позначені також як альцгеймеровські нейрофіб-
рили, поряд з альцгеймеровськими бляшками є 
типовою ознакою ХА [12]. 

ХА є однією з найпоширеніших деменцій у лю-
дей старшого віку і характеризується прогресую-
чою втратою пам’яті та погіршенням когнітивних 
функцій, таких як самокритика та поведінка. ХА 
розвивається через мутації в хромосомах 
(пресенілін 2), хромосомі 14 (пресенілін 1) і хромо-
сомі 21 (ППА - первинна прогресуюча афазія) [13]. 
Лише 5% пацієнтів з ХА пов'язані з цим генетичним 
фактором і раннім розвитком захворювання у віці 
45 років; однак найпоширенішою формою розвитку 
цього нейродегенеративного захворювання є 
«спорадична», де відсутні мутації, і вона розвива-
ється у людей близько 60 років [14]. 

В даний час ЦД вважається фактором ризику 
розвитку хвороби Альцгеймера [6]. Хоча точний 
механізм залишається незрозумілим, ЦД може 
посилювати нейродегенеративні процеси. Атрофія 
мозку, зменшення мозкового обміну глюкози та 
резистентність до інсуліну центральної нервової 
системи – це особливості як ХА, так і ЦД. Фенотип 
ЦД 2 типу (дисгомеостаз глюкози, резистентність 
до інсуліну, порушення сигналізації про інсулін) 
також сприяє патології ХА, а саме накопиченню 
амілоїду-β (Aβ) та гіперфосфорильованого tau-
протеїну та може викликати інші аспекти дегенера-
ції нейронів, включаючи запальні та окислювальні 
процеси [15]. 

Таким чином, існує асоціація між ХА та ЦД 
2 типу. Обидва захворювання, ХА і ЦД 2 типу, при-
зводять до дегенерації і втрати нейронів та ано-
мального відкладання β-амілоїду і tau протеїну. Ці 
відкладання мають здатність сприяти накопиченню 

Рис. 3. Ураження головного мозку при хворобі Альцгей-
мера. Нейрофібрилярна дистрофія нейронів (а, б), кла-
сична нейрональна бляшка (в), псевдобляшка, сформо-

вана групою нейронів, які містять в цитоплазмі зайву 
кількість зерен ліпофусцину в корі лобової області голо-
вного мозку (г). Фарбування гематоксиліном та еозином 
(а, г). Імпрегнація сріблом за Більшовським (б, в). х400 

б а 

г в 
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амілоїду як в нейронах, так і клітинах підшлункової 
залози. Агрегація амілоїдних відкладень сприяє 
наявності білків tau, що, в свою чергу, призводить 
до окислювального стресу, мітохондріальної дис-
функції, запалення, резистентності до інсуліну і, 
нарешті, загибелі клітин. Загибель нейрона, спри-
чинена нестачею інсуліну, на фоні інсулінорезисте-
нтності є однією з причин, чому ЦД є фактором 
ризику розвитку деменції [16, 17]. 

Висновки 
1. Проведене дослідження дозволило встановити 

морфологічні характеристики цито-ангіоархі-
тектоніки головного мозку в осіб, які за життя 
страждали на когнітивні порушення і деменцію, 
пов’язані з цукровим діабетом і хворобою Альц-
геймера.  

2. При цукровому діабеті когнітивні порушення мо-
жуть бути опосередковані через судинні факто-
ри, що включають перш за все розвиток мікроан-
гіопатії. У ділянках хронічної ішемії зустрічають-
ся поодинокі нейрони або групи нейронів з мор-

фологічними ознаками нейродистрофії типу Аль-
цгеймера, у великій кількості гематоксилінові 
кулі і поодинокі тільця Лафора. При імпрегнації 
сріблом за Більшовским виявляються поодинокі 
термінальні бляшки. 

3. Патоморфологічними ознаками нейродегенера-
тивних змін головного мозку при ХА є наявність 
нейрофібрилярних клубків, основним компонен-
том яких є tau-протеїн, а також відкладання β-
амілоїду у вигляді термінальних бляшок і конго-
фільна ангіопатія церебральних судин.  

4. Поєднання судинного і нейродегенеративного 
компонентів можуть взаємно потенціювати один 
одного, що зумовлює клінічну симптоматику ког-
нітивного дефіциту. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому планується проведення порівняльного 
морфологічного та імуногістохімічного дослідження 
цито-ангіоархітектоніки головного мозку при демен-
ції, пов’язаної з цукровим діабетом, і хворобою 
Альцгеймера. 
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УДК 616-091+616.43+616.892.32  
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА:  
НЕЙРОМОРФОЛОГИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
Михайличенко Т. Е., Волос Л. И.  
Резюме. Работа посвящена исследованию нейроморфологических изменений, потенциально влияю-

щих на когнитивные нарушения при сахарном диабете 2 типа и болезни Альцгеймера. Авторами приве-
дены результаты патоморфологического исследования ткани головного мозга 11 аутопсийных случаев 
сахарного диабета 2 типа и 15 наблюдений болезни Альцгеймера. Установлено, что при сахарном диа-
бете 2 типа основными цито-ангиоархитектоническими проявлениями диабетического поражения мозга 
является диффузная альтерация базальных мембран и эндотелия сосудов микрогемоциркуляторного 
русла как белого, так серого вещества, капиллярный фиброз и гиалиноз, пролиферация перицитов, что 
сопровождается резким нарушением транскапиллярного транспорта. Имеет место выпадение нейронов, 
дистрофические их повреждения, спонгиоз, формирования бляшек, что обусловливает основную клини-
ческую симптоматику. В участках хронической ишемии встречаются нейроны или группы нейронов с мор-
фологическими признаками нейродистрофии типа Альцгеймера. При оценке гистологической структуры 
головного мозга c болезнью Альцгеймера обращает на себя внимание значительный полиморфизм каче-
ственных изменений нейронов и разнообразие бляшек. Кроме того, при болезни Альцгеймера практиче-
ски во всех случаях имеет место конгофильная ангиопатия не только мелких сосудов, но и сосудов сред-
него калибра. В ряде наблюдений к дополнительным факторам, влияющим на микроскопическую карти-
ну, следует отнести атеросклеротические повреждения сосудов, приводящие к ишемии ткани мозга. Но 
они, по нашему мнению, не являются определяющим компонентом морфологического диагноза болезни 
Альцгеймера, хотя широко распространены у больных сахарным диабетом. Альцгеймеровские нейро-
фибриллы и альцгеймеровские бляшки являются типичными признаками болезни Альцгеймера. Сочета-
ния сосудистого и нейродегенеративного компонентов могут взаимно усиливать друг друга, что обуслав-
ливает клиническую симптоматику когнитивного дефицита. 

Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, болезнь Альцгеймера, морфологическая диагно-
стика. 
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Diabetes Mellitus and Alzheimer's Disease: Neuromorphology оf Cognitive Impairment 
Mykhaylichenko T. Ye., Volos L. I. 
Abstract. The work presents the study of neuromorphological changes that have a potential effect on cogni-

tive impairment in type 2 diabetes and Alzheimer's disease. 
There is strong evidence that diabetes increases the risk of cognitive impairment and dementia. Insulin sig-

naling deregulation may be an important contributing factor in Alzheimer's disease pathogenesis. In addition, 
diabetes is a risk factor for atherosclerosis and small vessel disease. A growing body of evidence links type 2 
diabetes with dementia and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease.  

Alzheimer's disease is the most common form of dementia and is characterized neuropathologically by the 
accumulation of extracellular β amyloid peptide aggregates and intracellular hyper-phosphorylated tau protein. 
They accelerate inflammatory and oxidative stress processes leading to neurodegeneration. Although the pre-
cise mechanism remains unclear, type 2 diabetes can exacerbate these neurodegenerative processes. Brain 
atrophy, reduced cerebral glucose metabolism and CNS insulin resistance are features of both Alzheimer's dis-
ease and type 2 diabetes. 

The purpose of the study was to determine the pathomorphological changes of the brain in diabetic en-
cephalopathy and Alzheimer's disease and to establish possible common neuromorphological signs that cause 
clinical symptoms of cognitive deficits. 
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Material and method. We studied medical records of 11 patients with type 2 diabetes and 15 patients with 
Alzheimer's disease. The mean age of patients with Alzheimer's disease before the onset of the disease was 
59.3±6.1 years, and the mean age of patients with diabetes was 51.6±3.4 years. There were 6 patients in the 
control group without dementia; their average age was 60.5±2.5 years. Autopsy included macroscopic and mi-
croscopic study of the brain. Brain tissues were collected at autopsy from different parts of the hemisphere, lim-
bic system, subiculum, hippocampus and cerebellum no later than 8 hours after death. Bits of brain tissue were 
fixed in a solution of IHC Zinc Fixative (PharMingen, USA), embedded in paraffin and made serial paraffin sec-
tions 5 ± 1 μm thick. The slides were stained according to standard methods: hematoxylin and eosin, Thionin by 
the Nyssl method, impregnated with silver nitrate by the Bielschowsky method and Kahal gold chloride. To iden-
tify amyloid, the slides were stained with a Congo red. Histological investigation of the slides was carried out 
using a microscope Hund H500 (Germany). 

Results and discussion. Pathomorphological investigation of the brain in individuals with type 2 diabetes 
showed that the main cyto-angioarchitectonic manifestations of diabetic brain damage were diffuse alteration of 
the basement membranes and vascular endothelium of the microhemocirculatory bed, both white and gray sub-
stances, capillary fibrosis and hyalinosis, pericyte proliferation, accompanied by a sharp disruption on transcapil-
lary transport. There was a combination of acute and chronic processes, reversible and irreversible changes in 
nerve cells: neuronal swelling, subtotal chromatolysis, karyopyknosis and cytoplasmic homogenization, satellite 
disease, pericarion enlightenment, tigrolysis, lysis of neurons with the formation of "shadow cells". In areas of 
chronic ischemia there were neurons or groups of neurons with morphological signs of Alzheimer's neurodegen-
eration (pathological neurofibrils in the form of tangles), a large number of hematoxylin spheres and single La-
fora bodies. Moreover, single terminal plaques were found in the impregnation of silver by the Bielschowsky 
method. Morphological investigation of the cerebral cortex showed that neuronal loss, acute and chronic dys-
trophic damage, spongiosis, plaque formation, which caused the main clinical symptoms of Alzheimer's disease, 
was quite clearly expressed. Atrophy of the cerebral hemispheres in the affected areas was diffuse. Visual as-
sessment of histological structure drew attention to the significant polymorphism of qualitative changes in neu-
rons and the variety of variants of the so-called "senile plaques". In addition, with Alzheimer's disease in almost 
all cases, cerebral amyloid angiopathy had an effect not only small vessel, but also on vessels of medium cali-
ber in the brain.  

Alzheimer's neurofibrils and Alzheimer's plaques are typical signs of Alzheimer's disease. Their number 
varies widely depending on the area of brain studying, the stage of the disease and the duration of clinical 
symptoms. 

Conclusion. Thus, the common brain morphological changes in type 2 diabetes mellitus and Alzheimer's 
disease are formation of neurofibrillary tangles which are thought to contribute to the degradation of the neurons 
in the brain, congophilic angiopathy of small vessels and vessels of medium caliber. The combination of vascu-
lar and neurodegenerative components can mutually potentiate each other, causing clinical symptoms of cogni-
tive deficits. 
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