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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В теперішній час науковці та лікарі все більше 

приділяють уваги вивченню слинних залоз, оскільки саме слинні залози 

відіграли значну роль у відкритті багатьох фізіологічних явищ [1-3].  

Слина забезпечує підтримку нормальної функціональної активності 

органів порожнини рота. Зниження слиновиділення – гіпосалівація, яке 

клінічно проявляється у вигляді ксеростомії, за даними літератури 

спостерігається у 67,2 % населення України [4]. Ксеростомія спричинює 

утруднення прийому їжі, акту ковтання, мовотворення та різко знижує 

карієсрезистентність і бар’єрну функцію слизової оболонки порожнини рота 

(СОПР) та робить її чутливою до сапрофітної мікрофлори [5-9]. Сухість СОПР 

викликають як стоматологічні [10] так і деякі системні захворювання [11-14]. 

Користування знімними ортопедичними конструкціями [15], застосування 

рентген-опромінення (більш ніж 40 тис. осіб щорічно отримує опромінення із 

залученням слинних залоз) [16, 17] є ініціативними чинниками гіпосалівації. 

Це порушує не тільки місцевий гомеостаз порожнини рота, а і функціонування 

травного каналу в цілому, підвищує чутливість СОПР до інфекційних агентів 

[18-21].  

Вивчення ендокринної функції великих слинних залоз є однією з 

актуальних проблем як медицини так і біології, оскільки за останні 

десятиріччя виділено велику кількість пептидних гормонів, які мають досить 

широкий спектр біологічної дії [22-24]. Значної актуальності на сьогоднішній 

день набуває використання слини замість крові для клініко-лабораторної 

діагностики інфікованих вірусами СНІДу, гепатитів типу В і С [25-30].  

Останнім часом підвищився негативний вплив екологічно 

несприятливих факторів на організм і функціональну активність органів та 

систем людини, що веде до порушення їх морфофункціонального стану. 
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Особливих змін при цьому зазнають великі слинні залози, що проявляється 

розвитком гіпосалівації [31, 32].   

Ефективність медикаментозної корекції слиновиділення не досить 

вивчена, потребує експериментального обґрунтування і є актуальним 

питанням сучасної медицини [33-35]. 

Таким чином, дослідження структурно-функціональних змін великих 

слинних залоз за умов стимуляції холінолітиками та антихолінестеразними 

препаратами, як теоретичного підґрунтя корекції слиновиділення, має 

надзвичайно велику актуальність, є своєчасним та доцільним. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України  

«Експериментально-морфологічне вивчення дії трансплантатів 

кріоконсервованої плаценти та інших екзогенних чинників на 

морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів», номер державної 

реєстрації № 0113U006185. Автор є співвиконавцем даної роботи. Тема 

дисертації затверджена на засіданнях Проблемної комісії МОЗ і НАМН 

України «Морфологія людини» (витяг з протоколу № 96 від 20.10.2009 р.), на 

засіданні Вченої ради факультету з підготовки іноземних студентів ВДНЗ 

України «Українська медична стоматологічна академія» (витяг з протоколу № 

5 від 20.12.2011 р.). 

Мета і завдання дослідження. Визначення структурних особливостей 

великих слинних залоз щурів в нормі та за умов введення платифіліну і 

прозерину. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:  

1. Виявити особливості структурної організації великих слинних залоз 

щурів в нормі. 

2. Встановити зміни тинкторіальних властивостей епітеліоцитів великих 

слинних залоз щурів після введення платифіліну та прозерину. 
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3. Визначити зміни у привушних слинних залозах щурів після введення 

платифіліну і прозерину.  

4. Визначити каріометричні показники епітеліоцитів кінцевих відділів і 

посмугованих проток привушних залоз в нормі та за умов стимуляції. 

5. Встановити зміни у піднижньощелепних та підʼязикових слинних 

залозах щурів після введення платифіліну і прозерину.  

6. Дослідити основні реактивні зміни в гемомікроциркуляторному руслі 

(ГМЦР) великих слинних залоз щурів після введення платифіліну і 

прозерину. 

Об’єкт дослідження – морфологічні особливості великих слинних залоз 

щурів в нормі та зміни в них за умов введення платифіліну і прозерину. 

Предмет дослідження – гістологічні і ультраструктурні зміни будови 

кінцевих відділів, вивідних проток та судин ГМЦР великих слинних залоз в 

нормі та при введенні платифіліну і прозерину. 

Методи дослідження – гістологічний – для характеристики структурних 

змін в часточках великих слинних залоз на світлооптичному рівні; 

гістохімічний – для визначення змін співвідношення білків і 

глікозаміногліканів в складі секреторних гранул великих слинних залоз у 

щурів контрольної групи та при введенні платифіліну і прозерину; метод 

електронної мікроскопії – для вивчення ультраструктурних особливостей 

будови секреторних епітеліоцитів кінцевих відділів і проток великих слинних 

залоз при різних функціональних станах; морфометричний – для визначення 

кількісних параметрів розмірів секреторних епітеліальних комплексів слинних 

залоз і діаметрів судин гемомікроциркуляторного русла у нормі та після 

введення платифіліну і прозерину; каріометричний – для визначення ядерних 

класів епітеліоцитів кінцевих відділів та вивідних проток привушних залоз в 

нормі і при їх стимуляції; методи варіаційної статистики – для встановлення 

об’єктивності одержаних результатів і визначення основних тенденцій 

реактивних змін у великих слинних залозах; 
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Наукова новизна одержаних результатів. Використаний адекватний 

комплекс морфологічного, гістохімічного, морфометричного і 

каріометричного методів встановив особливості змін структурних 

компонентів великих слинних залоз щурів після введення платифіліну і 

прозерину, які проявляються підвищенням функціональної активності 

епітеліоцитів протокової системи та ендокриноцитів в привушній слинній 

залозі.  

На підставі отриманих даних доведено, що введення платифіліну і 

прозерину впливає на тинкторіальні властивості епітеліоцитів кінцевих 

відділів великих слинних залоз, що свідчить про якісні зміни співвідношення 

білків і вуглеводів в складі їх гранул в бік збільшення вуглеводів після 

введення прозерину. 

Теоретично обґрунтовано положення стосовно підвищення 

функціональної активності протокових епітеліоцитів та посилення транспорту 

рідини через стінку посмугованих проток, після введення прозеріну.  

На підставі комплексної морфологічної оцінки сформульовані метричні 

критерії реактивних змін протокової системи та судинного русла за умов 

стимуляції платифіліном та прозерином. 

Отримані дані, стосовно впливу холінолітиків і антихолінестеразних 

препаратів на обмінні і ємнісні елементи ГМЦР великих слинних залоз, 

свідчать про їх однонаправлену дію. 

Результатами власних досліджень виявлені структурні ознаки і 

визначені метричні показники, які є теоретичним підґрунтям та діагностичним 

критерієм оцінки реактивних змін морфофункціонального стану слинних залоз 

при дослідженнях з метою поглибленого розуміння відомих в клінічній 

стоматології захворювань і синдромів, які супроводжуються дисфункцією 

слинних залоз.  

Дістала подальшого розвитку проблема вивчення особливостей 

структурної організації і перебудови місцевого захисного бар’єру великих 
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слинних залоз, який включає периацинарні і перипротокові асоціації 

лейкоцитів в нормі та під впливом стимуляції.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані є 

теоретичною передумовою для розробки діагностичного алгоритму вивчення 

біоптатів слинних залоз для морфологічної експрес-діагностики ступеня 

адаптаційних і компенсаторних резервів тканин органа при патологічних 

процесах останніх та дають змогу підбору комплексу антиксеростомічної 

терапії за умови уражень слинних залоз та СОПР.  

Отримані результати визначають важливість вивчення структурного 

забезпечення стимульованого слиноутворення для клінічної практики та 

обґрунтовують доцільність пошуку нових комплексних медикаментозних 

методів лікування дисфункції слинних залоз, з огляду на визначені 

особливості структурних змін окремих елементів структурно-функціональних 

одиниць великих слинних залоз при їх стимуляції і дозволяють запропонувати 

нові підходи до патогенетичного лікування дисфункції слинних залоз в 

клініці. Отримані дані можуть бути використані вченими-морфологами для 

подальшого вивчення змін структурної організації великих слинних залоз при 

патологічних станах. Корисними для клініцистів будуть нові підходи до 

корекції дисфункції слинних залоз у людини після застосування лікувальних 

процедур в онкології, стоматології, терапії, використання деяких 

фармакологічних засобів та у людей похилого і старечого віку, з огляду на 

загальну тенденцію до старіння населення планети. 

Викладені в дисертації теоретичні дані упроваджені в навчальний  

процес і науково-дослідну роботу кафедр нормальної анатомії, патологічної 

анатомії, МНС з оперативною хірургією та топографічною анатомією ВДНЗ 

України «Українська медична стоматологічна академія»; гістології, цитології 

та ембріології Харківського національного медичного університету; Одеського 

державного медичного університету і ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» та можуть бути 
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використані на морфологічних кафедрах вищих навчальних закладів медико-

біологічного профілю. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею здобувача. Автором особисто проаналізована наукова література з  

вивченням проблеми дослідження та проведений патентно-інформаційний 

пошук, сформульовані мета і завдання, а також засоби їх вирішення.   

Експериментальна частина роботи за безпосередньої участі автора 

виконана на базі експериментально-біологічної клініки ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія». 

Морфологічні дослідження виконані власноручно на базі кафедри 

гістології, цитології та ембріології ВДНЗ України «Українська медична 

стоматологічна академія», електронно-мікроскопічні – на базі лабораторії 

електронної мікроскопії Інституту морфології ДВНЗ «Тернопільській 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».  

Аналіз отриманих результатів та їх математична обробка, практичні 

рекомендації розроблені автором самостійно, підготовлено до друку основні 

матеріали за результатами дисертаційної роботи. Обговорення результатів 

досліджень та формулювання висновків проведено спільно з науковим 

керівником. 

У наукових роботах, надрукованих у співавторстві реалізовані наукові 

ідеї здобувача. Дисертантом особисто написані, проілюстровані і підготовлені 

до друку всі розділи дисертації. Автору належить фактичний матеріал, 

отриманий при проведенні дослідження.  

Апробація результатів дисертації. На етапах виконання дисертаційної 

роботи її основні положення доповідались на: науковому симпозіумі 

«Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» (Чернівці, 2010); ІІІ 

симпозіумі «Морфогенез органов и тканей под влиянием экзогенных 

факторов» (Сімферополь-Алушта, 2010); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми морфології» (Полтава, 2011); І 

Всеукраїнський науково-практичній конференції «Морфологія людини та 
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тварин» (Миколаїв, 2011); ІІІ ембріологічному симпозіумі «ЮГРА-ЕМБРІО-

2011» (Ханти-Мансійськ, 2011); Міжнародній заочній науково-практичній 

конференції «Актуальные вопросы современной медицины» (Новосибірськ, 

2011), підсумковій науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини» (Тернопіль, 2012), Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми, досягнення, перспективи медичних наук» 

(Одеса, 2012), конференції «Сучасні медичні аспекти» (м. Луганськ, 2012), 

«Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 2013), «Фундаментальна та 

клінічна медицина (Київ, 2014), «Scientific resources management of countries 

and regions», (Копенгаген, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, з них 

6 статей у фахових журналах, затверджених ДАК України які включені до 

переліку міжнародних наукометричних баз (із них 1 – одноосібна, 1 – у 

зарубіжному виданні), які повністю відповідають змісту проведених 

досліджень, 10 робіт – у матеріалах наукових конгресів і конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ 

ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ, ГІСТОФІЗІОЛОГІЮ СЕКРЕЦІЇ 

СЛИНИ В НОРМІ ТА ПРИ СТИМУЛЯЦІЇ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Загальні принципи будови великих слинних залоз 

 

Нейральні механізми регуляції слиноутворення і слиновиділення 

відіграють значну роль в секреторній діяльності великих слинних залоз як в 

спокої, так і при стимульованій секреції [36, 37, 38].  

На сьогодення ендокринна функція великих слинних залоз є однією із 

актуальних проблем як медицини так і біології, оскільки за останні 

десятиріччя виділено велику кількість пептидних гормонів, які володіють 

самим широким спектром біологічної дії [39, 40, 41, 42].  

Більше того, активність синтезу цих речовин у щурів значно перевищує 

аналогічну у людини та інших тварин [43, 44].  

Саме ці властивості залоз ставлять їх в ряд органів, що здійснюють 

регуляторну дію на різні функції організму: процеси фізіологічної 

регенерації, еритропоез, мінеральний обмін та ін. [45, 46, 47].  

На сьогоднішній день великої актуальності набуває використання 

слини замість крові для клініко-лабораторної діагностики інфікованих 

вірусами СНІДу, гепатиту типу В [48, 49].  

Дослідження слини має ряд переваг в порівнянні із традиційними 

методами лабораторної діагностики із використанням крові, взятої із пальця 

чи вени хворого [50, 51].  

Це перш за все простота та зручність в заборі матеріалу, неінвазивність 

та безболісність цієї процедури, відсутність ризику інфікування, можливість 

багато чисельного отримання проб [52]. Саме за рахунок вищенаведених 
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факторів, слина все частіше використовується не лише в клінічній практиці, 

але і для проведення гігієнічних токсикологічних досліджень, а також при 

вивченні фармакодинаміки лікарських препаратів та при обстеженні хворого 

за екстремальних умов [53, 54]. 

Слина є складною сумішшю секрету багато чисельних малих слинних 

залоз, кінцеві відділи яких переважно розміщені в підслизовій основі, а також 

трьох пар великих слинних залоз локалізованих поза ротовою порожниною і 

пов’язаних з нею своїми вивідними протоками [55, 56, 57, 58, 59]. 

Вона не є продуктом пасивної ультрафільтрації плазми, а утворюється 

в результаті активних енергозатратних процесів та може бути секретована 

проти зовнішнього тиску, більшого аніж тиск крові [60, 61, 62].  

Слина забезпечує підтримку нормальної функціональної активності 

органів порожнини рота, що особливо проявляється при захворюваннях 

пов’язаних зі зниженням її вироблення – гіпосалівацією [63, 64].  

Цей стан клінічно проявляється у вигляді постійного відчуття сухості – 

ксеростомії та призводить до утруднення прийому їжі, акту ковтання, 

мовоутворення та різко знижує карієсрезистентність та бар’єрну функцію 

СОПР та робить її чутливою до сапрофітної мікрофлори [65, 66, 67].   

На секрецію слини на рівні організму впливає цілий ряд факторів: 

характер харчування, тривалість стимуляції, швидкість слиновиділення, 

біоритми, склад крові, гормони, вагітність, генетичний поліморфізм, 

антигенні стимуляції, захворювання слинних залоз, системні захворювання 

[68, 69]. 

Реалізація дії цих факторів на рівні тканин в окремі клітини 

здійснюється через вегетативну нервову систему. Кінцевий склад слини 

контролюється наступними факторами: 

– концентрацією різних речовин в крові; 

– нервовою регуляцією складу слини, зумовленою активністю 

мозкових центрів, реагуючих на склад солей в крові, і нервовими імпульсами 
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від осморегуляторних рецепторів; смакових та тактильних рецепторів 

порожнини рота, рецепторів шлунка, терморецепторів; 

– дією гормонів (мінералокортекоїдів, які підвищують в слині 

рівень К та понижують рівень Na, місце дії – посмугована протока); 

– функціональною активністю нирок. 

В людини у порівнянні із щурами рівень салівації досить низький за 

відсутності стимуляції [68]. 

Під час сну загальна швидкість слиновиділення менше 0,05 мл/хв., за 

умов спокою в типових випадках вона сягає 0,5 мл/хв., а при інтенсивній 

рефлекторній стимуляції швидкість слиновиділення різко зростає до (1,5 – 

2,5) мл/хв [70, 71]. 

Згідно робіт А. В. Степанченко [37] визначено, що збудження 

секреторної активності супроводжується не деполяризацією, а 

гіперполяризацією клітинних мембран. Цьому підтвердженням є 

мікроелектродні дослідження А. Б. Денисова [41], які показали що після 

переходу всередину клітини Са, спочатку відбувається деполяризація, 

зумовлена підвищенням проникності для Na і К. Потім відбувається повільна 

гіперполяризація, пов’язана із дією Na / К насоса. В організмі як людини так і 

щурів є три пари великих слинних залоз – привушні, під’язикові та під 

нижньощелепні, саме вони продукують більшу частину слини. Із загального 

об’єму слини, що виробляється у людини за добу (0,5 – 2) л, (25 – 35) % 

приходиться на привушні залози, 60 – 70% на під нижньощелепні залози, та 

5% на під’язикові.  

Слід зазначити, що всі великі слинні залози як людини так і щурів, 

згідно даних літератури, побудовані по єдиному принципу та відносяться до 

категорії складних розгалужених залоз, що складаються із кінцевих, або 

секреторних відділів та системи вивідних проток [75, 76, 77].  

Вони мають вид об’ємних органних утворень, вкриті 

сполучнотканинною капсулою, від якої всередину залози відходять 
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прошарки, розділяючи її на часточки. В кожній залозі розрізняють паренхіму 

та строму [78, 79].  

Строма великих слинних залоз утворена сполучною тканиною та 

складає: тонку капсулу із волокнистої сполучної тканини, яка вкриває залози 

зовні; між часточкові прошарки відходять від капсули, та містять судини 

великого діаметру, нерви, вивідні протоки та групи жирових клітин [80, 81].  

Внутрішньочасточкова пухка сполучна тканина супроводжує дрібні 

судини, нервові волокна, групи жирових клітин, багато чисельні плазматичні 

клітини, що згідно даних літератури виробляють імуноглобуліни класу А 

(транспортуються епітеліальними клітинами в слину, де виконують захисну 

функцію, блокуючи адгезію патогенних мікроорганізмів до поверхні СОПР 

[82, 83].  

Паренхіма слинних залоз, згідно літературних даних, представлена 

епітелієм [84, 85].  

Так як в ході ембріогенезу цей епітелій розвивається із вистилки 

ротової порожнини, то його належність до епідермального чи 

ентодермального гістогенетичних типів викликає значний інтерес як у 

вітчизняних, так і у зарубіжних вчених [86, 87].   

Згідно діючої гістологічної класифікації всі слинні залози є складними 

розгалуженими, мають кінцеві відділи та систему вивідних проток [88, 89].  

Кінцеві відділи містять два типи клітин: секреторні та міоепітеліальні. 

По формі діляться на альвеолярні та трубчаті. В залежності від складу 

залозистих клітин та характеру продукованого секрету: білкові, слизові та 

змішані [90]. 

Білкові кінцеві відділи представляють собою сферичні утворення 

(альвеоли), що складаються із клітин – сероцитів. Залозиста часточка 

утворена білковими кінцевими відділами, що за формою нагадує гілочку 

винограду, «ягоди» якої відповідають кінцевим відділам, а «гілочки» – 

вивідним протокам [91].  
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В кінцевому відділі сероцити розміщуються дуже компактно, та тісно 

пов’язані одне із одним в апікальній частині комплексами міжклітинних 

контактів за типом десмосом. Просвіт кінцевого відділу вузький, від нього 

радіально до периферії відходять міжклітинні секреторні канальні та сягають 

базальної частини клітини. Канальці збільшують площу поверхні на якій 

відбувається виведення синтезованого секрету. Латеральна частина поверхні 

клітини також характеризується наявністю щільних з’єднань та десмосом 

[92].  

Згідно літературних джерел, як вітчизняних так і зарубіжних, сероцити 

мають пірамідну форму, характеризуються базофілією цитоплазми, 

наявністю центрально розміщеного, або дещо зміщеним базально ядром, 

добре розвиненим синтетичним апаратом, та наявністю крупних гомогенних 

гранул секрету сконцентрованих на апікальному полюсі клітини. Сероцити 

продукують рідку слину із високим вмістом амілази, глікозаміногліканів і 

солей, а також антимікробні фактори – лактоферин та пероксидазу [99,148].  

Також важливим продуктом синтезу серицитів є глікопротеїн, що 

забезпечує зв’язування, трансцитоз, та виділення в слину секреторного Ig А 

[93].  

Згідно даних літератури [94, 95], слизові кінцеві відділи крупніші 

білкових, та мають вигляд трубочок із широким просвітом, в порівнянні із 

серозними. Вони складаються із слизових клітин – мукоцитів, останні 

характеризуються наявністю темного сплющеного ядра, зміщеного в 

базальну частину клітини у порівнянні із світлою цитоплазмою. Вся 

над’ядерна частина клітини заповнена оточеними мембраною слизовими 

гранулами, що виділяються в просвіт. Наявність секреторних канальців 

простежується не завжди. Мукоцити виробляють в’язку та тягучу слизову 

слину, що вміщує глікопртеїни та ряд муцинів.    

Змішані кінцеві відділи також як і слизові, більші за розміром, мають 

вигляд трубочок, та характеризуються вмістом як сероцитів, так і мукоцитів; 

сероцити розміщені по периферії від мукоцитів у вигляді груп та утворюють 
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так звані серозні півмісяці Джіануцці і виводять свій секрет через 

міжклітинні канальці, глибоко інвагінуючі між ними [96]. 

Міоепітеліальні клітини, сплющені, зірчатої форми, розміщені між 

базальною мембраною та секреторними клітинами, які вони охвачують ззовні 

своїми відростками. Тіло клітини характеризується наявністю сплощеного 

ядра, навкруги якого сконцентровані всі основні органели; в великій 

кількості є поздовжньо орієнтовані актинові мікрофіламенти, особливо 

багато чисельні у відростках. Зовнішня клітинна поверхня утворює багато 

чисельні кавеоли та піноцитозні пухирці, в окремих ділянках простежується 

наявність демосом, які пов’язують міоепітеліальні клітини із секреторними. 

Згідно робіт H. Kagami, Y. Okazaki [45] міоепітеліальні клітини 

розглядають, як видозмінені епітеліоцити, що спеціалізуються на 

скоротливій функції. Скорочення цих клітин сприяє виведенню слини із 

кінцевих відділів. 

Згідно фундаментальних робіт за даною тематикою, система вивідних 

проток складається з вставних проток, посмугованих проток (слинні трубки), 

міжчасточкових проток, та загальної вивідної протоки [97]. 

Вставні протоки мають вигляд вузеньких трубочок, розміщених між 

кінцевими відділами та посмугованими протоками. Вони вислані низькими 

кубічними або плоскими епітеліоцитами зі слабо вираженим органельним 

апаратом та світлою цитоплазмою, характеризуються наявністю в апікальній 

частині клітини щільних гранул із мукоїдним секретом [98, 99].  

Слід зазначити, що ці гранули частіше виявляються в клітинах 

протоків, що прилягають до кінцевих відділів. На латеральній поверхні 

клітин є комплекси з’єднань та інтердигітації. Зовнішній шар клітин у 

вставних протоках формують міоепітеліальні клітини, які в даному випадку 

мають веретеноподібну форму. Вставні протоки містять камбіальні елементи 

кінцевих відділів та системи вивідних проток [100].  

Згідно робіт N. Bayar,  F. F. Kaymaz,  A. Apan [101], ці елементи 

диференціюються в залозисті клітини чи клітини проток, зміщуються та 

http://research.bmn.com/medline/search/results?keyword_field=au&keywords=%09%09Bayar_N
http://research.bmn.com/medline/search/results?keyword_field=au&keywords=%09%09Kaymaz_FF
http://research.bmn.com/medline/search/results?keyword_field=au&keywords=%09%09Apan_A
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забезпечують оновлення указаних відділів залоз. Ці клітини є не єдиними 

камбіальними елементами епітелію залоз, як вважали раніше. 

При стимуляції окрім них в мітотичний цикл можуть вступати клітини 

кінцевих відділів та посмугованих проток, а також базальні та основні 

клітини міжчасточкових проток. Довжина вставних протоків, а також частота 

їх розгалуження суттєво корелює в різних залозах, а також у людини та 

щурів [102].  

Посмуговані протоки – широкі трубочки вислані оксифільними високо 

призматичними клітинами, із округлим ядром розміщеним в центральній 

частині.  

В апікальній частині клітини, що виступає в широкий простір і покрита 

короткими мікроворсинками накопичуються секреторні гранули, що 

переважно містять калікриїн [103]. 

Ці ж клітини приймають участь у виробленні ряду речовин і факторів 

росту, що секретуються слинними залозами людини. Слід зауважити, що у 

гризунів, а саме у щурів ці та інші біологічно активні речовини продукуються 

більш активно, аніж у людини [104].  

Латеральні поверхні клітин посмугованих проток пов’язані 

комплексами з’єднань. Базальна частина зовнішньої клітинної мембрани 

утворює багато чисельні пластинчаті інвагінації, між якими перпендикулярно 

базальній мембрані розміщені мітохондрії, що на світлооптичному рівні 

створює вигляд базальної посмугованості.  

Зовнішня клітинна мембрана в ділянці базального лабіринту та на 

латеральній поверхні утворюючи інтердигітації, приймає участь в транспорті 

води та реабсорбції натрію із слини. В слину ж напроти активно 

секретуються іони калію і бікарбонату, в результаті чого концентрація 

натрію і хлору в ній у 8 раз нижче, а калію в 7 раз вище, аніж у плазмі крові 

[105, 106]. 
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Зовні від призматичних клітин розміщуються не багаточисельні 

міоепітеліальні клітини зірчатої форми, які зникають по направленню до 

міжчасточкових вивідних проток [107]. 

Клітини внутрішньочасточкових проток (вставних і посмугованих), як і 

сероцити утворюють секреторний компонент, забезпечують транспорт в 

слину секреторного Ig A [108]. 

 

1.2. Структурне забезпечення слиноутворення в нормі 

 

Пусковим моментом в процесі слиновиділення є дія безумовних 

рефлексів, викликаних потраплянням їжі в ротову порожнину, або умовно-

рефлекторно при вигляді або запаху їжі [109]. 

В фізіологічному процесі секреції слини, опрацьовуючи дані 

вітчизняних та зарубіжних вчених [37, 101], розглядаються два механізми: 

1) проникнення в секрет води та ряду низькомолекулярних 

компонентів крові із судинного русла та оточуючого інтерстицію в просвіт 

кінцевих відділів; 

2) виділення органічних речовин секреторними клітинами залози. 

Транспорт великих об’ємів рідини відбувається за рахунок 

осмотичного градієнту із обох боків епітелію ацинусів, що пов’язано із 

секреторною функцією гландулоцитів, які забезпечують накопичення в 

просвітах ацинусів гіперосмолярних речовин – іонів натрію та органічних 

сполук [106]. 

Первинно в просвіті ацинусів утворюється первинна слина, яка 

характеризується високим осмотичним тиском. В результаті реабсорбції 

осмотично активних речовин, по мірі її руху через систему вивідних проток 

вона стає ізотонічною, а потім гіпотонічною. Можливий трансцелюлярний 

транспорт рідини із інтерстицію в просвіт кінцевих відділів і вивідних 

проток, а також через міжклітинні простори [110]. 
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Сероцити кінцевих відділів, утворюючі альвеоли, секретують α-

амілазу. В посмугованих протоках органічна складова слини збагачується 

водою, електролітами, секреторним імуноглобуліном А, антимікробними 

факторами – пероксидазою, лактоферином [100]. 

Мукоцити, в свою чергу, синтезують секреторні гранули, що містять 

муцини. Посмуговані протоки обводнюють густий секрет і накопичують 

гранули, що містять калікреїн та ряд ендокринних факторів [111]. 

В ацинусах залоз здійснюється перший етап утворення слини. 

Первинний секрет містить α – амілазу та/або муцин, а його електролітний 

склад відповідає складу сироватки крові. Активний транспорт електролітів в 

порожнину ацинусів утворює локальний осмотичний градієнт для руху води, 

що сприяє формуванню первинного ацинарного секрету [112]. 

Другий етап утворення секрету здійснюється в розгалуженій системі 

проток залоз. В них відбувається інтенсивний обмін води, активна 

реабсорбція іонів натрію, секреція калію, бікарбонатів, хлориду, йоду. Окрім 

іонів в слину поступають також глюкоза, продукти метаболізму, що суттєво 

міняє склад первинного секрету [113]. 

Апікальна частина клітин проток відрізняється вибірковою 

проникністю для різних речовин, що визначається функціональним станом 

слинних залоз. Іони натрію активно реабсорбуються, а іони калію активно 

секретуються, але із меншою швидкістю а ніж всмоктуються іони натрію 

[114]. 

В результаті концентрація іонів натрію і хлору в слині в декілька разів 

нижча, а іонів калію вища, в порівнянні із плазмою крові.  

Центр слиновиділення розміщений в ретикулярній формації 

продовгуватого мозку, та представлений верхнім і нижнім слиновидільними 

ядрами. Їх регуляція здійснюється корою головного мозку. Аферентний шлях 

розпочинається від рецепторів порожнини рота і по волокнах V, VII, IХ, Х 

пар черепно-мозкових нервів досягає центру слиновиділення [115]. 
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Еферентний шлях слиновиділення представлений волокнами  

парасимпатичних та симпатичних нервів. Парасимпатична іннервація 

здійснюється від верхнього та нижнього слиновидільного ядер. Від 

верхнього слиновидільного ядра імпульс поступає до під’язикових, 

підщелепних та малих піднебінних залоз [116, 117]. 

Прегангліонарні волокна до під’язикових та підщелепних залоз ідуть в 

складі chorda tympani. Вони проводять імпульси до під’язикового та 

підщелепного вегетативних вузлів. Саме тут нервовий імпульс 

переключається на постгангліонарні нервові волокна, які підходять до 

підʼязикових та підщелепних слинних залоз [118]. 

Прегангліонарні нервові волокна ідуть в складі великого каменистого 

нерву до крилопіднебінного вузла. Від нього постгангліонарні волокна в 

складі великих і малих піднебінних нервів підходять до малих слинних залоз 

твердого піднебіння [119]. 

Від нижнього слиновидільного ядра збудження передається по 

прегангліонарних волокнах, що ідуть в складі язикогорлового нерву до 

вушного вузла, де відбувається перерозподіл на постгангліонарні волокна, 

які в складі вушно-скроневого нерву іннервують слинну залозу [120]. 

Прегангліонарні нейрони симпатичних нервів, що іннервують слинні 

залози, локалізуються в бічних рогах спинного мозку на рівні ІІ-ІV грудних 

сегментів, а постгангліонарні – в верхньому шийному симпатичному ганглії 

[121]. 

Постгангліонарні волокна разом із судинним сплетінням, 

супроводжують внутрішню сонну артерію, сягають привушної слинної 

залози. Клітини під’язикової та підщелепної слинних залоз получають 

симпатичну іннервацію від сплетіння, оточуючого зовнішню сонну артерію 

[122, 123]. 

Подразнення парасимпатичних волокон, інервуючих слинні залози, 

призводить до активної секреції слини, яка багата на мінеральні солі і 

порівняно бідна на органічні речовини [124, 125, 126]. 
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Денервація слинних залоз призводить до виникнення непрямої – 

паралітичної секреції [127]. 

Селективна проникність мембранних структур слинних залоз 

визначається нейрогуморальною регуляцією. Так введення адреналіну значно 

підвищує концентрацію глюкози в секреті слинних залоз. При подразненні 

барабанної струни в слині підвищується концентрація неорганічних 

компонентів [128-131]. 

Окрім класичних нейромедіаторів – ацетилхоліну та норадреналіну – в 

нервових волокнах слинних залоз, виявлені і інші медіатори – речовина Р, 

вазоактивний інтерстиційний пептид, пептид гістидин-метіонін, які 

приймають активну участь в регуляції кровообігу і секреції слини [132-135]. 

Згідно даних В. Л. Бикова [55], нервовий вплив контролює мобілізацію 

води, секрецію білка, підсилює біосинтетичні процеси і підтримує нормальну 

структуру і функцію слинних залоз. 

Згідно робіт Д. М. Голуба [136], про роль трофічного впливу нервової 

системи на слинні залози свідчать експерименти на щурах із імплантацією 

гетерогенних нервових стовбурів в денервовану залозу. 

В роботах В. О. Качуровської [137], доказано відновлення порушених 

трофічних процесів, під впливом реінервації органа.  

В регуляції слиновиділення значну роль відіграють гуморальні фактори 

– гормони гіпофізу, наднирників, підшлункової та щитоподібної залоз, а 

також метаболіти [137-141]. 

Центральний апарат регуляції слинних залоз забезпечує адаптацію 

слиновиділення до адекватних потреб організму, суттєвими для нього на 

даний час. Так при подразненні смакових рецепторів виділяється слина, 

багата органічними речовинами та ферментами, при подразненні 

терморецепторів, рідка, бідна на органічні речовини [142]. 

Питання секреції в нормі та при патологічних станах в залозах є 

актуальним на сьогоднішній день, оскільки цей процес має тенденцію до 

зменшення при гарячці, зневодненні організму, цукровому діабеті, анемії, 
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уремії, запальних захворюваннях слинних залоз, хворобі Шегрена, при 

депресивних розладах та прийомі симпатолітиків. Емоції гніву та страху, 

також знижують секрецію слини [143-147]. 

Рефлекторне підвищення слиновиділення відбувається при 

патологічних процесах в порожнині рота, саме при гінгівіті, пародонтиті, 

стоматиті, а також при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, 

панкреатиті, під час вживання парасимпатоміметиків, та гестозах вагітних 

[148-152]. 

Виходячи із даних М. Г. Рибакова [42], гормональна регуляція секреції 

слини, здійснюється за участю як загального так і локального характеру. 

Експериментальна гіпофізектомія призводить до зниження активності 

Nа, К-АТФази, альфа-амілази в тканини підщелепних та привушних залоз 

[153, 154]. 

Введення експериментальним тваринам глюкокортикоїдів значно 

підвищує активність альфа-амілази в паротидній слині. Аналогічним 

впливом на активність даного ферменту та пероксидази підщелепних залоз 

володіють тиреоїдині гормони та антидепресанти [155, 156]. 

Біосинтез та секреція ферментів слинних залоз суттєво знижується в 

період статевого дозрівання. Після видалення сім’яників щурів, в слині різко 

знижується активність трипсиноподібних ферментів, фосфатаз, ферментів 

гліколізу та тканинного дихання. Замісна терапія самців призводить до 

нормалізації рівня вищенаведених ферментів [157]. 

Отже, секреція та виділення слини представляє собою складний 

рефлекторний процес, що забезпечує оптимальні умови адаптації організму 

до змін, що відбуваються в його життєдіяльності. Головну роль в регуляції 

функцій слинних залоз відіграють центральні механізми, симпатична та 

парасимпатична іннервація. Гуморальний контроль включає регуляцію за 

участю біологічно активних речовин та гормонів [158, 159]. 

Слинні залози виробляють та виділяють ряд макромолекулярних 

продуктів. Секреція слини із клітин в вивідні протоки є енергозалежним 
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процесом. Незначна кількість білків плазми крові реабсорбується клітинами 

слинних залоз і знову виділяється зі слиною. Виходячи із вищенаведеного 

захисні властивості слини є питанням досить актуальним та мають значення 

не лише для стоматологів, а і для лікарів загального терапевтичного профілю 

[160-162]. 

Захисна роль слини полягає не лише у зволоженні тканин порожнини 

рота, та очищенні слизової оболонки від залишків їжі, десквамованого 

епітелію, але і в значній мірі в біологічному очищенні порожнини рота. Вона 

забезпечує вимивання та ферментативне розщеплення харчових залишків в 

міжзубних проміжках. Цей механізм має важливе значення для профілактики 

каріозного процесу [163].  

Окрім того захисна функція слини полягає в формуванні бар’єру із 

муцинів, антитіл та неімуноглобулінових антимікробних факторів [164, 165]. 

Імуноглобуліни слини потрапляють в неї в результаті місцевого 

синтезу плазматичними клітинами, та із крові шляхом транссудаціїї через 

ясеневий жолобок. Слід зауважити, що ясеневий жолобок є головним 

джерелом лейкоцитів в порожнину рота [166]. 

Головним імуноглобуліном, який місцево утворюється є секреторний 

Іg A [167]. 

Його концентрація в зовнішніх секретах є показником імунобіологічної 

реактивності. Вищенаведений імуноглобулін за структурою та властивостями 

відрізняється від циркулюючої форми Іg A, що виробляється в лімфоїдній 

тканині. У нього більш висока молекулярна маса, що пов’язана з появою 

додаткових пептидів [168]. 

Дві чотирьох ланцюгових Н – і L – ланцюги утворюють димер. В цьому 

приймає участь глікопротеїн (секреторний компонент) та додатковий 

поліпептид (J – ланцюг). Функція J – ланцюга полягає у пов’язуванні Іg A в 

димер. Головною функцією S – глікопротеїну є захист Іg A від руйнівної дії 

багато чисельних ферментів, що знаходяться в слині. Механізм дії S-Іg A на 

мікроорганізми полягає в альтернативному шляху активації комплименту, що 
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в свою чергу призводить до лізису мікроорганізмів, та запобігає адгезії до 

епітеліальних клітин [169]. 

В ацинарні клітини Іg потрапляє за допомогою секреторного 

компоненту, який в якості рецептора розміщений на мембрані ацинарних 

клітин, з’єднується молекулою імуноглобуліну та шляхом ендоцитозу 

проникає всередину. Із ацинарних клітин виділяється вже комплекс 

Іgсекреторний компонент, який може існувати в розгорнутій або компактній 

формі. Потім в епітеліальних клітинах вивідних проток відбувається 

утворення комплексу Іg А – секреторний компонент в димер, запобігаючи 

таким чином колонізації на слизовій [170]. 

Інший імуноглобулін, що знаходиться в слині в невеликій кількості та 

синтезується місцево Іg М. Для нього характерний аналогічний механізм 

транспорту із залоз, та на відміну від секреторного Іg A він є більш лабільний 

в секретах залоз [171]. 

Важливим є кількісний вміст Іg G, оскільки він є показником наявності 

та динаміки запального процесу в порожнині рота та підвищення 

проникності судинної стінки. Згідно даних М. Ф. Данилевського [52], в 

ясеневій рідині міститься невелика фракція Іg G, який місцево продукується 

плазматичними клітинами при розвитку запалення в тканинах пародонта. 

Виходячи із вищенаведеного, слинні залози виробляють слину різного 

хімічного складу, яка відрізняється високим рівнем метаболізму, пов’язаним 

із енергоємнісними процесами синтезу та секреції слини. Секреторна 

функція забезпечена симпатичною та парасимпатичною іннервацією та 

постійною взаємодією гландулоцитів із системою кровопостачання. 

 

1.3. Особливості будови та функції гематосаліварного бар’єру  

 

Слинні залози володіють здатністю до селективного транспорту 

електролітів із крові в слину, при цьому одні із них виділяються зі слиною в 
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більшій концентрації, інші в меншій концентрації в порівнянні із плазмою 

крові [172].  

Перехід сполук із крові до слини відбувається аналогічно транспорту 

через любий гістогематичний бар’єр (ГГБ) [173].  

ГГБ – морфологічне утворення, яке за допомогою фізіологічних, 

біохімічних та фізико-хімічних механізмів, здійснює захист органів і зберігає 

для їх повноцінної життєдіяльності відносно сталий хімічний склад, фізико-

хімічні, біологічні властивості внутрішнього середовища органів. ГГБ 

регулює надходження із крові в органи та тканини необхідні для них іони та 

сполуки, а також вихід із органів в кров продуктів метаболізму, що 

забезпечує гомеостаз позаклітинних рідин та тканин, що до них прилягають. 

Одночасно ГГБ перешкоджає надходженню в органи чужорідних та 

токсичних сполук [174].  

В основі транспорту через ГГБ згідно робіт R. Mattes [143], лежать 

наступні механізми: діаліз, дифузія, ультрафільтрація, осмос, сорбція, 

електричні властивості, розчинність в ліпідах, швидкість кровообігу, 

швидкість секреції слини. Ці механізми дають можливість розглядати слину, 

як аналог внутрішнього середовища слинних залоз [175]. 

Згідно робіт H. Lee [153] визначається висока селективність переносу 

ряду речовин із крові в слину. Аналіз процесів транспорту через 

гематосаліварний бар’єр (ГСБ) пропонує розглянути декілька відділів, 

взаємодія яких відбувається через розмежовуючі їх структури. В ГСБ як і в 

любому ГГБ виділяють три компартаменти: кровоносні та лімфатичні 

судини, інтерстиційний простір, епітеліальні трубки, які відповідно містять 

кров, лімфу, міжклітинну рідину та секрет [176]. 

Універсальним компартаментом є інтерстиційний простір, який 

заповнений желеподібною основною речовиною, що складається із білків, 

полісахаридів та солей. Його властивості визначаються молекулами 

полісахаридів в комплексі із білками, які є лінійними полі аніонами. Ці 

біополімери сприяють утворенню в воді в’язких розчинів, і їх фізичні 
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властивості в великій мірі визначають інтенсивність транспортних процесів в 

інтерстиційному просторі [177, 178]. 

Речовини потрапляють в залозисту клітину, як шляхом дифузії, так і за 

рахунок піноцитозу. Піноцитоз забезпечує надходження 

високомолекулярних сполук, а шляхом дифузії надходять більш мілкі 

молекули. В процесі транспорту речовин із капіляру спостерігається 

розпушення його базальної мембрани, розширення міжендотеліальних та 

субендотеліальних просторів із утворенням отворів, та значне збільшення 

піноцитозних пухирців. В подальшому речовини проходять перикапілярний 

простір та базальну мембрану ацинарної клітини [179]. 

Функціональний стан любого бар’єру визначається за коефіцієнтом 

проникності (КП ), що відображає концентрацію речовини по обидві сторони 

бар’єру, в даному випадку слини та крові. Величина КП вимірюється в 

умовних одиницях від 0 до 1. Значення КП більше за 1, свідчить про те, що 

іони виводяться із внутрішнього середовища організму переважно через ГСБ. 

Кореляція цього показника є клінічно важливою та актуальною, оскільки за 

умови патології він змінюється. Для холестерину він збільшується на 50-

70%, для простогландинів навпаки, різко зменшується [180]. 

Важливе значення для проникності має розмір транспортуючої 

речовини. Молекулярна маса сполук, що проникають через ГСБ 200 кД. 

Сполуки, зв’язані із білком та самі білки за умов норми не транспортуються 

із крові в слину. Разом із тим є речовини, що мають невелику молекулярну 

масу, але помітно відрізняються за здатністю транспорту через ГСБ. Так 

глюкоза із молекулярною масою 180 кД,є майже непроникною через нього, 

тоді як антибактеріальний препарат стрептоміцин із молекулярною масою 

581 кД легко транспортується в слину. Для речовин з низькою молекулярною 

масою принципове значення має хімічна структура та взаємозв’язок із 

обмінними процесами в організмі [181]. 

Велике клінічне значення має вивчення ГСБ для пошуку груп 

фармакологічних препаратів, які вибірково проникають із крові в слину. 
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Згідно робіт К. М.Лакіна [182], за здатністю проникнення в слину всі 

фармакологічні препарати підрозділяють на три групи: 

– КП менше за 1, (антибіотики та стероїдні гормони); 

– КП дорівнює 1, (нестероїдні протизапальні, препарати хлору, вітаміни); 

– КП більше за 1, (препарати йоду, кальцію, роданіди).  

Більшість лікарських речовин виділяються зі слиною в концентрації більшій, 

аніж вони находяться в крові. В більшості випадків концентрація лікарських 

речовин в слині, значно нижча аніж в сироватці крові. В ряді випадків 

(антиконвульсанти) існує високий ступінь кореляції між концентраціями 

лікарських речовин в слині та плазмі крові, що дозволить по концентрації 

лікарських речовин в слині підбирати оптимальну терапевтичну дозу для 

хворих, оскільки деякі протизапальні та стероїдні препарати, гідрокортизон 

та преднізолон доволі обмежено проникають в слину [183]. 

Виходячи із вищенаведеного, існуючі дані що, до дії цього бар’єру є 

небагаточисельні, потребують розширення та деталізації. Оскільки практичне 

значення беззаперечне та актуальне для лікарів інтерністів та для 

стоматологів зокрема. 

 

1.4. Великі слинні залози та гомеостаз слизової оболонки 

порожнини рота  

 

Реакції гемостазу в організмі людини та тварин протягом всього 

життєвого циклу находяться в стані відносного спокою. Виходячи із 

вищенаведених даних аналізу літературних джерел, стабільність реакцій 

гемостазу забезпечується механізмом нейроендокринної регуляції, цілим 

рядом органів, які продукують і виділяють ряд факторів, що активують та 

пригнічують дані системи [183, 185].  

Важливу роль в цьому складному ланцюгу відіграє ряд факторів, які 

продукуються великими слинними залозами та зумовлюють перебіг реакцій 

гомеостазу, як місцево в порожнині рота, так і організмі в цілому [186].  
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Так зі слиною можуть виділятися прокоагулянти та антикоагулянти, 

активатори та інгібітори агрегації тромбоцитів та фібринолізу. Пошкодження 

великих слинних залоз призводить до порушення регуляції механізмів, що 

забезпечують гемокоагуляційну стабільність внутрішнього середовища. 

Порушення цих властивостей слини може змінити не лише реакції місцевого 

гомеостазу в порожнині рота, як за умов норми так і при патології, але і 

впливати на перебіг запальних та репаративних процесів в травному каналі та 

других органах. Так при ксеростомії слизова оболонка порожнини рота суха, 

легко травмується, на ній з’являються фібринозні нашарування, що свідчить 

про явну залежність функціонального стану СОПР, від наявності в слині 

факторів гемокоагуляції та фібринолізу [187].  

Згідно робіт K. Tristaris та D. K. Looms [46] висока регенераторна 

активність СОПР зумовлена дією фібринолітичних систем слини, які 

забезпечують очищення слизової від десквамованих епітеліоцитів та 

нашарувань фібрину, здійснюючи таким чином позитивний вплив на процеси 

регенерації. 

За даними Y. Wakatsuki та T. Kusomoto [48] швидкість перебігу 

запального процесу, його ускладнення та регенераторні властивості при 

пародонтиті, стоматиті, опіках слинних залоз при запаленні слинних залоз 

будуть залежати від концентрації та активності в слині тромбоцитоактивних, 

гемокоагулюючих і фібринолітичних компонентів. 

Визначення цих властивостей слини є важливою діагностичною 

маніпуляцією та показником ефективності застосованих методів лікування 

СОПР та слинних залоз. Про вплив слини на гомеостаз згадується ще в 

окремих роботах першої третини минулого століття та все ж порівняно 

недавно в роботах A. Bardow, та J. Madsen [49] з’явилися дані про те, що 

секрет слинних залоз містить речовини, які впливають на стан ГМЦР, 

зсідання крові та фібриноліз. 

Згідно робіт M. Abdollahi, A. Dehpour та F. Shafayee [82] встановлено, 

що слина прискорює процес агрегації тромбоцитів. Під її впливом агрегати 
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тромбоцитів стають більшими за розміром. Вона активує рефракцію згустку, 

що підтверджує дані про наявність в ній компонентів, які стимулюють даний 

процес. На агрегаційні властивості слини впливають також тканини, які її 

продукують. Так тканини підщелепної слинної залози щурів мають 

антиагрегаційні властивості, уповільнюючи цей процес в тромбоцитарній 

плазмі. Можливо така активність тканин слинних залоз пов’язана із 

наявністю в них простацикліноподібних речовин, що пригнічують агрегацію 

тромбоцитів. 

Згідно робіт В. Л. Щукліна [178], в ротовій рідині людей є тромбоксан 

В2, який має проагрегантні властивості. Від співвідношення речовин в слині, 

що впливають на агрегацію тромбоцитів залежить рівень реакцій гемостазу 

ГМЦР в ротовій порожнині. Ці дані відіграють важливу роль при 

протезуванні , а саме впливають на взаємовідношення між тканинами ротової 

порожнини та матеріалом протезу при запальних процесах на СОПР, в 

тканинах пародонта та самих слинних залозах. Так, запалення привушних 

слинних залоз перебігає за типом феномена Артюса-Сахарова та 

супроводжується ДВС – синдромом [188]. 

В роботах Л. М.Тарасенко [70], при моделюванні гострого запалення в 

привушних слинних залозах у собак (скипідарна форма запалення), на першу 

добу експерименту в тканинах залози різко зменшувалась кількість 

тромбопластину при різкому збільшенні інгібіторів фібринолізу. До п’ятого 

дня запалення активність прокоагулянтів в тканинах залози підвищувалась, а 

інгібіторів фібринолізу знижувалась. До чотирнадцятої доби запалення 

прокоагулянтні властивості тканин залози близькі до вихідних, та 

характеризуються підвищенням концентрації антикоагулянтів і активаторів 

фібринолізу [189].  

Відповідні зміни відбувалися і в функціональній сфері залоз. Виходячи 

із вищенаведеного відбуваються утруднення слиновиділення із залози, що 

призводить до виникнення місцевої (в самій залозі), або дифузної (в інших 

органах) внутрішньосудинної коагуляції [190-194].   
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Не випадково після перенесеного гострого чи гнійного паротиту у 

людини секреторна функція привушних слинних залоз різко знижена. Згідно 

робіт В. І. Смаглюка [195], вищенаведені зміни характерні для хронічного 

паренхіматозного паротиту. 

Підвищення фібринолітичної активності в слині в такий період носить 

безперечно захисний характер, оскільки із однієї сторони це сприяє 

швидкому лізису фібрину (що утворюється в залозі при запальних змінах), а з 

іншої попереджує можливості тромбоутворення [196]. 

Виходячи із великої кількості експериментальних та клінічних робіт, 

клініцистам при веденні таких хворих, слід враховувати, що привушні слинні 

залози можуть бути безпосередньою причиною виникнення та розвитку ДВС 

– синдрому.  

Підщелепні слинні залози як тварин так і людини, також приймають 

активну участь в регуляції системи гемостазу. Так згідно робіт S. Kurabuchi, 

K. Hosoi, E. M.Gresik [83], встановлено, що у щурів при різних патологічних 

процесах підщелепні слинні залози змінюють свої гемостатичні властивості, і 

це впливає на реакції гемостазу в загальному кровообігу. 

Згідно робіт Л. М.Тарасенко [70], при гострому больовому стресі у 

щурів в тканинах підщелепних слинних залоз різко підвищувались процеси 

вільнорадикального окислення ліпідів. При цьому спостерігалося 

розширення просвітів частини внутрішньочасточкових проток, що 

супроводжуються сплющенням та дистрофічними змінами вистилаючого 

епітелію. В просвітах розширених проток виявлявся згущений секрет, іноді із 

домішками десквамованого епітелію. Спостерігається артеріальне 

повнокрів’я судин мікроциркуляторного русла. В умовах стресу відбувалася 

активація антиагрегаційних властивостей тканин підщелепної залози щурів. 

Продукти пероксидаціїї, які появляються в залозі при стресі, сприяють 

виходу із її тканин про коагулянтів – перш за все тромбопластину В 

результаті такої реакції, при даній моделі стресу у щурів розвивається 
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гіперкоагуляція і активується фібриноліз. Подібна реакція розцінюєься як 

перша стадія ДВС – синдрому [70].  

В роботах B. Götrick, G. Tobin [197] більш виражені зміни в тканинах 

підщелепних слинних залоз виникають у щурів під дією експериментального 

хронічного стресу. Останні проявляються у вигляді дистрофічних змін 

епітелію внутрішньочасточкових вивідних проток. В просвітах виявляється 

згущений секрет. В окремих ділянках епітелій проток знаходиться на стадії 

некробіотичних змін. Судини ГМЦР частково повнокровні, а секреторні 

клітини зруйновані. Такі органні зміни впливають на реакції гемостазу, що 

проявляються підвищенням тромбоцитарної активності підщелепних 

слинних залоз. У тварин розвивалась гіперкоагуляція.  

В роботах О. В. Рибалова [198] подібні зміни спостерігалися та описані 

у хворих при хронічному запаленні в підщелепних слинних залозах. 

Отже, враховуючи вищенаведені факти, механізм слиноутворення є 

індикатором гомеостазу СОПР, що проявляється стимуляцією фібринолізу за 

умов запалення та травматичних уражень. 

В зв’язку з цим зміна секреторної активності великих слинних залоз та 

морфологічна перебудова їх за умов стимуляції є важливим діагностичним 

критерієм, що характеризує ступінь ураження, визначає необхідність 

використання фармакологічних препаратів, що впливають на гемостаз та 

фібриноліз при захворюваннях щелепно-лицевої ділянки.  

В усіх клінічних випадках необхідні знання ролі слини та слинних 

залоз в регуляції системи гемостазу та уміння практично оцінити секреторну 

активність слини в клініці. 

При асептичному запаленні підщелепних слинних залоз індукованому 

скипидаром, відбувається підвищення вільнорадикального окислення ліпідів 

крові і тканин залози, порушуються процеси мікроциркуляції, 

фібринолітичних властивостей крові, що приводить до більш суттєвих змін в 

морфоструктурі тканин. Вищенаведені зміни проявляються у вигляді вогнищ 

руйнування та десквамації епітелію проток. При цьому навколо проток 
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визначаються вогнищеві інфільтрати, представлені переважно лімфоцитами, 

макрофагами та поодинокими нейтрофільними гранулоцитами. Виражені 

зміни спостерігаються в мікроциркуляторному руслі та проявляються у 

вигляді артеріального повнокрів’я. В секреторних клітинах відмічається 

набряк та набухання [199].  

Роль слинних залоз в реакціях гемостазу особливо доведена в 

експериментах на щурах, яким вводили низькомолекулярні пептиди, 

отримані із тканин даних органів. Встановлено, що введення комплексу 

пептидів слинної залози знижує рівень перекисного окислення ліпідів, 

підвищує функціональний стан антиоксидантної захисної системи, регулює 

тромбоцитоактивні властивості тканин залози і гемостатичні властивості 

крові при більшості експериментально змодельованих патологічних станах 

[200].   

Виходячи із вищенаведеного можна зтверджувати, що подібний 

комплекс поліпептидів із слинної залози може знайти широке застосування в 

якості профілактичного і лікувального засобу при ураженнях слинних залоз, 

так як ці речовини володіють антиоксидантними, антикоагуляційними та 

антиагрегаційними властивостями [201, 202, 203].  

Враховуючи той факт, що вищенаведені поліпептиди впливають на 

імуногенез та неспецифічну резистентність організму, систему комплимента, 

калікреїн-кінінову систему, то перспективи застосування їх в патології 

слинних залоз, що характеризуються органічними та функціональними 

змінами є ще більш високими [204, 205].  

Таким чином, закінчуючи аналіз даних літератури, необхідно 

відмітити, що аспекти морфологічної перебудови великих слинних залоз за 

умов стимуляції вивчені недостатньо, потребують деталізації та 

експериментального підтвердження. Існуючі в доступній літературі дані не 

багато чисельні, їх не досить для повного уявлення про клінічну картину 

органічних та функціональних порушень в залозах та особливості їх 

профілактики. 
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Виходячи із даних літератури, спеціальних досліджень, присвячених 

вивченню впливу холінолітичних та антихолінестеразних препаратів на 

секреторну активність клітин великих слинних залоз та патогенез запальних 

та дистрофічних змін в екзокринному апараті вищенаведених органів за 

останні десятиріччя не проводилося. До цього часу остається відкритим 

питання патоморфологічної перебудови в великих слинних залозах за умов 

стимуляції прозерином та платифіліном, типу корекції та профілактики 

гіпофункції слинних залоз та ускладнень на тлі органічних уражень. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження  

 

Дослідження проведене на кафедрі гістології, цитології та ембріології 

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» спільно з 

лабораторією функціональної морфології ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія» та експериментально-біологічною 

клінікою ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 

України. 

Комісія з етичних питань та біоетики ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія» м.Полтава у складі, затвердженому 

ректором (наказ № 350 від 08.11.2012 р.) на своєму засіданні (протокол № 

117 від 24.09.2014 р.) розглянула матеріали по виконанню роботи і 

визначила, що при роботі з тваринами керувались загальними етичними 

принципами роботи з експериментальними тваринами [206], положеннями 

брифінгу Європейського наукового співтовариства «Этические вопросы 

использования животных в учебной работе и научных исследованиях» [207] і 

Гельсінською декларацією про гуманне відношення до тварин [208]. 

Морфофункціональний стан великих слинних залоз за умов стимуляції 

прозерином та платифіліном досліджено у 100 щурах-самцях лінії Вістар 

масою (185±20) г.  

Упродовж всього експерименту в експериментально-біологічній 

клініці, де утримувались тварини, підтримувалась постійна температура, за 

щурами був належний догляд. Перед початком експерименту всі тварини 

були ретельно оглянуті, враховувалась їх вага, стать, вік, рухова активність, 

стан покрову шерсті.  
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Для синхронізації секреторної діяльності слинних залоз 

використовували метод ритмічного годування, який заснований на 

періодичності харчової активності щурів.  

За три доби до початку експерименту всі щурі, включаючи 

контрольних голодували протягом 24 годин.  

Наступні дві доби тварин періодично годували з інтервалом 3 години, 

включаючи вечірній і нічний час [209, 210]. Експеримент проводили між 

двома годуваннями (о 12 годині дня).  

Після зовнішнього огляду та вибракування щурів, у яких відзначались 

відхилення від звичайних норм у поведінці, починали експеримент. 

Для відтворення експериментальної моделі стимуляції вегетативної 

нервової системи нами було використано 100 білих статевозрілих щурів лінії 

Вістар чоловічої статі, масою (185±20) г, які утримувались в звичайних 

умовах експериментально-біологічної клініки ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія» МОЗ України.  

Експериментальну модель стимуляції парасимпатичної системи 

відтворювали шляхом внутрішньо-артеріального введення розчинів 

платифіліну (холінолітик) і прозерину (антихолінестеразний препарат) (2,5 

мл протягом 25 хвилин). 

Під тіопенталовим наркозом (25 мг/кг) після обробки операційного 

поля розкривали грудну порожнину щура, робили розтин висхідної частини 

аорти і вводили канюлю, через яку крапельно надходив розчин.  

Тварин виводили з експерименту шляхом передозування 

тіопенталового наркозу.  

Було сформовано три основні групи тварин для вивчення змін 

структури великих слинних залоз: 

–  контрольну – 20 тварини, яким вводили ізотонічний розчин NaCl для 

виключення впливу водного навантаження в групі порівняння;   

– І експериментальну – 40 тварин, яким вводили платифілін (Дарниця) 0,3 

мг/кг на ізотонічному розчині;  
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– ІІ експериментальну – 40 тварин, яким вводили прозерін (Дарниця) 0,1 

мг/кг на ізотонічному розчині.  

Слід зазначити, що щури контрольної групи отримували адекватний 

експериментальним групам тварин об’єм рідини, що виключало вплив на 

результати дослідження. Розподіл експериментального матеріалу наведений 

в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл експериментальних тварин за методами дослідження 

Метод стимуляції 

 

 

 

Метод дослідження 

В/а введення 

ізотонічного 

розчину NaCl 

(контрольна 

група) 

В/а – 

введення 

платифіліну 

(0,3 мг/кг) 

(І дослідна)  

В/а – введення 

прозерину (0,1 

мг/кг) 

(ІІ дослідна) 

Гістологічний 5 10 10 

Морфометричний та 

каріометричний 

5 20 20 

Гістохімічний (відмивка в 

5% розчині сахарози на 

фосфатному буфері) 

5 5 5 

Електронномікроскопічний  5 5 5 

Всього  20 40 40 

 

Експериментальна частина дисертаційної роботи з використанням 

тварин була проведена з дотриманням міжнародних принципів Європейської 

конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для 

експериментів та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986), нормам 

біомедичної етики та відповідним Законам України. 
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2.2. Методи дослідження 

 

Після евтаназії експериментальних тварин з метою припинення 

аутолізу і стабілізації ультраструктур клітин, видалені нами привушні, під 

нижньощелепні та під’язикові залози поміщались в 2,5% розчин глютарового 

альдегіду на 24 години при температурі +4
0
 С.  

Наступної доби за допомогою гострого леза праві та ліві привушні, 

піднижньощелепні та під’язикові залози заключали в Епон – 812 за 

загальноприйнятою методикою 211.  

Шматочки просоченого Епоном – 812 матеріалу розміщували в 

желатинові капсули і заливали смолою, з наступною полімеризацією 

при температурах (+35, +45, +60) 
о
С протягом доби кожна.   

Напівтонкі зрізи товщиною 1-2 мкм одержували на ультрамікротомі 

Сумського ВО «Selmi» УМТП – 7 (серійний номер 8–31.4, ТУ 25–7401 0063-

91). В середньому з одного блока отримували (10 – 18) зрізів. 

Оцінка якості отриманих зрізів проводилась за допомогою 

стереоскопічного мікроскопа. 

Якісні зрізи товщиною (1 – 2) мкм знімали зі спинки сухого ножа за 

допомогою тонкого пінцета, а потім переносили на краплі 10% розчину 

ацетону на дистильованій воді, нанесені на предметні скельця, що 

забезпечувало краще розправлення і фіксацію зрізів до поверхні скла.  

Перед забарвленням предметні скельця зі зрізами витримували 

протягом доби в термостаті при температурі (45 – 50) 
о
С

 
з метою якісного 

прикріплення зрізів до поверхні предметного скла.  

Як барвники використовували свіжоприготовлені і двічі відфільтровані 

1% розчин метиленового синього, 0,1% розчин толуїдинового синього за 

Lynn J.A. [212] або поліхромний барвник 213, 214.  

Зрізи після забарвлення заключали в полістирол під покривні скельця і 

після полімеризаії вивчали в світловому мікроскопі. 
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Гістохімічним методом визначення вмісту і співвідношення в 

секреторних епітеліальних клітинах глікозаміногліканів і глікопротеїнів 

можливо за допомогою ряду методів, з яких для напівтонких зрізів найбільш 

часто застосовують забарвлення толуїдиновим синім з рН 8,4. Це 

забарвлення дозволяє виявляти хромотропні речовини, що дають реакцію 

метахромазії [215, 216].  

Цитоплазма окремих епітеліоцитів кінцевих відділів має здатність 

набувати синього або червоного кольору, в залежності від переважного 

вмісту в складі секреторних гранул білків або глікозаміногліканів. 

Визначення метахроматичної реакції дозволяє виявити переважання цих 

речовин у залозистій тканині залози, що вивчається.  

Для отримання розчину толуїдинового синього з рН 8,4 спочатку 

виготовляли фосфатний буферний розчин при додаванні 5 мл 0,2 М розчину 

Na H2 PO4 та 95 мл 0,2 М розчину Na2 H PO4, проводили контроль рН. Далі, 

до отриманого буферного розчину додавали 0,1 г толуїдинового синього, 

фільтрували і проводили повторний контроль рН [216].  

Зрізи після забарвлення заключали в полістирол під покривні скельця і, 

після полімеризаії, вивчали в світловому мікроскопі. 

Для закріплення послідовності розподілу серійних напівтонких зрізів 

використовували принцип трафаретної розкладки по 18 штук з одного кінця 

предметного скла. Втрата зрізів при такій методиці становить не більше (3 – 

4) % [211]. 

Мікрофотографування вибраних для ілюстрацій ділянок проводили за 

допомогою мікроскопу Biorex – 3 ВМ – 500Т з цифровою 

мікрофотонасадкою DCM 900 з адаптованими для даних досліджень 

програмами. 

Для морфометричних досліджень на світлооптичному рівні тканинного 

і клітинного складу великих слинних залоз використовували окремі вибірки 

серійних напівтонких зрізів [217]. Для цього з ущільнених шматочків 

великих слинних залоз, методом випадкових чисел, вибирали по пʼять – 
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десять блоків, з яких виготовляли серії напівтонких зрізів, які монтували за 

трафаретною методикою на предметні скельця для закріплення послідовності 

розподілу серійних напівтонких зрізів.  

З кожної слинної залози зрізи товщиною (1 – 2) мкм були забарвлені в 

стандартизованих умовах і при однаковій експозиції 1% розчином 

метиленового синього.  

Для проведення морфометричного аналізу з даної кількості зрізів, у 

свою чергу, були сформовані вибірки за методом випадкових чисел, 

відповідно з правої та лівої привушних, піднижньощелепних та під’язикових 

залоз.  

Після цього в кожній групі зрізів визначали розміри кінцевих 

секреторних відділів, вставних, посмугованих, гранулярних (в 

піднижньощелепних залозах) проток:  

– зовнішній діаметр (Дз),  

– висоту епітеліоцитів (Ве),  

– діаметр просвіту кінцевих відділів і проток (Дп),  

– діаметри просвіту судин – обмінних і ємнісних елементів ГМЦР – 

капілярів, посткапілярів і венул за допомогою мікроскопу Biorex – 3 ВМ – 

500Т з цифровою мікрофотонасадкою DCM 900 з адаптованими для даних 

досліджень програмами [218, 219] при збільшенні х 400 мікроскопу 

(серійний номер 49394). 

Кількісний аналіз результатів морфометричного дослідження і 

статистичну обробку морфометричних даних проводили за загально 

прийнятими статистичними методами [219] і за допомогою програми Exel 

[220].  

Оцінювали правильність розподілення ознак за кожним з отриманих 

варіаційних рядів (всі вивченні мікрометричні параметри мали нормальне 

розподілення), середні значення за кожною ознакою, що вивчались, 

стандартні помилки та стандартні відхилення. 
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Достовірність різниці значень між незалежними мікрометричними 

величинами визначали за двовибірковим критерієм Ст’юдента. 

Каріометричне дослідження епітеліоцитів кінцевих відділів та 

протокових гландулоцитів проводили на напівтонких зрізах, забарвлених 

поліхромним барвником, шляхом вимірювання клітинних елементів за 

допомогою програми ScopePhoto мікроскопу Biorex – 3 ВМ-500Т з цифровою 

мікрофотонасадкою DCM 900 з адаптованими для морфометричних 

досліджень програмами.  

При цьому вимірювали не менше ніж в 100 клітинах великий (D) і 

маленький (d) діаметр ядра. В процесі власних вимірювань похибка не 

перевищувала 0,002 %, що відповідає вимогам для медико-біологічних 

досліджень (р<0,05). 

На основі отриманих результатів розраховували логарифми об’ємів 

ядра за формулою обертового овоїда згідно з А.Я. Хесіним (1967):  

 

Dd
p

lgVlg 


 2

6


, 

де p – кратність збільшення; π – 3,14; d – малий діаметр ядра; D – 

великий діаметр ядра. 

Отримані каріометричні показники в подальшому обробляли методами 

математичної статистики з розрахунком середніх вибіркових значень (М), їх 

статистичних відхилень (m), дисперсії (σ) та у групах обстежених осіб.  

Результати апроксимації функції щільності представляються в 

графічному вигляді за допомогою програми Exel.  

Після вивчення напівтонких зрізів і оцінки результатів морфо-

метричного аналізу структурних змін залозистих компонентів великих 

слинних залоз щурів нами були відібрані найбільш характерні ділянки з 

окремих блоків.  

Електрономікроскопічне дослідження проводили на базі лабораторії 

електронної мікроскопії Інституту морфології ДВНЗ «Тернопільській 
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державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України 

(директор інституту – канд. мед. наук, доцент І. І. Боймиструк).  

Ультратонкі зрізи виготовляли на ультрамікротомі LKB – 3 (Швеція) і 

монтували їх на сітки. Контрастування зрізів здійснювали спочатку в 1 % 

розчині уранілацетату на метанолі, потім – цитратом свинцю за Reynolds 

[211].  

Вивчали в електронному мікроскопі ПЕМ – 125 К (серійний номер 38-

76, ТУ 25-07-871-70) при прискорюючiй напрузі (50 – 75) КВт. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СТРУКТУРА ПРИВУШНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ 

ПЛАТИФІЛІНУ І ПРОЗЕРИНУ 

 

 

3.1. Будова часточок привушної залози щурів контрольної групи 

та структурні зміни в часточках після введення платифіліну 

 

Часточки привушних слинних залоз щурів контрольної групи 

складаються з кінцевих відділів і системи вивідних проток – вставних, 

посмугованих і внутрішньочасточкових колекторних проток.  

При вивченні напівтонких зрізів встановлено, що кінцеві відділи, 

оточені базальною мембраною, складаються з двох шарів 

високоспеціалізованих клітин. Внутрішній утворений 8-10 секреторними 

епітеліоцитами призматичної форми, зовнішній шар формується 

міоепітеліальними клітинами відросчатої форми, які охоплюють шар 

гландулоцитів. Вони не формують суцільний пласт, оскільки виявляються не 

на всіх перерізах кінцевих відділів.  

Кожна клітина складається з тіла, в якому міститься ядро і органели 

загального призначення. Від тіла відходять чотири-вісім відростків, які 

прямують вздовж довгої вісі кінцевого відділу. 

В цитоплазмі секреторних епітеліоцитів візуалізуються ядро округлої 

форми, яке локалізоване в базальних відділах клітин. Хроматин переважно 

деконденсований, чітко виявляється ядерце і смужка периферичного 

конденсованого хроматину (рис. 3.1). 

Над ядром і подовж бічних поверхонь епітеліальних клітин розміщені 

базофільні секреторні гранули. Наповненість останніми різна, що відображає 

циклічність секреторного процесу в серозних кінцевих відділах. Міжклітинні 

щілини у щурів контрольної групи виявляються у вигляді оптично світлих 
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смужок подовж латеральних плазмалем сусідніх епітеліоцитів кінцевих 

відділів.  

 

Рис. 3.1 Часточка привушної слинної залози щура контрольної групи. 

Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит кінцевого відділу; 

2 – ядро епітеліоциту кінцевого відділу; 

3 – міжклітинні щілини; 

4 – посткапіляр; 

5 – ядро фібробласта. 

 

При забарвленні толуїдиновим синім з рН 8,4 для залозистих клітин 

кінцевих відділів слинних залоз характерний феномен метахромазії, а саме 

цитоплазма забарвлюється в різні відтінки синього та бузкового кольору, в 

залежності від переважання в її складі білків або полісахаридів. 

Співвідношення останніх змінюється при різних функціональних станах і, 

відповідно, може слугувати в якості діагностичного критерію для оцінки 

функціонального стану залози. Клітини з переважанням білків в складі 

цитоплазми забарвлюються в синій колір (α-форма), бузкового кольору 
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набувають клітини, які синтезують білки і глікозаміноглікани у різних 

співвідношеннях (β-форма).  

Бузковий колір характерний для клітин, які містять в складі 

секреторних продуктів переважно вуглеводи (γ-форма). У щурів контрольної 

групи секреторні гранули забарвлювались інтенсивно в синій колір (рис. 3.2). 

Органеловмісна цитоплазма проявляла γ-метахромазію. 

Вставні протоки вистелені кубічними клітинами з центрально 

розміщеним ядром і невеликою кількістю цитоплазми (рис. 3.2). В базальній 

частині локалізується гранулярний ендоплазматичний ретикулум, в 

апікальній – комплекс Гольджі. 

 

Рис. 3.2 Вставні протоки в часточці привушної слинної залози щура 

контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: 

Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит кінцевого відділу; 

2 – ядро міоепітеліоцита кінцевого відділу; 

3 – вставна протока; 

4 – посмугована протока; 

5 – ядро фібробласта. 
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Стінка посмугованих проток привушної залози щурів контрольної 

групи утворена призматичними клітинами з центрально розташованим ядром 

і світлою цитоплазмою.  

Вузькі глибокі складки базальної плазмолеми сягають майже до 

половини висоти клітин. На апікальній поверхні клітин посмугованих проток 

виявляються короткі мікроворсинки, суміжні клітини об'єднані щільними і 

десмосомальними контактами. У стінці посмугованих проток зустрічаються 

темні клітини, що містять численні мітохондрії і секреторні гранули. 

Посмуговані протоки завжди оточені численними кровоносними 

мікросудинами (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Посмугована протока в часточці привушної слинної залози 

щура контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення поліхромним 

барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит посмугованої протоки; 

2 – ядро епітеліоцита; 

3 – базальна посмугованість; 

4 – посткапіляр; 

5 – ядро ендотеліоцита. 
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Внутрішньочасточкова сполучна тканина представлена аморфною 

речовиною, колагеновими волокнами і відростками фібробластів між 

сусідніми кінцевими відділами. У вузлових інтерстиційних відсіках – місцях 

контакту 3-4 кінцевих відділів визначаються тіла фібробластів, колагенові 

волокна і гемомікросудини – капіляри і посткапіляри (рис. 3.4.а). В 

перипротоковій сполучній тканині визначаються посткапіляри і венули. В 

просвітах капілярів і посткапілярів візуалізуються еритроцити, просвіти 

венул формених елементів крові не містять (рис. 3.4.б).  

а б 

Рис. 3.4 Периацинарні (а) та перипротокові (б) судини часточки 

привушної слинної залози щура контрольної групи. а) – електронограма. 

Збільшення: х 3000. б) – напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. 

Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит кінцевого відділу; 

2 – посмугована протока; 

3 – капіляр; 

4 – посткапіляр; 

5 – венула. 
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У інтерстиційній сполучній тканині навколо кінцевих відділів 

визначались переважно мастоцити з ексцентричним розташуванням ядра і, 

відповідно, гранули їх містили гепарин. 

В перипротоковій сполучній тканині переважали мастоцити з 

центральним розміщенням ядра, що є морфологічним свідченням наявності в 

складі їх секреторних гранул гістаміну. Найбільша їх кількість виявлялась 

навколо посмугованих проток (рис. 3.5). З огляду на встановлене нами 

переважання в перипротоковій сполучній тканині мастоцитів з центрально 

розміщеним ядром, можна стверджувати, при активну регуляцію ними 

проникності судинної стінки посткапілярів і венул у стані харчового спокою. 

 

Рис. 3.5 Колекторні протоки привушної слинної залози щура 

контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: 

Об. х 20, Ок. х 10:  

1 –  кінцевий відділ; 

2 – посмугована протока; 

3 – міжчасточкова протока; 

4 – венула; 

5 – мастоцит. 
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Введення платифіліну впливало на морфофункціональний стан 

привушних слинних залоз щурів. При забарвленні напівтонких зрізів 

толуїдиновим синім з pH 8,4, порівняно з тваринами контрольної групи, α-

метахромазія секреторних гранул переважної більшості епітеліоцитів 

кінцевих відділів посилилась (рис. 3.6.а). Органелвмісна цитоплазма також 

проявляла α-метахромазію, що свідчило про посилення синтезу білків. 

Однак, в окремих кінцевих відділах визначаються клітини, 

тинкторіальні властивості гранул яких проявляли β-реакцію. Окрім того, 

вони були оптично світлішими за цитоплазму і поліморфними за розмірами 

(рис. 3.6.б). 

а б 

Рис. 3.6 Кінцеві відділи привушної слинної залози щура після 

введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. 

Зб.: а) Об. х 40, Ок. х 10: б) Об. х 100, Ок. х 10: 

1 – епітеліоцит кінцевого відділу; 

2 – темні секреторні гранули; 

3 – міжклітинні щілини; 

4 – світлі секреторні гранули; 

5 – ядро фібробласта. 
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Секреторні гранули рівномірно розміщувались в апікальних і 

латеральних відділах клітин. Подовж бічних поверхонь вони утворювали 

ланцюжки. Міжклітинні проміжки мали рівну направленість і добре 

візуалізувались на напівтонких зрізах.  

Вставні протоки реагували на введення платифіліну розширенням 

просвітів та підвищенням базофілії цитоплазми. Ядра, на відміну від округлої 

форми в контрольній групі тварин, мали овальну форму без чіткої орієнтації до 

базальної мембрани. В апікальних відділах епітеліоцитів визначаються дрібні 

оптично щільні базофільні гранули. Просвіти перипротокових гемомікросудин 

формених елементів крові не містили (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Вставні протоки привушної слинної залози щура після 

введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення поліхромним 

барвником. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит кінцевого відділу; 

2 – розширення міжклітинних проміжків; 

3 – епітеліоцит вставної протоки; 

4 – вакуолі в цитоплазмі; 

5 – венула. 
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Локально навколо вставних проток визначались мікросудини, просвіти 

яких були заповнені еритроцитами.  

Характерною особливістю для даних ділянок було розміщення в 

безпосередній близькості периваскулярних плазмоцитів з розширеними 

цистернами гранулярної ендоплазматичної сітки ЕПС (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 Часточка привушної слинної залози щура після введення 

платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: 

Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – міжклітинний проміжок; 

3 – вставна протока; 

4 – плазмоцит; 

5 – посткапілярна венула. 

 

По периферії часточок в складі кінцевих відділів визначались клітини, які 

мали оптично світлу цитоплазму і поліморфні поліхроматофільні секреторні 

гранули, кількість яких булла значно меншою, порівняно із суміжними 

епітеліоцитами.  
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Гранули рівномірно розміщувалися по всій цитоплазмі. Оксифільні 

гранули були значно дрібнішими за базофільні (рис. 3.9). 

  

Рис. 3.9 Секреторні гранули в цитоплазмі ендокриноцитів в складі 

кінцевих відділів привушної слинної залози щура після введення 

платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: 

Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – вставна протока; 

3 – міжчасточкова сполучна тканина; 

4 – секреторні гранули ендокриноцита кінцевого відділу; 

5 – посмугована протока. 

 

Після введення платифіліну в часточках привушної залози щурів, на 

відміну від поодиноких периацинарних макрофагів в контрольній групі тварин, 

нами виявлена поява скупчень клітин лейкоцитарного ряду – макрофагів, 

плазмоцитів, лейкоцитів в периацинарному інтерстиції не на периферії 

часточок, а ближче до вставних проток.  
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В їх складі переважали макрофаги та плазмоцити, що є морфологічним 

підтвердженням посилення місцевого захисного бар’єру у відповідь на 

стимуляцію (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10 Лейкоцити в перипротоковій сполучній тканині часточки 

привушної слинної залози щура після введення платифіліну. Напівтонкий 

зріз. Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – вставна протока; 

3 – ядро міоепітеліоцита; 

4 – плазмоцит; 

5 – посткапілярна венула. 

 

В стінці посмугованих проток у відповідь на введення платифіліну нами 

визначені епітеліоцити із зміненими тинкторіальними властивостями, що 

проявлялось підвищенням оптичної щільності цитоплазми, визначення 

посмугованості в цих випадках на напівтонких зрізах було неможливим. Ядра 

клітин були дрібнішими за рахунок ущільнення хроматину, форма їх була 
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овальна, або неправильна. Секрет в просвітах проток мав неоднорідну оптичну 

щільність.  

Просвіти посткапілярів містили еритроцити, венули форменних 

елементів крові не містили. В перипротоковій сполучній тканині визначались 

макрофаги (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Посмугована протока часточки привушної слинної залози 

щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – ядро «світлого» епітеліоцита; 

2 – просвіт посмугованої протоки; 

3 – «темний» епітеліоцит; 

4 – макрофаг; 

5 – посткапілярна венула. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні встановлено, що 

введення платифіліну в кінцевих відділах ініціювало «ущільнення» 

електроннощільних серцевин секреторних гранул. В «темних» 
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епітеліоцитах посмугованих проток візуалізація складок базальної 

плазмолеми викликала труднощі.  

В «світлих» клітинах складки базальної плазмолеми були 

розширеними, в апікальній цитоплазмі протокових епітеліоцитів виявлялись 

поліморфні електроннощільні секреторні гранули однорідної щільності 

(рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12 Посмугована протока часточки привушної слинної залози 

щура після введення платифіліну. Електронограма. Зб.: х 3000:  

1 – епітеліоцит кінцевого відділу; 

2 – ядро «світлого» епітеліоцита посмугованої протоки; 

3 – секреторні гранули епітеліоцита кінцевого відділу; 

4 – секреторні гранули епітеліоцита посмугованої протоки; 

5 – капіляр. 

 

Базальній контур внутрішньочасточкових колекторних проток після 

введення платифіліну мав нерівний хід за рахунок виражених інвагінацій. 

Найбільш вираженими останні були в ділянках з розташованими поряд 
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посткапілярами і венулами. В просвітах проток секрет мав високу оптичну 

щільність. 

Перипротоковий інтерстицій мав ознаки гіпергідратації – його оптична 

щільність на напівтонких зрізах булла значно меншою, ніж у тварин 

контрольної групи. Периваскулярно візуалізувались лімфоцити і макрофаги 

(рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Посмугована протока часточки привушної слинної залози 

щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – посмугована протока; 

3 – інвагінація базальної плазмолеми; 

4 – макрофаг; 

5 – посткапілярна венула. 

 

В міжчасточковій сполучній тканині в просвітах артерій і вен виявлялись 

еритроцити. Периваскулярно – поодиноко дифузно і скупченнями 

візуалізувались лейкоцити та мастоцити.  
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Цитоплазма останніх була щільно заповнена базофільними секреторними 

гранулами. Ядра мали центральну локалізацію.  

Окремі колагенові волокна, на відміну від тварин контрольної групи, 

проявляли γ-метахроматичну реакцію при забарвленні толуїдиновим синім, що 

свідчило про підвищення вмісту полісахаридів в їх складі, або в аморфній 

речовині міжчасточкової сполучної тканини привушної залози щурів (рис. 

3.14). 

 

Рис. 3.14 Міжчасточкова сполучна тканина привушної слинної залози 

щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – міжчасточкова протока; 

2 – вена; 

3 – артеріола; 

4 – лейкоцити; 

5 – мастоцити. 

 

При великому збільшенні світлового мікроскопу нами ідентифіковані 

клітини лейкоцитарного ряду в периваскулярній сполучній тканині між 
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часточками привушної залози. Найбільш часто визначались макрофаги та 

мастоцити. Плазмоцити і лімфоцити виявлялись поодинокі (рис. 3.15).  

В стінці артерій добре візуалізувались ендотеліальний шар, внутрішня 

еластична мембрана, гладенькі міоцити. В стінці вен – шар ендотеліальних 

клітин та колагенові волокна середньої оболонки, які мали хвилястий 

вигляд (рис. 3.15). 

  

Рис. 3.15 Міжчасточкова сполучна тканина привушної слинної залози 

щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – плазмоцит; 

2 – вена; 

3 – артерія; 

4 – лейкоцити; 

5 – мастоцити 

6 – макрофаг. 

 

Після введення платифіліну локально в міжчасточковій сполучній 

тканині нами визначені групи клітин лейкоцитарного ряду, які були 
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локалізовані периваскулярно і за клітинним складом нагадували лімфоїдні 

вузлики лімфоїдної тканини, асоційованої з слизовими оболонками. 

Серед клітин виявлялись малі і середні лімфоцити, макрофаги, 

плазмоцити, мастоцити. В центрі клітинних асоціацій визначались венули із 

класичною будовою стінки. 

Слід зауважити, що саме в цих лімфоїдних утвореннях мастоцити 

знаходились в стані дегрануляції.  

Базофільні оптично щільні гранули вільно розміщувались в оточуючій 

волокнистій сполучній тканині (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16 Скупчення лейкоцитів в міжчасточковій сполучній тканині 

привушної слинної залози щура після введення платифіліну. Напівтонкий 

зріз. Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – лімфоцит; 

2 – периваскулярний фібробласт; 

3 – артеріола; 

4 – плазмоцит; 

5 – гранули мастоцита в сполучній тканині. 
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3.2. Морфологічні зміни в привушних залозах щурів при введенні 

прозерину 

 

Після введення прозерину в часточках привушної слинної залози щурів, 

при забарвленні напівтонких зрізів толуїдиновим синім, нами встановлені 

втрата секреторними гранулами кінцевих відділів оптичної щільності і різка 

зміна тинкторіальних властивостей в бік γ-метахромазію. Органеловмісна 

частина цитоплазми, на відміну від тварин контрольної групи проявляла β-

метахромазію (рис. 3.17.а).  

а б 

Рис. 3.17 Кінцеві відділи часточки привушної слинної залози щура 

після введення прозерину. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим 

синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – ядро епітеліоцита; 

2 – секреторні гранули; 

3 – розширення цистерн гранулярної ЕПС; 

4 – розширені міжклітинні щілини; 

5 – посткапілярна венула. 
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Цистерни гранулярної ЕПС були розширені. Ядра мали неправильну 

форму на поперечних зрізах і були зміщені до базальних відділів клітин. В них 

переважав неконденсований хроматин, добре візуалізувались від одного до 

трьох ядерець.  

Міжклітинні проміжки, в переважній більшості, були цистерноподібно 

розширені. В ділянках, де вони мали рівну направленість, спостерігалось 

крайове стояння секреторних гранул (див. рис. 3.17.б). 

З боку вставних проток морфологічних змін, порівняно з тваринами 

контрольної групи нами не виявлено. За винятком змін форми ядра (з округлої 

до овальної) з боку окремих протокових епітеліоцитів (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18 Вставна протока привушної слинної залози щура після 

введення прозерину. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. 

Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – ядро епітеліоцита; 

2 – просвіт вставної протоки; 

3 – капіляр; 

4 – розширенні міжклітинні щілини в кінцевих відділах; 

5 – ядро міоепітеліальної клітини. 
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Просвіти перипротокових капілярів містили форменні елементи крові. 

Внутрішньочасточковий інтерстицій мав ознаки гіпергідратації. 

При електронномікроскопічному дослідженні, в кінцевих відділах, 

визначалось зменшення електроннооптичної щільності «ядер» секреторних 

гранул, поліморфних за розмірами.  

В епітеліоцитах посмугованих проток визначались «темні» і «світлі» 

ядра. З боку базальної посмугованості виявлялась дезорієнтація складок 

базальної плазмолеми. В апікальних відділах клітин посмугованих проток 

візуалізувались електроннощільні однорідні секреторні гранули від дуже 

дрібних до досить великих (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19 Посмугована протока часточки привушної слинної залози 

щура після введення прозерину. Електронограма. Зб.: х 5000:  

1 – ядро епітеліоцита; 

2 – секреторні гранули; 

3 – електронносвітлі вакуолі між базальною мембраною і базальною 

плазмолемою; 

4 – кінцевий відділ; 

5 – просвіт посмугованої протоки. 
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Секрет в просвітах посмугованих проток мав досить неоднорідну 

електроннооптичну щільність. 

При вивченні внутрішньочасточкових колекторних проток 

встановлено, що люмінальні поверхні епітеліоцитів мали нерівний контур за 

рахунок локальних випинань окремих клітин і сплощення сусідніх. В 

цитоплазмі протокових епітеліоцитів визначались дрібні оптично світлі 

вакуолі і поодинокі базофільна секреторні гранули.  

В місцях злиття двох проток меншого порядку постійно зустрічались 

інтраепітеліальні лімфоцити між базальною мембраною і базальними 

полюсами протокових епітеліоцитів (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20 Внутрішньочасточкова колекторна протока привушної 

слинної залози щура після введення прозерину. Напівтонкий зріз. 

Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – ядро протокового епітеліоцита; 

2 – інтраепітеліальні лейкоцити; 

3 – периваскулярні макрофаги; 

4 – розширенні міжклітинні простори в кінцевих відділах; 

5 – венула. 
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Прошарки внутрішньочасточкової сполучної тканини мали ознаки 

гіпергідратації. В просвітах розширених венул постійно виявлялись 

еритроцити. 

В перипротоковому інтерстиції виявлялись дифузно розміщені клітини 

лейкоцитарного ряду, які утворювали ланцюжки (рис. 3.21.а). 

Іноді визначались скупчення лейкоцитів – макрофагів, лімфоцитів, 

плазмоцидів, які за будовою можна віднести до лімфоїдної тканини, 

асоційованої із слизовими оболонками (рис. 3.21.б). 

а б 

Рис. 3.21 Перипротокова сполучна тканина часточки привушної 

слинної залози щура після введення прозерину. Напівтонкий зріз. 

Забарвлення толуїдиновим синім (а) та поліхромним барвником (б). Зб.: Об. 

х 100, Ок. х 10:  

1 – ядро потокового епітеліоцита; 

2 – секреторні гранули епітеліоцитів кінцевих відділів; 

3 – венула; 

4 – перипротокові лейкоцити; 

5 – перипротоковий лімфоїдний вузлик. 
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3.3. Морфометрична характеристика паренхіматозних 

компонентів та ланок гемомікроциркуляторного русла привушної 

залози щурів  

 

При введенні платифіліну та прозерину відбуваються зміни метричних 

показників зовнішнього діаметру та висоти епітеліоцитів в кінцевих відділах 

привушних залоз щурів.  

Так, при введенні платифіліну зовнішній діаметр кінцевих відділів не 

вірогідно при р<0,05 порівняно з контрольною групою зменшувався на 2 %, а 

при введенні прозерину зовнішній діаметр кінцевих відділів, навпаки, 

достовірно при р<0,05 порівняно з контрольною групою та при р<0,05 

порівняно з експериментальною групою збільшувався на 16,7 %.  

Висота епітеліоцитів в кінцевих відділах привушних залоз при 

введенні платифіліну не вірогідно при р<0,05, порівняно з контрольною, 

групою зменшувалася на 4,6 %, а при введенні прозерину не вірогідно при 

р<0,05 порівняно з контрольною групою збільшувалася на 3 % (табл. 3.1). 

У вставних протоках привушних залоз в першій та другій дослідних 

групах зазнавали змін зовнішній діаметр проток, діаметр просвіту проток та 

показник висоти епітеліоцитів.  

Зовнішній діаметр вставних проток як при введенні платифіліну так і 

при введенні прозерину достовірно при р<0,05, порівняно з контрольною 

групою, збільшувався відповідно на 65,5 % і 61,2 %. 

Середній діаметр просвіту вставних проток, при введенні платифіліну 

не вірогідно збільшувався (при р<0,05 порівняно з контрольною групою 

тварин), а при введенні прозерину, в порівнянні з контрольною групою 

тварин, достовірних змін не зазнав, але при р <0,05, порівняно з 

експериментальною групою, зменшувався на 17,1 %. 

Висота епітеліоцитів вставних проток достовірно при р<0,05, порівняно 

з контрольною групою тварин, збільшувалася, як при введенні платифіліну 

так і при введенні прозерину.  
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Метричні показники висоти епітеліоцитів вставних проток в першій та 

другій експериментальних групах збільшувались відповідно на 13,7 % і 21,6 

%.  

Паралельно була відмічена достовірна тенденція до збільшення висоти 

епітеліоцитів у вставних протоках на 6,9 % при р<0,05 порівняно з 

експериментальною групою тварин. 

Таблиця 3.1 

Морфометричні показники привушних залоз (в мкм) 

Параметри 

 

Контрольна 

група 

(n=5) 

І дослідна група 

(введення 

платифіліну, 

n=10)  

ІІ дослідна група 

(введення 

прозерину, n=10)  

Кінцеві 

відділи 

Дз 25,1 ±0,11 24,6±1,59 29,3±0,98 

*, ** 

Ве 13,0±0,12 12,4±1,09 13,4±0,52 

Вставні 

протоки 

Дз 11,6±0,21 19,2±1,86 

* 

18,7±0,63 

* 

Дп 2,8±0,11 3,5±0,84 2,9±0,35 

** 

Ве 5,1±0,11 5,8±0,38 

* 

6,2±0,11 

*, ** 

Посмуговані 

протоки 

Дз 30,9±0,14 26,7±2,06 

* 

31,4±0,16 

*, ** 

Дп 10,2±0,12 6,9±1,16 

* 

8,6±0,21 

*, ** 

Ве 10,3±0,12 9,9±1,04 13,3±0,17 

*, ** 

Примітка: * – Р< 0,05 порівняно з контрольною групою;   

** – Р< 0,05 порівняно з експериментальною групою. 
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В посмугованих протоках привушних залоз середній показник їх 

зовнішнього діаметру при введенні платифіліну достовірно, при р<0,05, 

порівняно з контрольною групою тварин зменшувався на 13,6 %, а при 

введенні прозерину навпаки вірогідно при р< 0,05 порівняно з контрольною 

групою збільшувався на 1,6 %.  

Визначена достовірна тенденція при р<0,05 порівняно з 

експериментальною групою до збільшення зовнішнього діаметру 

посмугованих проток привушних залоз на 17,6 %.  

Діаметр просвіту посмугованих проток мав достовірну тенденцію, при 

р<0,05 порівняно з контрольною групою тварин, до зменшення як при 

введенні платифіліну на 32,4 % так і при введенні прозерину на 15,7 %. 

Паралельно визначена достовірна тенденція до збільшення на 24,6 % 

діаметру просвіту посмугованих проток при р<0,05 порівняно з 

експериментальною групою тварин.  

Висота епітеліоцитів посмугованих проток при введенні платифіліну не 

має достовірної різниці при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин. 

Висота епітеліоцитів посмугованих проток привушних залоз при введенні 

прозерину вірогідно при р<0,05 порівняно з контрольною групою тварин 

збільшується на 29,1 %, та при р<0,05 порівняно з експериментальною 

групою тварин на 34,3 %.  

При комплексній оцінці даних морфометрії обмінної і ємнісної ланок 

ГМЦР часточок слинних залоз встановлено, що введення платифіліну та 

прозерину достовірно впливало на середній діаметр просвітів капілярів, 

посткапілярів та венул часточок привушних залоз щурів. 

При введенні платифіліну середній діаметр просвіту капілярів 

вірогідно, при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин, збільшувався 

на 79,4 %, середній діаметр посткапілярів достовірно при р< 0,05, порівняно з 

контрольною групою щурів збільшувався на 27,6 %, а середній діаметр 

просвіту венул вірогідно, при р<0,05, порівняно з контрольною групою 

тварин, збільшувався на 22,2 % (див. табл. 3.1).  
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Середні метричні показники діаметру просвіту капілярів, посткапілярів 

та венул щурів, яким вводили прозерин були вірогідно більшими за значення 

в контрольній групі тварин (при р<0,05).  

При введенні прозерину середній діаметр просвіту капілярів достовірно  

при р<0,05, порівняно з контрольною групою тварин, збільшувався на 55,9 

%, середній діаметр просвіту посткапілярів вірогідно при р<0,05, порівняно з 

контрольною групою тварин, збільшувався на 39,4 %, а середній діаметр 

просвіту венул достовірно при р<0,05, порівняно з контрольною групою 

тварин, в середньому збільшився на 12,3 % (табл. 3.2). 

Достовірних відмінностей, порівняно з І експериментальною групою з 

боку середнього діаметру просвіту капілярів нами не виявлено.  

Середні діаметри просвіту посткапілярів та венул були вірогідно 

більшими за контроль (при<0,05), але порівняно з даними ІІ 

експериментальної групи тварин середній діаметр просвіту капілярів на 13,1 

%, середній діаметр просвіту посткапілярів – на 18,6 %, показник середнього 

діаметру просвіту венул – на 9,2 % були меншими (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Середні значення діаметрів обмінних і ємнісних ланок ГМЦР часточок 

привушної залози щурів (мкм)  

Параметри Капіляри Посткапіляри Венули 

Контроль (n=5) 3,4±0,06 7,6±0,05 

 

16,2±0,14 

 

Введення платифіліну 

(n=10) 

6,1±0,68 

* 

9,7±0,51 

* 

19,8±0,75 

* 

Введення прозерину 

(n=10) 

5,3±0,12 

* 

7,9±0,17 

*, ** 

18,2±0,24 

*, ** 

Примітка: * – Р< 0,05 порівняно з контрольною групою; 

** – Р<  0,05 порівняно з експериментальною групою. 
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3.4. Каріометрична характеристика паренхіматозних компонентів 

привушної залози щурів  

 

З метою уточнення функціонального стану та генетичної детермінації 

сероцитів кінцевих відділів та епітеліоцитів посмугованих проток, нами 

проведене каріометричне дослідження напівтонких зрізів залозистого 

епітелію, забарвлених поліхромним барвником (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22 Часточка привушної слинної залози щура контрольної групи. 

Напівтонкий зріз. Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: Об. х 40, Ок. х 

10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – посмугована протока; 

3 – ядро протокового епітеліоцита; 

4 – ядро фібробласта. 

 

Встановлено, що ядра епітеліоцитів кінцевих відділів привушної 

слинної залози щурів в нормі представлені переважно двома 
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максимальними ядерними класами в інтервалах логарифмів об’єму 

(lgV)0,9±0,001 та (lgV)1,1±0,002.  

Максимальний ядерний клас клітин в інтервалі логарифму об’єму 

ядер (lgV)1,1±0,002 відповідав епітеліальним клітинам, пірамідної форми, 

апікальною частиною направлені в просвіт, та характеризувалися різкою 

базофілією цитоплазми. По периферії ядра візуалізувалися секреторні 

гранули, кількісний склад яких визначався варіабельністю в межах однієї 

часточки і залежить від стадії секреторного циклу клітин. В паренхімі 

привушної залози щурів контрольної групи при забарвленні толуїдиновим 

синім були виявлені α-епітеліоцити, що відповідають логарифму об’єму ядер 

(lgV)0,9±0,001, саме вони становлять модальний клас і β-епітеліоцити, що 

відповідають логарифму об’єму ядер (lgV)1,1±0,002 що є морфологічним 

підтвердженням секреції гландулоцитами привушної залози комплексів 

білків з полісахаридами, і, таким чином, доречності терміну «серомукозні» 

клітини. 

Слід зауважити, що ядра епітеліоцитів кінцевих відділів були зміщені 

ексцентрично до базального полюса клітини та характеризувалися низькою  

оптичною щільністю. Чітко контурувалися ядерця. В ядрах епітеліоцитів, 

цитоплазма яких містила велику кількість секреторних гранул, визначалися 

грудочки периферійного хроматину, що на наш погляд відображає 

функціональну активність клітин вищенаведеного ядерного класу.  

Між клітинами, які містять відносно невелику кількість секреторних 

гранул міжклітинні проміжки мають рівні межі.  

В кінцевих відділах, гландулоцити яких були переповнені 

секреторними продуктами, бічні поверхні суміжних клітин мали нерівну 

направленість за рахунок щільного крайового розміщення і вибухання гранул 

вздовж латеральних (апроксимальних) поверхонь серомукозних клітин. 

Вищенаведені розбіжності є проявом функціональної активності клітин 

даного класу.  
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Протокова система привушних залоз щурів включає мережу 

епітеліальних трубочок, що характеризуються прогресивним збільшенням 

діаметру в бік порожнини рота. Вона формується із вставних, посмугованих і 

внутрішньочасточкових колекторних проток.   

Епітеліоцити посмугованих проток (див. рис. 3.22) були представлені 

одним максимальним ядерним класом із логарифмом об’єму в інтервалі 

(lgV)0,9±0,001.  

Вищенаведені клітини на напівтонких зрізах мали призматичну форму 

та оксифільну оптичносвітлу цитоплазму.  

На базальній поверхні визначалася характерна посмугованість, 

зумовлена, видовженими складками базального полюсу плазмолеми. В той 

час як апікальна поверхня клітини містила секреторні гранули калікреїну. 

Ядра розміщувалося в центрі клітин, форма останніх варіабельна, від 

витягнутої до пірамідної. При цьому світлооптичність ядер клітин даного 

ядерного класу різна (рис. 3.23). 
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Рис. 3.23 Розподіл основних каріометричних показників епітеліоцитів 

кінцевих відділів та посмугованих вивідних проток привушної слинної 

залози в нормі. По лінії абсцис представлені логарифми об’ємів основних 

ядерних класів, а по лінії ординат – представництва кожного класу. 

 

Таким чином, результати проведених каріометричних досліджень 

епітеліоцитів кінцевих відділів та посмугованих вивідних проток привушної 
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слинної залози в нормі, свідчать про їх генетичну детермінованість, так як 

різниця між максимальними ядерними класами складає (lgV)0,3±0,001.  

Таким чином, загальне співвідношення максимальних ядерних класів 

підлягає закону ритмічного збільшенню ядра клітини, згідно якому їх 

об’єми  вкладаються  в логарифмічний ряд, відповідно закону Джакобі 

[183].  

При каріометричному дослідженні сероцитів кінцевих відділів 

привушної залози при стимуляції платифіліном (рис. 3.24) встановлено, що 

епітеліоцити кінцевих відділів привушної слинної залози представлені 2 

максимальними ядерними класами: в інтервалах логарифмів об’ємів 

(lgV)1,1±0,001 та (lgV)1,3±0,002 (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.24 Часточка привушної слинної залози щура після введення 

платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 

40, Ок. Х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – посмугована протока; 

3 – ядро протокового епітеліоцита; 

4 – ядро фібробласта. 
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Рис. 3.25 Розподіл основних каріометричних показників  епітеліоцитів 

кінцевих відділів привушної слинної залози за умов стимуляції 

платифіліном. По лінії абсцис представлені логарифми об’ємів основних 

ядерних класів, а по лінії ординат – представництва кожного класу.  

 

Епітеліоцити посмугованих проток були представлені одним 

максимальним ядерних класом із логарифмом об’єму (lgV)1,1±0,001.   

Аналіз логарифмічних піків показує, що зміна каріометричних 

показників за умов стимуляції платифіліном відбувається за рахунок 

незначного впливу на епітеліоцити кінцевих відділів та епітеліоцити 

посмугованих проток. 

Проведені нами каріометричні дослідження структури 

паренхіматозних компонентів за умов стимуляції підтверджують концепцію 

функціонального набухання ядер, згідно якої при підвищенні 

функціонального навантаження об’єм ядер збільшується, а при зниженні 

відповідно зменшується. 

При проведенні каріометричних досліджень сероцитів кінцевих 

відділів привушної залози при стимуляції прозерином на напівтонких зрізах 

забарвлених поліхромним барвником встановлено, що останні були 

представлені 2 максимальними ядерними класам в інтервалах логарифмів 

об’ємів (lgV)1,2±0,002 та (lgV)1,4±0,003 (рис. 3.26).  
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При статистичній ідентифікації кожного із каріометричних піків 

встановлено, що вони відповідають окремим класам клітин протокової 

системи привушної слинної залози. 

Клітини з максимальним ядерним класом в інтервалі логарифму об’єму 

(lgV)1,4±0,003 є морфологічним підтвердженням секреції гландулоцитами 

привушної залози комплексів білків з полісахаридами. Вони мали 

ексцентричне розташування ядер, добре виражені ядерця.  
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Рис. 3.26 Розподіл основних каріометричних показників  епітеліоцитів 

кінцевих відділів та посмугованих вивідних проток привушної слинної 

залози за умов стимуляції прозерином. По лінії абсцис представлені 

логарифми об’ємів основних ядерних класів, а по лінії ординат – 

представництва кожного класу.  

 

Так, клітини з максимальним ядерним піком (lgV)1,2±0,002 мали 

витягнуту полігональну форму, ексцентрично зміщене ядро та 

оптичнощільну цитоплазму.  

На відміну від епітеліоцитів контрольної групи, ядро епітеліальної 

клітини за умов стимуляції прозерином було ексцентрично зміщене за 

рахунок збільшення кількості секреторних гранул в цитоплазмі. По периферії 

чітко контурувався перинуклеарний простір світло-бузкового кольору.  
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Епітеліоцити посмугованих проток представлені одним максимальним 

ядерним класом із логарифмом (lgV)0,9±0,002. Форма цих клітин в 

порівнянні із контрольною групою була незмінена, цитоплазма 

характеризувалася оксифілією. На базальній поверхні визначалася 

характерна посмугованість, зумовлена, видовженими складками базального 

полюсу плазмолеми.   

Аналіз логарифмічних піків показав, що зміна каріометричних 

показників за умов стимуляції прозерином відбувається за рахунок впливу на 

епітеліоцити кінцевих відділів. 

Отже підводячи підсумок даного розділу, слід відмітити, що отримані 

стійкі каріометричні класи епітеліоцитів кінцевих відділів та посмугованих 

проток тобто секреторного апарату залози в нормі, відповідають окремим 

гістогенетичним типам. Вони характеризуються наявністю максимального 

ядерного класу на апроксимованій функції щільності. Порівнюючи 

каріометричні особливості епітелію кінцевих відділів та посмугованих 

вивідних проток слід відзначити відповідність локалізації ядерних класів. 

Останнє наводить на думку, що вищевказані два види епітелію мають одну 

генетичну детермінацію.  

Проведені дослідження відносно взаємозв’язків каріометричних 

показників клітин кінцевих відділів та посмугованих вивідних проток 

дозволять точніше розмежовувати норму і патологію. 

 

Матеріали дослідження, присвячені цьому розділу, опубліковані в 

наступних наукових працях [225, 227, 228, 229, 232, 235, 236] 
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РОЗДІЛ 4 

 

СТРУКТУРА ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ПІСЛЯ 

ВВЕДЕННЯ ПЛАТИФІЛІНУ І ПРОЗЕРИНУ 

 

 

4.1. Будова піднижньощелепної залози щурів контрольної групи та 

структурні зміни в часточках у відповідь на введення платифіліну 

 

Як і інші великі слинні залози, піднижньощелепні залози щурів 

представляють собою систему трубочок – проток, що починаються 

секреторними кінцевими відділами. Структурною особливістю цих залоз є 

відсутність чітко виражених слизових і серозних секреторних клітин в складі 

кінцевих відділів – всі епітеліоцити синтезують змішаний секрет.  

Кінцеві відділи піднижньощелепної залози щурів контрольної групи 

мають трубчасту форму і розмежовані тонкими прошарками інтерстиційної 

сполучної тканини. В кінцевих відділах визначаються два типи клітин: 

серомукозні і міоепітеліальні.  

Базальна мембрана, яка оточує кінцеві відділи, є безперервною.  

Серомукозні секреторні клітини можуть значно змінювати склад 

секрету за різних умов. Вони великі за розмірами, мають наближену до 

пірамідальної форму зі сплощеним ядром, розташованим в базальній частині 

(рис. 4.1). Aпікальна частина клітини заповнена секреторними гранулами, які 

є оптично світлішими за цитоплазму, що свідчить про переважання в складі 

секреторних гранул вуглеводів в стані харчового спокою.  

Міоепітеліоцити кінцевих відділів, функції яких полягають в 

запобіганні розтягненню кінцевих відділів при накопиченні секрету, 

забезпеченні виведення секрету з кінцевих відділів при їх скороченні та 

відновленні епітеліоцитів при ушкодженні, мають відросчату форму. Кожна 
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клітина складається з тіла, в якому міститься ядро і органели загального 

призначення. Від тіла відходять чотири-вісім відростків.  

При дослідженні напівтонких зрізів забарвленних толуїдиновим синім з 

рН 8,4 секреторні гранули епітеліоцитів кінцевих відділів щурів контрольної 

групи забарвлювалися неоднорідно і виявлялися як β- , так і γ-форми.  

Цитоплазма між секреторними гранулами та навколо ядер проявляла α-

забарвлення (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Часточка піднижньощелепної слинної залози щура 

контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: 

Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – ядро епітеліоцита; 

3 – секреторні гранули; 

4 – тіло фібробласта; 

5 – посткапіляр. 

 

При електрономікроскопічному дослідженні, ядра епітеліоцитів 

кінцевих відділів округлої форми містили переважно деконденсований і 
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досить однорідний хроматин, на його тлі чітко визначається тоненька смужка 

периферичного конденсованого хроматину. Перинуклеарний простір 

визначався по всьому периметру. Велика кількість ядерних пор свідчила про 

активність синтетичних процесів в ядрах епітеліоцитів кінцевих відділів. 

Міжклітинні проміжки добре візуалізувались між базальними відділами 

клітин, зникаючи в апікальному напрямку. В їх просвіті була наявна велика 

кількість видовжених відростків (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Ядро і секреторні гранули епітеліоцита кінцевого відділу 

часточки піднижньощелепної слинної залози щура контрольної групи. 

Напівтонкий зріз. Електронограма. Зб.: х 5000:  

1 – ядро епітеліоцита; 

2 – секреторні гранули; 

3 – вставна протока; 

4 – розширенні міжклітинні щілини; 

5 – плазмоцит. 

 

Вміст секреторних гранул в клітинах має низьку або середню 

електронну щільність.  
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Секреторні гранули, переважно крупні, округлої форми рівномірно 

розміщуються в цитоплазмі. Їх вміст має сітчасту будову. В центрі деяких з 

них визначаються електронощільні «ядра».  

У вузлових» інтерстиційних відсіках периацинарно визіалізувалися 

плазмоцити (див. рис. 4.2). 

Вставні протоки в піднижньощелепній залозі є безпосереднім 

продовженням кінцевих відділів. Кількість їх значно менша за привушну 

залозу, що повʼязано з характером секреторних продуктів залози. Стінку 

проток утворюють клітини кубічної форми базофільною цитоплазмою (рис. 

4.4).  

 

Рис. 4.3 Вставні протоки часточки піднижньощелепної слинної залози 

щура контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим 

синім. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – вставна протока; 

3 – посмугована протока; 

4 – посткапіляр; 

5 – гранулярна потока. 



 80 

Ядра епітеліоцитів вставних проток мали округлу форму 

розміщувалися в центрі клітин, містили переважно деконденсований 

хроматин і 1 невелике ядерце. 

Стінка посмугованих проток була утворена клітинами 

високопризматичної форми. Посмугованість утворена складками, які 

продовжуються майже до половини висоти клітин. Ядра містили велику 

кількість неконденсованого хроматину і 1 ядерце. У стінці посмугованих 

проток зустрічалися темні клітини, що містили численні мітохондрії і 

секреторні гранули. Просвіт проток піднижньощелепних залоз щурів 

контрольної групи був заповнений оптично світлим секретом (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 Посмугована протока часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

метиленовим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – посмугована протока; 

2 – темні епітеліоцити; 

3 – світлі епітеліоцити; 

4 – базальна посмугованість; 

5 – фібробласт. 
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В часточках піднижньощелепних залоз щурів секреторні гранули в 

епітеліоцитах гранулярних проток містять калікреїн і забезпечують місцеві 

механізми регуляції кровонаповнення судинної системи слинних залоз. В 

піднижньощелепних залозах щурів кількість гранулярних проток велика.  

Стінка утворена одним шаром секреторних епітеліоцитів циліндричної 

форми, які в цитоплазмі містять оптичнощільні базофільні гранули, 

варіабельні за розмірами і кількістю в клітинах (рис. 4.5.а).  

а б 

Рис. 4.5 Гранулярна протока піднижньощелепної слинної залози щура 

контрольної групи. а) – напівтонкий  зріз. Забарвлення поліхромним 

барвником. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10: б) – електронограма. Зб.: х 5000: 

1 – кінцевий відділ; 

2 – гранулярна протока; 

3 – гранули в цитоплазмі; 

4 – плазмоцит; 

5 – посткапіляр. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні в базальних відділах 

епітеліоцитів гранулярних проток візуалізувалися вакуолеподібні 
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розширення міжклітинних щілин з електронносвітлим вмістом (див. рис. 

4.5.б).  

Внутрішньочасточкова сполучна тканина піднижньощелепних залоз 

щурів представлена колагеновими волокнами і фібробластами. В інтерстиції 

визначаються судини мікроциркуляторного русла, периваскулярно – 

макрофаги, плазмоцити та мастоцити (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6 Перипротокова сполучна тканина часточки 

піднижньощелепної слинної залози щура контрольної групи. Напівтонкий 

зріз. Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – посмугована протока; 

2 – мастоцит; 

3 – артеріола; 

4 – венула; 

5 – фібробласт; 

6 – посткапіляр; 

7 – макрофаг. 
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Стінка артеріол побудована з трьох шарів і складається із внутрішнього 

шару ендотеліоцитів на базальній мембрані. Внутрішня еластична мембрана 

відмежовує середній шар з гладком’язових клітин. Зовні розміщуються 

адвентиційні клітини. 

Прекапіляри забезпечують доставку крові до паренхіми часточок.  

Капіляри піднижньощелепної залози щурів забезпечують 

кровопостачання кінцевих відділів. Стінка капілярів в часточках 

піднижньощелепної залози була утворена ендотеліоцитами 

нефенестрованого типу, які оточені безперервною базальною мембраною і 

несуцільним шаром перицитів.  

Місцем розміщення посткапілярів в часточках піднижньощелепної 

залози щурів є перипротокова сполучна тканина внутрішньої зони 

«вузлових» інтерстиційних відсіків навколо вставних і посмугованих проток.  

На поперечних зрізах просвіт посткапілярів оточений 2-3 

ендотеліоцитами фенестрованого типу з тонкою цитоплазмою. Безперервна 

базальна мембрана відокремлює ендотеліальний шар від периваскулярних 

фібробластів.  

Поряд з визначеними судинами визначались мастоцити в стані 

дегрануляції (див. рис. 4.6).  

Венули в складі часточок піднижньощелепної залози визначалися в 

сполучній тканині навколо посмугованих та внутрішньочасточкових 

секреторних проток. Стінка їх мала характерну для даного типу мікросудин 

будову, в просвітах визначалися форменні елементи крові (див. рис. 4.6). 

Введення платифіліну щурам не впливало на тинкторіальні властивості 

секреторних гранул епітеліоцитів кінцевих відділів.  

За морфологічними особливостями останні не відрізнялися від 

структурної організації клітин в контрольній групі тварин. Однак, подекуди в 

цитоплазмі спостерігалися ділянки злиття секреторних гранул, ядра окремих 

з них мали неправильну форму за рахунок нерівного контура каріолеми (рис. 

4.7).  
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З боку вставних проток виявлена поява оптичносвітлих вауолей між 

базальною мембраною і плазмолемою клітин, що свідчить про підвищення 

потоку рідини до просвітів проток з перипротокового інтерстицію. 

В стінці посмугованих проток піднижньощелепної залози щурів після  

введення платифіліну визначалося зміньшення кількості «темних» клітин, що 

є морфологічним підтвердженням підвищення функціональної активності 

протокових епітеліоцитів.  

Локально було визначено розширення складок базальної плазмолеми 

та інтраепітеліальні лімфоцити (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7 Часточка піднижньощелепної слинної залози щура після 

введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. 

Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – посмугована протока; 

2 – кінцевий відділ; 

3 – посткапіляр; 

4 – фібробласт; 

5 – капіляр; 

6 – макрофаг. 



 85 

Цитоплазма клітин гранулярних проток заповнена оптичнощільними 

поліморфними секреторними гранулами, які, на відміну від тварин 

контрольної групи, виявлялись навіть в базальних відділах цитоплазми, 

прикриваючи ядра.  

В ядрах потокових епітеліоцитів переважав деконденсований 

хроматин, ядерця мали ексцентричне розташування, чітко визначалась 

смужка периферичного конденсованого хроматину (рис. 4.8). 

Оточуючий інтерстицій мав ознаки гіпергідратації. В 

перипротоковому інтерстиції локалізувались плазмоцити. 

 

Рис. 4.8 Гранулярна протока часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

поліхромним барвником. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – гранулярна протока; 

2 – секреторні гранули; 

3 – кінцевий відділ; 

4 – ядро міоепітеліоцита; 

5 – плазмоцит; 

6 – цитоплазма плазмоцита. 
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На тлі обводнення перипротокової сполучної тканини ємнісні ланки 

ГМЦР – посткапіляри та венули були розширеними. Периваскулярно 

визначались лейкоцити. В просвітах судин виявлялись поодинокі 

еритроцити (рис. 4.9.а). 

При електрономікроскопічному дослідженні було встановлено, що в 

переважній більшості випадків поряд з судинами локалізуються макрофаги 

з численними мікровиростами цитоплазми. Адлюмінальна поверхня 

ендотеліоцитів посткапілярів формувала мікровирости в просвіт судин (рис. 

4.9.б).  

а б 

Рис. 4.9 Судини ємнісної ланки часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення платифіліну. а) – напівтонкий зріз. Забарвлення 

метиленовим синім. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10: б) електронограма. Зб. х 8000: 

1 – посмугована протока; 

2 – кінцевий відділ; 

3 – венула; 

4 – посткапіляр; 

5 – цитоплазма ендотеліоцита; 

6 – макрофаг. 
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У щурів контрольної групи в периацинарному інтерстиції виявлялися 

поодинокі макрофаги.  

Після введення платифіліну у «вузлових» інтерстиційних відсіках (між 

суміжними 3-4 кінцевими відділами) периваскулярно візуалізувались, окрім 

фібробластів, колагенових волокон та макрофагів (рис. 4.10.а), плазмоцити з 

розширеними цистернами гранулярної ЕПС.  

Іноді плазмоцити визначались групами по дві – чотири клітини (рис. 

4.10.б.). 

а б 

Рис. 4.10 Макрофаги і плазмоцити в периацинарному інтерстиції 

піднижньощелепної слинної залози щура після введення платифіліну. а) – 

напівтонкий зріз. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10: 

б) – електронограма. Зб. х 8000: 

1 – кінцевий відділ; 

2 – посткапіляр; 

3 – плазмоцит; 

4 – макрофаг; 

5 – фібробласт. 
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В перипротоковій сполучній тканині піднижньощелепної залози щурів 

після введення платифіліну периваскулярно постійно визначались мастоцити. 

Але, на відміну від контрольної групи тварин, ядра їх були розміщені не 

тільки в центрі, але в окремих клітинах ексцентрично (рис. 4.11.а), що є 

морфологічним свідченням наявності в складі секреторних гранул гепарину.  

Ядра ендотеліоцитів артерій вибухали в просвіт. Оточуючі колагенові 

волокна проявляли α- і β-метахромазію. Локально спостерігались групи 

макрофагів, малих лімфоцитів та плазмоцитів (рис. 4.11.б). 

а б 

Рис. 4.11 Лейкоцити в перипротоковій сполучній тканині часточки 

піднижньощелепної слинної залози щура після введення платифіліну. 

Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: а) Об. х 40, Ок. х 

10: б) Об. х 10, Ок. х 40: 

1 – артерія; 

2 – мастоцит; 

3 – кінцевий відділ; 

4 – макрофаг; 

5 – плазмоцит; 

6 – артеріола. 
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В міжчасточковій сполучній тканині піднижньощелепної залози щурів 

після введення платифіліну визначались морфологічні ознаки 

гіпергідратації – базофільні колагенові волокна були розшаровані оптично 

світлою аморфною речовиною.  

Ядра епітеліоцитів гемомікросудин вибухали в просвіт, 

адлюмінальний контур мав звивистий хід. 

В периваскулярній сполучній тканині визначались резидентні клітини 

– фібробласти, а також лімфоцити, макрофаги та мастоцит з центрально 

розміщеним ядром (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 Міжчасточкова сполучна тканина піднижньощелепної 

слинної залози щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. 

Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – артеріола; 

2 – венула; 

3 – фібробласт; 

4 – макрофаг; 

5 – нервове волокно; 

6 –  мастоцит. 
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4.2. Морфологічні зміни в піднижньощелепній залозі щурів після 

введення прозерину 

 

При вивченні відповіді секреторних елементів часточок 

піднижньощелепних залоз щурів на введення прозерину нами визначені 

морфологічні прояви підвищення функціональної активності ацинарних і 

протокових епітеліоцитів. За тинкторіальними властивостями у кінцевих 

відділах метахроматична реакція більшості секреторних клітин була в бік β-

форм, що говорить про збільшення в складі секрету кількості 

глікозаміногліканів (рис. 4.13).  

 

Рис. 4.13 Кінцеві відділи часточки піднижньощелепної слинної залози 

щура після введення прозерину. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит; 

2 – ядро епітеліоцита кінцевого відділу; 

3 – ядро міоепітеліоцита; 

4 – фібробласт; 

5 – вакуолі в цитоплазмі. 



 91 

В цитоплазмі клітин вміст секреторних гранул мав порівняно нижчу 

оптичну щільність, ніж в контрольній та першій експериментальній групах. 

Ядра мали неправильну форму і нерівні контури, переважав конденсований 

хроматин. Межклітинні проміжки між сусідніми екзокриноцитами мали 

досить рівний хід, визначалось крайове стояння секреторних гранул між 

бічними поверхнями епітеліоцитів. Однак локально виявлялись значно 

розширені міжклітинні проміжки (див. рис. 4.13). 

При мікроскопічному вивченні в базальних відділах цитоплазми 

гландулоцитів вставних проток визначалась велика кількість вакуолей (рис. 

4.14). 

 

Рис. 4.14 Вставна протока часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення прозерину. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит; 

2 – ядро епітеліоцита; 

3 – ядро міоепітеліоцита; 

4 – фібробласт; 

5 – вакуолі в парабазальній цитоплазмі. 
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Ядра епітеліоцитів були сплощені, видовженої форми, іноді 

відростчатої, 1 ядерце розміщувалось центрально або ексцентрично, кількість 

периферичного хроматину була незначною. Базофільна цитоплазма мала 

гомогенний вигляд (див. рис. 4.14). 

При мікроскопічному вивченні структурних особливостей 

посмугованих проток піднижньощелепних залоз після введення прозеріну  

визначається активізація функціональної активності протокових 

епітеліоцитів, що проявлялось сутністю в стінці «темних» клітин. Ядра 

великі, округлі. Хроматин неконденсований. В просвіті порток визначається 

оптично світлий секрет (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15 Посмугована протока часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення прозерину. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – ядро епітеліоцита посмугованої протоки; 

3 – ядро міоепітеліоцита; 

4 – макрофаг; 

5 – мастоцит.  
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В гранулярних протоках визначались зміни двох типів. 

У першому випадку в стінці виявлялись клітини з оптично щільною 

або з оптично світлою цитоплазмою. В цитоплазмі останніх виявлялись 

поліморфні поліхромні секреторні гранули переважно невеликого розміру 

(рис. 4.16.а). 

В інших протоках цитоплазма майже всих епітеліоцитів була оптично 

щільною. Переважно крупні поліхромні секреторні гранули заповнювали 

майже всю цитоплазму, іноді зливаючись внутрішньоклітинно. Між 

базальною мембраною і базальноюплазмолемою візуалізуються оптично 

світлі вакуолі різного діаметру (рис. 4.16.б). 

а б 

Рис. 4.16 Гранулярні протоки часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення прозеріну. а) та б) – напівтонкий зріз. 

Забарвлення поліхромним барвником. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит; 

2 – ядро епітеліоцита; 

3 – секреторні гранули; 

4 – злиття секреторних гранул; 

5 – вакуолі в цитоплазмі. 
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При електрономікроскопічному дослідженні цитоплазма клітин 

гранулярних проток заповнена електронощільними секреторними 

гранулами, які, на відміну від тварин контрольної групи, виявлялись навіть 

в базальних відділах цитоплазми. В ядрах потокових епітеліоцитів 

переважав неконденсований хроматин, ядерця мали ексцентричне 

розташування, чітко визначалась смужка периферичного конденсованого 

хроматину (рис. 4.17). Оточуючий інтерстицій мав ознаки гіпергідратації. 

Ядра ендотеліоцитів перипротокових капілярів вибухали в просвіти, в яких 

визначались форменні елементи крові. В перипротоковому інтерстиції 

локалізувались плазмоцити. 

 

Рис. 4.17 Гранулярна протока часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення платифіліну. Електронограма. Зб.: х 8 000:  

1 – гранулярна протока; 

2 – секреторні гранули; 

3 – кінцевий відділ; 

4 – капіляр; 

5 – ядро ендотеліоцита; 

6 – цитоплазма плазмоцита. 
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У внутрішньочасточкових протоках піднижньощелепної залози щурів 

після введення прозеріну високопризматичні епітеліоцити мали неоднорідну 

оптичну щільність цитоплазми з ущільненням в базальних відділах та 

смужкою на апікальній поверхні. Ядра мали округлу форму, містили 

переважно деконденсований хроматин, чітко визначалось ексцентрично 

розміщене ядерце.  

Локально визначалась втрата контактів між клітинами. 

В просвіті визначались фрагменти секрету середньої оптичної 

щільності, вцілілі секреторні гранули  гранулярних проток (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18 Секрет в просвіті внутрішньочасточкової екскреторної 

протоки часточки піднижньощелепної слинної залози щура після введення 

прозеріну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 

100, Ок. х 10:  

1 – епітеліоцит; 

2 – ядро епітеліоцита; 

3 – втрата контакту між епітеліоцитами; 

4 – секрет в просвіті просвіту; 

5 – ущільнення базальної цитоплазми. 
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Артеріоли в перипротоковій сполучній тканині посмугованих проток 

були спазмовані – в посвіти вибухали ядра ендотеліоцитів, форменні 

елементи крові були відсутні. В просвітах венул виявлялись еритроцити. 

Колагенові волокна при забарвленні толуїдиновим синім з рН 8,4 

локально проявляли γ-метахроматичну реакцію (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19 Перипротокові судини часточки піднижньощелепної слинної 

залози щура після введення прозеріну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – протоковий епітеліоцит; 

2 – ядро епітеліоцита; 

3 – артеріола; 

4 – колагенові волокна; 

5 – кінцевий відділ. 

 

У внутрішньо часточковій сполучній тканини постійно виявлялись 

клітини лейкоцитарного ряду – лім фоцити, макрофаги, плазмоцити як 

поодинокі, так і групами від чотирьох до двадцяти клітин (переважно 
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периваскулярно. Цитоплазма мастоцитів була заповнена секреторними 

гранулами (рис. 4.20.) 

а б 

Рис. 4.20 Внутрішньочасточкова сполучна тканина часточки 

піднижньощелепної слинної залози щура після введення прозеріну. а) – 

напівтонкий  зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 10, Ок. х 100: 

б) – електронограма. Зб. х 8 000:  

1 – колагенові волокна; 

2 – плазмоцит; 

3 – мастоцит; 

4 – макрофаг; 

5 – нервові волокна. 

 

4.3. Морфометрична характеристика паренхіматозних компонентів 

та ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози 

щурів 

 

Піднижньощелепні слинні залози реагували на введення платифіліну та 

прозерину змінами у метричних показниках зовнішнього діаметру, діаметру 
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просвіту проток та висоти епітеліоцитів у своїх кінцевих відділах, вставних, 

посмугованих та гранулярних протоках. 

Середній показник зовнішнього діаметру кінцевих відділів при р< 0,05 

порівняно з контрольною групою тварин зменшувався при введенні 

прозерину на 8,9 %, а при введенні платифіліну на 28,8 %.  

При цьому спостерігається тенденція до зменшення цього показника 

при р < 0,05 порівняно з експериментальною групою тварин на 21,8 % (табл. 

4.1).  

Середній діаметр просвіту у кінцевих відділах під нижньощелепних 

слинних залозах при введенні прозерину не мав достовірної різниці при р< 

0,05 порівняно з контрольною групою тварин, а при введенні платифіліну 

визначена  достовірна різниця при р< 0,05 порівняно з контрольною групою 

тварин до його зменшення, що в середньому складає 45,2 %.  

Відмічена і вірогідна різниця при р < 0,05 порівняно з 

експериментальною групою тварин до зменшення середнього показника 

діаметру просвіту кінцевих відділів на 51,7 %.  

Середній показник висоти епітеліоцитів в кінцевих відділах не має 

достовірної різниці як при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин 

так і при р < 0,05 порівняно з експериментальною групою тварин. 

Середній показник зовнішнього діаметру не має вірогідних змін при р< 

0,05 порівняно з контрольною групою тварин як при введенні платифіліну 

так і при введенні прозерину.  

Встановлена вірогідна тенденція до збільшення на 3,8% зовнішнього 

діаметру вставних проток при р < 0,05 порівняно з експериментальною 

групою тварин (табл. 4.1). 

Середній показник діаметру просвіту вставних проток вірогідно 

зменшувався при р< 0,05 порівняно з контрольною групою при введенні 

прозерину на 11,2 %, а при введенні платифіліну на 13,4 %. При р < 0,05 

порівняно з експериментальною групою тварин діаметр просвіту вставних 

проток достовірно зменшується на 2,4 %. 
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Таблиця 4.1 

Морфометричні показники піднижньощелепних залоз (в мкм) 

 

 

Параметри 

Контрольна 

група 

(n=5) 

Дослідна група 

(введення 

прозерину n=10) 

Дослідна група 

(введення 

платифіліну, n=10) 

Кінцеві 

відділи 

Д

Дз 

37,91±3,22 34,52±2,98      

** 

27,01±1,67    

*,** 

Дп 9,13±0,22 8,73±0,61 

 

4,22±0,38     

*,** 

Ве 14,81±0,13 14,63±0,86 15,60±0,92 

Вставні 

протоки 

Дз 17,09±1,12 18,31±0,89 19,0±0,68              

* 

Д

Дп 

4,63±0,11 4,11±0,01          

*,** 

4,01±0,03         

*,** 

В

Ве 

7,30±0,11 7,81±0,24               

* 

7,82±0,55 

Посмуговані 

протоки 

Дз 34,62±3,25 42,53±2,18             

* 

42,72±3,25       

*,** 

Д

П 

4,01±0,20 10,64±0,87        

*,** 

11,91±3,37       

*,** 

В

Ве 

15,11±1,14 15,13±1,27 16,62±1,58 

Гранулярні 

протоки 

Д

Дз 

39,10±2,22 42,73±2,18 38,9±3,27 

Д

Дп 

8,48±0,12 7,48±0,75          

*,** 

3,84±0,41          

*,** 

В

Ве 

15,36±0,13 17,25±1,1               

* 

17,57±0,59            

* 

Примітка: * - Р< 0,05 порівняно з контрольною групою; ** - Р<  0,05 

порівняно з експериментальною групою. 
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Висота епітеліоцитів у вставних протоках достовірно при р< 0,05 

порівняно з контрольною групою збільшується на 7 % тільки при введенні 

прозерину. При введенні платифіліну висота епітеліоцитів у вставних 

протоках достовірних змін не зазнає. 

Зовнішній діаметр посмугованих проток при введенні прозерину 

вірогідно при р<0,05 порівняно з контрольною групою збільшується на 22,8 

%, при введенні платифіліну на 23,4 %. Достовірної різниці при р<0,05 

порівняно з експериментальною групою тварин для даного метричного 

показника не визначено. 

Середній діаметр просвіту посмугованих проток при введенні 

прозерину вірогідно при р<0,05 порівняно з контрольною групою 

збільшується на 165,3 %, а при введенні платифіліну на 197 %. При цьому 

визначена достовірна різниця при р<0,05 порівняно з експериментальною 

групою тварин, а сам показник зріс на 12,5 %. 

Характерною ознакою визначається відсутність вірогідних зв’язків як 

при р< 0,05 порівняно з контрольною групою так і при р < 0,05 порівняно з 

експериментальною групою тварин між метричними показниками висоти 

епітеліоцитів посмугованих проток при введенні платифіліну та прозерину. 

Зовнішній діаметр гранулярних проток в першій та другій дослідних 

групах достовірних зв’язків як при р<0,05 порівняно з контрольною групою 

так і при р < 0,05 порівняно з експериментальною групою тварин не має.  

Середні значення діаметру просвітів гранулярних проток при введенні 

прозерину достовірно зменшуються при р<0,05 порівняно з контрольною 

групою тварин на 11,8 %, а при введенні платифіліну значно, достовірно 

зменшуються р<0,05 порівняно з контрольною групою тварин на 54,7 %. При 

цьому встановлена достовірна тенденція до зменшення цього середнього 

показника і при р<0,05 порівняно з експериментальною групою тварин на 

48,7 %. 

Висота епітеліоцитів гранулярних проток збільшувалась при р<0,05 

порівняно з контрольною групою як при введенні прозерину (на 12,3 %) так і 
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при введення платифіліну (на 14,4%) при цьому достовірної різниці при 

р<0,05 порівняно з експериментальною групою тварин для цього метричного 

показника не визначено. 

Елементи гемомікроциркуляторного русла часточок 

піднижньощелепних слинної залози реагували однотипно в бік збільшення 

середніх діаметрів просвітів в порівнянні з контрольною групою тварин 

(табл. 4.2).  

Капіляри при введенні платифіліну достовірно при р<0,05 порівняно з 

контрольною групою збільшують свій середній діаметр просвіту на 225,7 %, 

а при введенні прозерину капіляри збільшуються в діаметрі на 120,9 %, при 

цьому спостерігається достовірний зв'язок у бік збільшення діаметру 

просвітів капілярів на 147,4 % при р<0,05 порівняно з експериментальною 

групою тварин. 

Таблиця 4.2 

Середні значення діаметрів обмінних і ємнісних ланок 

гемомікроциркуляторного русла часточок піднижньощелепної залози 

щурів (мкм)  

Параметри Капіляри Посткапіляри Венули 

Контроль (n=5) 3,15±0,04 7,69±0,08 12,91±0,42 

Введення прозерину 

(n=10) 

6,96±0,56        

*,** 

13,77±0,44       

*,** 

28,13±0,89       

*,** 

Введення платифіліну 

(n=10) 

10,26±0,75      

*,** 

15,01±0,44       

*,** 

27,25±1,03            

* 

Примітка: * - Р< 0,05 порівняно з контрольною групою; ** - Р<  0,05 

порівняно з експериментальною групою. 

 

Посткапіляри часточок під нижньощелепних слинних залоз теж при 

введенні платифіліну достовірно при р<0,05 порівняно з контрольною 

групою збільшують свій середній діаметр просвіту на 95,1 %, а при введенні 

прозерину капіляри збільшуються в діаметрі на 79,1 %, при цьому теж 
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спостерігається достовірний зв'язок між досліджуємими групами у бік 

збільшення діаметру просвітів посткапілярів на 9 % при р<0,05 порівняно з 

експериментальною групою тварин. 

Венули при введенні платифіліну збільшуються в діаметрі просвіту при 

р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин на 111,1 %, а при введенні 

прозерину цей метричний показник теж збільшується при р<0,05 порівняно з 

контрольною групою тварин на 117,9 %. Зазначимо, що згідно 

морфометричного аналізу відсутній достовірний зв'язок між середніми 

показниками діаметру просвіту венул при р<0,05 порівняно з 

експериментальною групою тварин між двома експериментальними групами.  

 

Результати досліджень, наведені в цьому розділі, висвітлені в 

публікаціях: [225, 231, 236]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

СТРУКТУРА ПІД’ЯЗИКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ 

ПЛАТИФІЛІНУ І ПРОЗЕРИНУ 

 

 

5.1. Будова під’язикової залози щурів контрольної групи та 

структурні зміни в часточках у відповідь на введення платифіліну 

 

Під’язикова залоза щурів є складною розгалуженою трубчасто-

альвеолярною. Змішані кінцеві відділи полігональної форми, в складі них 

переважають мукоцити. Клітини з переважно білковою секрецією 

утворюють півмісяці Джиануцці, розміщені зовні мукоцитів.  

Сусідні кінцеві відділи розмежовані тонкими прошарками 

інтерстиційної сполучної тканини, в яких визначаються мікросудини 

капілярного типу.  

Мукоцити кінцевих відділів на світлооптичному рівні мають 

варіабельну форму з вершиною, яка обернута в просвіт (рис. 5.1.а). 

Майже вся їх цитоплазма щільно заповнена секреторними гранулами 

низької оптичної щільності і має піноподібний вигляд. Ядра мукоцитів 

кінцевих відділів під’язикової залози щурів контрольної групи мають 

округлу форму і притиснуті до базальної плазмолеми. Міжклітинні щілини 

між сусідніми мукоцитами виявляються у вигляді чіткіх еозинофільних ліній 

і мають чіткі межі  (рис. 5.2.б). 

При застосуванні розчину толуїдинового синього з рН 8,4 для 

забарвлення залозистих тканин, цитоплазма мукоцитів забарвлюється в 

рожевий колір (γ-форма), що свідчить про наявність в секреторних гранулах 

переважно глікозаміногліканів (рис. 5.1.а).   

Серозні півмісяці визначаються на периферії кінцевих відділів і 

складаються з 2-6 клітин. Цитоплазма забарвлюється базофільно і містить 
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невелику кількість дифузно розміщених базофільних секреторних гранул. 

Ядра клітин півмісяців Джиануцці мають округлу форму і знаходяться в 

базальних відділах клітин (рис. 5.1).  

Клітини серозних півмісяців, з переважанням білків в складі 

цитоплазми, забарвлюються в синій колір (α-форма). 

а б 

Рис. 5.1 Часточка під’язикової слинної залози щура контрольної 

групи. а) – напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 40, 

Ок. х 10: б) – електронограма. Зб. х 5 000: 

1 – кінцевий відділ; 

2 – ядро міоепітеліоцита; 

3 – мукоцит; 

4 – серозний півмісяць; 

5 – капіляр. 

 

Вставні протоки в підʼязиковій залозі щурів є короткими і 

малочисельними.  

Стінках їх утворена клітинами кубічної форми, в цитоплазмі – 

невелику кількість органел. Ядра округлої форми розміщуються в центрі і 
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містять переважно деконденсований хроматин і 1 центрально розташоване 

ядерце. 

Стінка посмугованих проток складається з клітин призматичної форми, 

які мають базальну посмугованість. Цитоплазма клітин світлобазофільна, 

великі округлі ядра, в яких  переважає деконденсований хроматин, розміщені 

в один ряд. Іноді виявляються ядра видовженої форми і конденсованим 

хроматином.  

Просвіт посмугованих проток заповнений секретом різного ступеню 

щільності (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 Посмуговані протоки в часточці під’язикової слинної залози 

щура контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення поліхромним 

барвником. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – посмугована потока; 

3 – ядро протокового епітеліоцита; 

4 – серозний півмісяць; 

5 – базальна посмугованість. 
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Кровопостачання часточок під’язикової залози щурів здійснюється 

ланками мікроциркуляторного русла – артеріолами, прекапілярами, 

капілярами, посткапілярами та венулами, які визначаються в прошарках 

сполучної тканини.  

В стінці артеріол при великому збільшенні визначається внутрішній 

шар, утворений  ендотеліоцитами на базальній мембрані, яка візуалізується 

як тоненька слабобазофільна смужка.  

Ядра клітин веретеноподібної форми мали чітку орієнтацію вздовж 

судини (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3 Артеріола в часточці під’язикової слинної залози щура 

контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: 

Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – ядро міоцита; 

3 – ядро ендотеліоцита; 

4 – внутрішньочасточкова протока; 

5 – колагенові волокна. 
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В середньому шарі гладенькі міоцити формували суцільний шар. З 

огляду на форму ядер на зрізах, міоцити мали циркулярну орієнтацію. 

Зовнішній шар утворений пухкою сполучною тканиною.  

Система прекапілярних артеріол визначається в перипротоково і у 

«вузлових» інтерстиційних відсіках часточок.  

Судини капілярного типу під’язикової залози щурів розміщуються 

периацинарно і навколо вставних та посмугованих проток. Стінка капілярів 

утворена ендотеліоцитами сплощеної форми нефенестрованого типу і 

базальною мембраною. Шар перицитів є несуцільним (рис. 5.4.а). 

а б 

Рис. 5.4 Периацинарні мікросудини в часточці під’язикової слинної 

залози щура контрольної групи. а) – напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10: б) – електронограма. Зб. х 

5 500: 

1 – кінцевий відділ; 

2 – посмугована протока; 

3 – прекапіляр; 

4 – венула; 

5 – фібробласт. 
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Навколо посмугованих проток визначались ємнісні мікросудини – 

посткапіляри та венули. Стінка їх формувалась з ендотеліоцитів на базальній 

мембрані і адвентиційних клітин, зовні розміщувались периваскулярні 

фібробласти (рис. 5.4.б).  Поряд з внутрішньочасточковими екскреторними 

протоками в складі часточок під’язикової залози щурів визначались венули. 

Серед мігрантних клітин інтерстиційної сполучної тканини в 

підʼязикових слинних залозах щурів визначались макрофаги, лімфоцити і 

плазмоцити. При вивченні розподілу клітин серед паренхіматозних 

компонентів залози встановлено, що в міжацинарному інтерстиції 

локалізувались лімфоцити і макрофаги (рис. 5.5).  

 

Рис. 5.5 Периацинарні лімфоцити в часточці під’язикової слинної 

залози щура контрольної групи. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – ядро міоепітеліоцита; 

3 – ядро епітеліоцита; 

4 – просвіт кінцевого відділа; 

5 – лімфоцити. 



 109 

В перипротоковій сполучній тканині постійно зустрічались 

плазмоцити, макрофаги та мастоцити. В складі сполучної тканини навколо 

посмугованих і внутрішньочасточкових колекторних проток визначені 

поодинокі мастоцити.  

Введення щурам платифіліну призводило до змін структури часточок 

підʼязикової слинної залози. При вивченні напівтонких зрізів, забарвлених 

толуїдиновим синім, нами визначена зміна тинкторіальних властивостей 

епітеліоцитів кінцевих відділів в бік бузкового кольору (β-форма) (рис. 5.6). 

Цитоплазма мукоцитів набула «сітчастого» вигляду за рахунок тоненьких 

базофільних меж між секреторними гранулами. 

 

Рис. 5.6 Кінцеві відділи в часточці під’язикової слинної залози щура 

після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим 

синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – мукоцит; 

3 – серозний півмісяць; 

4 – фібробласт; 

5 – капіляр. 



 110 

Ядра гландулоцитів та органелвмісна цитоплазма проявляли 

хромофобію і забарвлювались в сіро-зеленуватий колір. Ядерця локалізував-

лись в центрі ядер, добре визначався периферичний конденсований 

хроматин. Мукоцити щільно прилягали один до одного, межі сусідніх 

епітеліоцитів визначались за рахунок чітких базофільно забарвлених бокових 

плазмолем. Нерозчинені секреторні гранули визначались в розширених 

просвітах. Сероцити білкових півмісяців забарвлювались в сіро-зелений 

колір, ядро в клітинах чітко контурувалось біля базальної мембрани. 

Клітини вставних проток також були хромофорними, цитоплазма їх 

гомогенна, просвіти розширені (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 Вставна потока часточки під’язикової слинної залози щура 

після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим 

синім. Зб.: Об. х 40, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – вставна протока; 

3 – серозний півмісяць; 

4 – фібробласт; 

5 – капіляр. 
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В посмугованих протоках під’язикових залоз щурів після введення 

платифіліном складки базальної плазмолеми чітко були орієнтовані 

перпендикулярно базальній мембрані і сягали майже двох третин висоти 

епітеліоцитів (рисю 5.8.а). Цитоплазма клітин оптично світла. 

При електрономікроскопічному дослідження великі ядра мали округлу 

форму, переважав неконденсований хроматин. Ядерця розміщувались 

центрально. В апікальній частині клітин визначались дрібні секреторні 

гранули. Між складками базальної плазмолеми локалізувались численні 

мітохондрії (рис. 5.8.б).  

а б 

Рис. 5.8 Посмугована протока часточки під’язикової слинної залози 

щура після введення платифіліну. а) – напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10: б) – електронограма. Зб. х 

5000:  

1 – посмугована протока; 

2 – кінцевий відділ; 

3 – серозний півмісяць; 

4 – венула; 

5 – мастоцит. 
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У внутрішньочасточковому інтерстиції часточок під’язикової залози 

щурів після введення платифіліну виявлялись морфологічні ознаки 

гіпергідратації  – зменшення оптичної щільності, порівняно з контрольною 

групою тварин, розширення  міжацинарних проміжків за рахунок збільшення 

об’єму аморфної речовини (рис. 5.9.а). 

В судинах гемомікроциркуляторного русла формені елементи крові 

виявлялись не постійно. Капіляри і посткапіляри формених елементів крові 

не містили. Просвіти венул були заповнені еритроцитами, адлюмінальна 

поверхня ендотеліоцитів мала хвилеподібний контур (рис. 5.9.б).  

а б 

Рис. 5.9 Внутрішньочасточкова сполучна тканина під’язикової 

слинної залози щура після введення платифіліну. а) – напівтонкий зріз. 

Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10: б) – 

електронограма. Зб. х 5 000:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – внутрішньочасточкова протока; 

3 – посткапіляр; 

4 – ядро ендотеліоцита; 

5 – макрофаг. 
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Мастоцити визначались як в перипротоковій сполучній тканині, так і, 

на відміну від тварин контрольної групи, в периацинарному інтерстиції. 

Цитоплазму останніх щільно заповнювали базофільна секреторні гранули, 

ядра розміщувались ексцентрично і візуалізувались не у всіх клітинах (рис. 

5.10.а).  

В перипротоковій гіпергідратованій сполучній тканині переважна 

більшість мастоцитів знаходилась в стані дегрануляції – кількість 

секреторних гранул в цитоплазмі була незначною. Ядра розміщувались в 

центрі клітин (рис. 5.10.б). 

а б 

Рис. 5.10 Мастоцити в стромі часточки під’язикової слинної залози 

щура після введення платифіліну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – посмугована протока; 

3 – артеріола; 

4 – венула; 

5 – мастоцит. 
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5. 2. Морфологічні зміни в під’язиковій залозі щурів після введення 

прозерину 

 

Після введення прозеріну секреторні гранули мукоцитів кінцевих 

відділів проявляли β-метахромазію. Органелвмісна цитоплазма 

забарвлювалась базофільно. Ядра овоїдної форми притиснуті до базальної 

мембрани. Цитоплазма сероцитів півмісяців Джиануцці була дифузно 

заповнена оптично щільними базофільними гранулами (рис. 5.11.а).  При 

електрономікроскопічному дослідженні візуалізувались розширені цистерни 

гранулярної ЕПС (рис. 5.11.б). 

а б 

Рис. 5.11 Кінцеві відділи часточки під’язикової слинної залози щура 

після введення прозеріну. а) – напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим 

синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10: б) – електронограма. Зб. х 5 000:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – мукоцит; 

3 – сероцит; 

4 – гранулярна ЕПС; 

5 – внутрішньоклітинний каналець. 
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Прошарки міжацинарного інтерстицію були розширені і заповнені 

слабобазофільною аморфною речовиною. 

З боку вставних проток зміни структури під впливом прозеріну були 

локальними. Поряд з протоками, які мали нормальну будову стінки – 

епітеліоцити кубічної форми, цитоплазма слабобазофільна, округлі ядра в 

центрі, виявлялись вставні протоки з вакуолізованою цитоплазмою 

епітеліоцитів. 

Ядра були поліморфними – веретеноподібні, триангулярні, відросчаті, 

серпоподібні. В їх складі переважав неконденсований хроматин, ядерце 

мало центральну локалізацію. Висота клітин в ділянках вакуолей була 

збільшена, місцями – зменшена. Просвіти були розширеними (рис. 5.12).   

 

Рис. 5.12 Вставні протоки часточки під’язикової слинної залози щура 

після введення прозеріну. Напівтонкий зріз. Забарвлення толуїдиновим 

синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – вставна протока; 

2 – кінцевий відділ; 

3 – вакуолі; 

4 – фібробласт; 

5 – посткапіляр. 
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В епітеліоцитах посмугованих проток підʼязикових залоз визначалось 

ущільнення цитоплазми за рахунок переміщення мітохондрій з базальних 

складок плазмолеми на весь обʼєм цитоплазми.  

Ядра розташовувались в один ряд, були поліморфними, в каріоплазмі 

переважав деконденсований хроматин.  

Апікальні поверхні були оптично щільні, забарвлювались базофільно. 

Визначались поодинокі «темні» епітеліоцити з гомогенною базофільною 

цитоплазмою. Вміст просвітів проток мав неоднорідну оптичну щільність 

(рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13 Посмугована потока часточки під’язикової слинної залози 

щура після введення прозеріну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – посмугована протока; 

2 – кінцевий відділ; 

3 – гомогенізація апікальної плазмолеми; 

4 – фібробласт; 

5 – капіляр. 
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Судини гемомікроциркуляторного русла, які в перипротоковому 

інтерстиції представлені артеріолами, посткапілярами і венулами, були 

заповнені еритроцитами. Артеріоли були спазмовані, венули – розширені. 

Окремі посткапіляри форменні елементи крові містили, в інших – просвіти 

були пустими (рис. 5.14). 

 

Рис. 5.14 Судини мікроциркуляторного русла часточки під’язикової 

слинної залози щура після введення прозеріну. Напівтонкий зріз. 

Забарвлення толуїдиновим синім. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10:  

1 – посмугована протока; 

2 – кінцевий відділ; 

3 – гомогенізація апікальної плазмолеми; 

4 – фібробласт; 

5 – капіляр. 

 

В перипротоковій сполучній тканині виявлялись лейкоцити – 

макрофаги і плазмоцити. Мастоцити перебували в стані екструзії 

секреторних гранул, які вільно розміщувались в аморфній речовині. 

В периауинарному інтерстиції виявлялись плазмоцити, цистерни 

гранулярної ЕПС яких  були розширеними (рис. 5.15). 



 118 

 

Рис. 5.15 Плазмоцит в часточці під’язикової слинної залози щура 

після введення прозеріну. Електронограма. Зб. х 5 000:  

1 – кінцевий відділ; 

2 – ядро мукоцита; 

3 – ядро плазмоцита; 

4 – гранулярна ЕПС плазмоцита; 

5 – ядро фібробласта. 

 

5.3. Морфометрична характеристика паренхіматозних компонентів 

та ланок гемомікроциркуляторного русла під’язикової залози щурів  

 

Під’язикові  слинні залози реагували на введення платифіліну та 

прозерину змінами у метричних показниках зовнішнього діаметру, діаметру 

просвіту проток та висоти епітеліоцитів у своїх кінцевих відділах, вставних 

та посмугованих протоках. 

Середній показник зовнішнього діаметру кінцевих відділів як при 

введенні платифіліну так і при введенні прозерину не мав достовірної різниці 

як при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин, так і при р < 0,05 
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порівняно з експериментальною групою тварин між двома 

експериментальними групами (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Морфометричні показники паренхіматозних компонентів часточок 

під’язикових залоз щурів (в мкм) 

Параметри 

 

Контрольна 

група 

(n=5) 

Дослідна група 

(введення 

прозерину, n=10) 

Дослідна група 

(введення 

платифіліну, 

n=10) 

Кінцеві відділи Дз 42,09±2,13 39,28±1,14 39,32±1,39 

Дп 4,67±0,05 4,72±0,85          

** 

8,32±0,88        

*,** 

Ве 18,87±0,55 16,71±0,63     

*,** 

15,69±0,6             

* 

Вставні 

протоки 

Дз 13,89±0,83 25,32±1,92     

*,** 

22,68±1,61      

*,** 

Дп 4,73±0,33 4,81±0,57 5,32±0,46 

Ве 4,54±0,03 10,32±0,91          

* 

9,52±0,83             

* 

Посмуговані 

протоки 

Дз 48,72±0,19 64,79±0,92      

*,** 

50,8±0,83           

** 

Дп 9,41±0,23 12,38±0,53      

*,** 

10,04±0,86         

** 

Ве 18,34±0,04 23,5±0,59        

*, ** 

20,67±1,75         

** 

Примітка: * - Р< 0,01 порівняно з контрольною групою; ** - Р<  0,01 

порівняно з експериментальною групою. 

 

Середній діаметр просвіту протоки кінцевих відділів достовірно при р< 

0,05 порівняно з контрольною групою тварин збільшується при введенні 
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платифіліну на 1,1% а при введенні прозерину на 78,2 % при цьому 

визначено вірогідний зв'язок між двома експериментальними групами тварин 

при р < 0,05 у бік збільшення цього метричного показника на 76,3 %. 

Висота епітеліоцитів навпаки відреагувала на введення платифіліну 

своїм зменшенням при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин на 

11,4 % така ж тенденція спостерігається і при введенні прозерину: середній 

метричний показник висоти епітеліоцитів кінцевих відділів зменшився при 

р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин на 16,9 %.  

Визначені достовірні зміни висоти епітеліоцитів між двома 

експериментальними групами у бік зменшення при р< 0,05 на 6,1 %. 

Зовнішній діаметр вставних проток при введенні платифіліну та 

прозерину збільшувався при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин 

відповідно на 82,3 % і 61,1 %, при цьому спостерігається достовірна 

тенденція до зменшення середнього показника зовнішнього діаметру при р < 

0,05 порівняно з експериментальною групою тварин на 10,4 %. 

Середній діаметр просвіту вставних проток при введенні платифіліну 

та прозерину вірогідних змін як при р< 0,05 порівняно з контрольною групою 

тварин так і при р < 0,05 порівняно з експериментальною групою тварин не 

зазнає. 

При введенні платифіліну середній показник висоти епітеліоцитів при 

р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин збільшується 127,3 % а при 

введенні прозерину збільшується на 109,7 %. 

Вірогідного зв’язку між двома експериментальними групами тварин 

при  р < 0,05 стосовно змін висоти епітеліоцитів вставних проток 

під’язикових слинних залоз не визначено. 

Зовнішній діаметр посмугованих проток при введенні платифіліну 

достовірно при р < 0,05 порівняно з контрольною групою тварин 

збільшується на 33 %, а при введенні прозерину на 4,3 %.  
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Середній діаметр просвіту посмугованих проток при введенні 

платифіліну достовірно при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин 

збільшується на 31,6%, а при введенні прозерину на 6,7 %.  

Середній метричний показник висоти епітеліоцитів при введенні 

платифіліну достовірно при р< 0,05 порівняно з контрольною групою тварин 

збільшується на 28,1 %, а при введенні прозерину на 12,7 %.  

При цьому визначений достовірний зв'язок між показниками висоти 

епітеліоцитів посмугованих проток при р < 0,05 порівняно з 

експериментальними групами тварин для середніх показників зовнішнього 

діаметру, діаметру просвіту протоки та висоти епітеліоцитів посмугованих 

проток під’язикових слинних залоз щурів. 

Середні значення діаметрів обмінних і ємнісних ланок 

гемомікроциркуляторного русла часточок під’язикових слинних залоз 

реагували своїм розширення у всіх експериментальних групах. 

Середній діаметр просвіту капілярів при введенні платифіліну 

достовірно (при р < 0,05), порівняно з контрольною групою тварин, 

збільшився на 72,6 %.  

Введення прозерину викликало збільшення середніх значень діаметру 

просвіту капілярів на 81,8 %.  

Між експериментальними групами тварин вірогідних відмінностей 

вивченого показника не встановлено. 

Середній діаметр просвіту посткапілярів при введенні платифіліну 

достовірно (при р< 0,05), порівняно з контрольною групою тварин, 

збільшився на 37,3 %, при введенні прозерину – на 42,4 %.  

Однак, достовірної різниці метричних значень (при р< 0,05) між 

експериментальними групами щурів нами не виявлено. 

Середній діаметр просвіту венул після введення платифіліну 

достовірно (при р< 0,05), порівняно з контрольною групою тварин, 

збільшився на 16,8 %. 
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Введення прозерину викликало достовірне збільшення середнього 

діаметру просвіту венул (при р < 0,05), порівняно з контрольною групою 

тварин, на 66,6 % (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Середні значення діаметрів обмінних і ємнісних ланок 

гемомікроциркуляторного русла часточок під’язикової залози щурів 

(мкм)  

Параметри Капіляри Посткапіляри Венули 

Контроль (n=5) 4,57±0,04 9,74±0,08 13,89±0,12 

Введення платифіліну 

(n=20) 

7,89±0,73      

 * 

13,37±0,4        

* 

16,22±0,74         

*,** 

Введення прозерину (n=20) 8,31±0,56       

* 

13,87±0,73      

* 

23,14±0,97         

*,** 

Примітка: * - Р< 0,01 порівняно з контрольною групою; ** - Р<  0,01 

порівняно з експериментальною групою. 

 

Таким чином, введення прозеріну і платифіліну впливає на морфо 

функціональний стан секреторних компонентів і ланок 

гемомікроциркуляторного русла часточок підʼязикових залоз щурів. 

 

Результати досліджень, наведені в цьому розділі, висвітлені в 

публікаціях: [225, 236]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Стимульована слина утворюється в результаті активних 

енергозатратних процесів і не являється продуктом пасивної 

ультрафільтрації плазми. Слина може бути секретована проти зовнішнього 

тиску, більшого чим тиск крові [60, 126].  

Епітеліоцити слинних залоз активно транспортують іони Na, K, Ca 

проти електрохімічного градієнту і хімічної концентрації за допомогою Na
+
, 

K
+ 

активованої АТФази. Регуляція електролітного складу пов’язана із 

прямим впливом іонної концентрації в крові, нервовою регуляцією через 

концентрацію іонів в крові та дією мінералокортикоїдів [61, 66, 91]. 

На першому етапі утворення стимульованої слини утворюється 

ізотонічна слина, із електролітним складом близьким до сироватки крові. Під 

впливом стимулюючого фактору ацинарні клітини розпочинають активно 

транспортувати в порожнину ацинусів електроліти. Для ізотонічного 

транспорту необхідна зворотна реабсорбція іонів Na в ацинусі, що 

відбувається під впливом секреції хлоридів. Регуляція цього процесу 

забезпечується самими залозистими клітинами, за рахунок того, що апікальна 

поверхня епітеліоцитів, є більш проникною для води чим базальна. 

На другому етапі − переміщення секрету по протоках, в зміні 

концентрації речовин в слині приймає участь епітелій системи вивідних 

проток [44]. 

Найбільш суттєву роль в формуванні та транспорті стимульованого 

секрету відіграють епітеліоцити посмугованих проток. В ділянці 

посмугованих проток відбувається інтенсивне надходження іонів 

мікроелементів через стінку проток в слину. Таким же шляхом в слину 
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потрапляє глюкоза, а також продукти її метаболізму, які безпосередньо 

утворюються в клітинах проток. Клітини проток мають різну проникність зі 

сторони апікального полюсу, що звернений в порожнину проток, та 

базальної, прилеглої до системи судин. Апікальний полюс клітин має 

здатність селективно пропускати одні речовини та затримувати інші, тоді як 

базальний полюс є більш проникним для різних речовин. Проникність 

клітинних мембран змінюється в залежності від функціонального стану 

слинних залоз [71, 82].  

Зміна електролітного складу слини відбувається за рахунок діяльності 

протокових клітин – із первинного секрету реабсорбуються іони і 

утворюється кінцева гіпотонічна рідина. 

В протоковій системі відбувається активна реабсорбція іонів Na із 

первинної ацинарної рідини, що і визначає гіпотонізацію стимульованої 

слини. Висока активність окислювальних ферментів, яка виявляється в стінці 

проток стріарної зони, також указує на здатність клітин цих проток 

здійснювати активний транспорт іонів Na [49]. 

Роботи попередників показали [90, 97, 102], що концентрація Na
+ 

в 

рідині взятій із міжчасточкових проток в стані спокою, приблизно така ж як і 

в сироватці крові. За умов впливу на залозу пілокарпіном відбувається 

реабсорбція Na
+ 

і Сl
- 
із рідини локалізованої в даній ділянці. Вищенаведене 

дає можливість дійти наступного висновку, що в стріарних протоках 

привушної залози, на відміну від підщелепної, реабсорбція Na
+
 і Сl

-
 

відбувається лише в період секреторної діяльності. Наші дослідження 

показують, що на основі морфофункціональної перебудови можливо 

простежити залежність між концентрацією іонів і швидкістю секреції слини, 

яка змінюється при різних видах стимуляції. 

При дослідженні напівтонких зрізів, із використанням в якості 

барвника толуїдинового синього, тинкторіальні властивості цитоплазми 

епітеліоцитів привушної залози за умов стимуляції платифіліном, 

змінювались в бік бузкового кольору, порівняно з контрольною групою, що 
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може бути оцінено як посилення синтезу полісахаридів клітинами кінцевих 

відділів. Це узгоджується з даними [104, 191] про посилення секреції 

привушною залозою при стимуляції адренорецепторів адреналіном.   

Результатами морфометричних досліджень визначено вірогідне 

зменшення середніх значень зовнішнього діаметру, кінцевих відділів і висоти 

епітеліоцитів, що є морфологічним свідченням підвищення функціональної 

активності серомукозних клітин кінцевих відділів у відповідь на стимуляцію.   

При гістохімічному забарвленні, для деяких залозистих клітин 

кінцевих відділів характерний феномен метахромазії, а саме цитоплазма 

забарвлювалась в різні відтінки синього та бузкового кольору, в залежності 

від біохімічної природи гранул, що сконцентровані в ній. Клітини з 

переважанням білків в складі цитоплазми забарвлюються в синій колір (α-

форма), бузкового кольору набувають клітини, які синтезують білки і 

глікозаміноглікани у різних співвідношеннях (β-форма). Бузковий колір 

характерний для клітин, які містять в складі секреторних продуктів 

переважно вуглеводи (γ-форма). Наші дослідження підтверджують роботи 

попередників [200]. 

Результати каріометричного дослідження показують, що ядра 

епітеліоцитів кінцевих відділів привушної слинної залози в нормі 

представлені переважно двома максимальними ядерними класами в 

інтервалах логарифмів об’єму (lgV)0,9±0,001 та (lgV)1,1±0,002. 

Морфологічно це доведено результатами вивчення напівтонких зрізів 

забарвлених толуїдиновим синім, де нами виявлені α-епітеліоцити і β-

епітеліоцити, що є морфологічним підтвердженням секреції гландулоцитами 

привушної залози комплексів білків з полісахаридами. 

Вищенаведені розбіжності є проявом функціональної активності клітин 

даного класу, що узгоджується із напрацюваннями попередників [123 ] 

При каріометричному дослідженні сероцитів кінцевих відділів 

привушної залози при стимуляції платифіліном нами встановлено, що вони  
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представлені двома максимальними ядерними класами, які кратно збільшені 

в порівнянні із логарифмами об’ємів ядер щурів контрольної групи. 

Епітеліоцити посмугованих проток представлені одним 

максимальним ядерним класом, що також кратно збільшується в порівнянні 

із логарифмами об’ємів ядер щурів контрольної групи.  

Аналіз логарифмічних піків показує, що зміна каріометричних 

показників за умов стимуляції платифіліном відбувається за рахунок 

незначного впливу на епітеліоцити кінцевих відділів та переважним впливом 

на епітеліоцити посмугованих проток. Отримані нами каріометричні дані 

підтверджені отриманими морфометричними показниками.  

Вищенаведені результати дають можливість стверджувати, що 

введення платифіліну здійснює мінімальний стимулюючий ефект на 

секреторний цикл залозистих клітин, а побічна дія викликана впливом на 

епітеліоцити посмугованих проток, що характеризується достовірним 

зменшенням зовнішнього діаметру та діаметру проток та вірогідним 

зменшенням висоти епітеліоцитів у порівнянні із конрольною групою, що 

узгоджується із результатами досліджень Г. А. Єрошенко [123]. 

Отримані стійкі каріометричні класи епітеліоцитів кінцевих відділів та 

посмугованих проток, тобто секреторного апарату залози відповідають 

окремим гістогенетичним типам. Вони характеризуються характерною 

локалізацією максимального ядерного класу на апроксимованій функції 

щільності і гістоструктурними, а також цитоспецифічними ознаками. 

В зв’язку з частим поєднанням на мікропрепараті окремих 

гістогенетичних типів епітелію при побудові функції щільності вірогідності 

розподілу каріометричних показників, відмічалась яскраво виражена 

полімодальність.  

Порівнюючи каріометричні особливості епітелію кінцевих відділів та 

посмугованих вивідних проток слід відзначити відповідність локалізації 

ядерних класів. Останнє наводить на думку, що вищевказані два види 
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епітелію мають одну генетичну детермінацію. Дане положення узгоджується 

напрацюваннями А. В. Степанченко, А. Б. Денисова [37] 

Результатами власних каріометричних досліджень створено теоретичне 

підґрунтя, для розмежовування норми і патології. 

Проведені нами каріометричні дослідження структури 

паренхіматозних компонентів за умов стимуляції підтверджують концепцію 

функціонального набухання ядер, згідно якої при підвищенні 

функціонального навантаження об’єм ядер збільшується, а при зниженні 

зменшується.  

Міжклітинні проміжки у щурів контрольної групи візуалізувалися у 

вигляді оптично світлих смужок подовж латеральних плазмалем сусідніх 

епітеліоцитів кінцевих відділів.  

Внутрішньочасточкова сполучна тканина представлена аморфною 

речовиною, колагеновими волокнами і відростками фібробластів між 

сусідніми кінцевими відділами. У вузлових інтерстиційних відсіках – місцях 

контакту 3-4 кінцевих відділів визначаються тіла фібробластів колагенові 

волокна і гемомікросудини – капіляри і посткапіляри. Перинуклеарно і 

подовж бічних поверхонь епітеліальних клітин розміщені базофільні 

секреторні гранули. Наповненість останніми різна, що відображає 

циклічність секреторного процесу в серозних кінцевих відділах. Отримані 

результати узгоджуються із напрацюваннями В. В. Гемонова [57].  

Вивчення параметрів вставних проток великих слинних залоз щурів 

методом морфометричного дослідження дозволило визначити їх 

безпосередню участь в стимульованій секреції слини. При введенні щурам 

експериментальної групи платифіліну в привушній залозі висота 

епітеліоцитів вставних проток вірогідно збільшилась, що супроводжувалось 

збільшенням діаметру просвіту проток. В цитоплазмі секреторних 

епітеліоцитів візуалізуються ядра округлої форми, які локалізовані в 

базальних відділах клітин. Хроматин переважно деконденсований, чітко 

контурується ядерце і смужка периферичного конденсованого хроматину. 
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Стимуляція функціональної активності привушних залоз  

супроводжувалась змінами морфометричних показників посмугованих 

проток. Після введення платифіліну зовнішній діаметр проток і значення 

висоти протокових епітеліоцитів вірогідно зменшились, середній діаметр 

просвіту достовірно зменшувався.   

Епітеліоцити посмугованих проток представлені одним 

максимальним ядерним класом. Вищенаведені клітини на напівтонких зрізах 

мали призматичну форму та оксифільну оптичносвітлу цитоплазму. На 

базальній поверхні визначалась характерна посмугованість, зумовлена, 

видовженими складками базального полюсу плазмолеми. В той час як 

апікальна поверхня клітини містила секреторні гранули калікреїну. 

Ядра розміщуються в центрі клітин їх форма варіабельна, від 

витягнутої до пірамідної. При цьому світлооптичність ядер клітин даного 

ядерного класу різна. 

Поздовжні складки базальної мембрани клітин, в комплексі з 

мітохондріями, є апаратом для перенесення карбокси-іонів через клітинну 

стінку, яке здійснюється транспортними білками. Вони визначались на 

апікальних мембранах ацинарних і протокових гландулоцитів щурів 

контрольної групи, що свідчить про їх участь в салівації в стані спокою. 

Також вони визначались на базолатеральних мембранах протокових 

епітеліоцитів посмугованих проток. Це свідчить про участь цих клітин в 

стимульованій секреції слини, що узгоджується із результатами досліджень 

[71,134].  

Наші дослідження підтверджують напрацювання попередників [129] і 

положення, стосовно того, що в посмугованих протоках переважає 

трансцелюлярне переміщення інтерстиційної рідини до складу слини. 

Регуляція цього процесу за даними [49, 126] відбувається за рахунок 

аквопорин-опосередкованного трансцелюлярного транспорту.  

Результатами власних досліджень показано, що, у 

внутрішньочасточковій сполучній тканині привушної залози щурів після 
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введення платифіліну визначались морфологічні ознаки підвищеної 

гідратації – зменшення оптичної щільності основної речовини, розширення 

міжацинарних проміжків і «вузлових» інтерстиційних відсіків. В судинах 

ГМЦР виявлялись явища стазу, що підтверджувалось сильними позитивними 

кореляційними зв’язками між значеннями діаметрів обмінних і ємнісних 

ланок ГМЦР і метричними показниками зовнішнього діаметру і просвіту 

проток. 

Означену залежність можна пояснити реактивними змінами судин на 

зменшення притоку крові внаслідок спазму резистивної ланки ГМЦР. 

Розвиток спастичної ішемії, накопичення продуктів метаболізму і надалі 

тканьової гіпоксії в залозистій тканині викликає розширення обмінних ланок 

ГМЦР.  

За результатами морфометричного дослідження визначено 

однонаправлені зміни в обмінній і ємнісній ланках ГМЦР , які проявлялись 

збільшенням діаметрів просвітів в експериментальних групах тварин (рис. 

6.1). 

У межах індивідуального мікросудинного модуля прекапілярні 

артеріоли, починаючись від артеріол кільця, проникали в товщу часточки, 

прямуючи до її центральних відділів, де знаходяться осьові структури, 

представлені внутрішньочасточковими вивідними протоками, поряд з якими 

були розташовані ємнісні мікросудини — посткапілярні і збірні венули, що 

узгоджується із результатами [130]. Даний синтопічний зв'язок ємнісних 

мікросудин з внутрішньочасточковими протоками є найбільш характерною і 

універсальною рисою системи структурного забезпечення функції слинних 

залоз. 

Після введення прозерину в часточках привушної слинної залози щурів 

встановлена втрата оптичної щільності секреторними гранулами кінцевих 

відділів. Міжклітинні щілини в переважній більшості були цистерноподібно 

розширені. В ділянках, де вони мали рівний хід, спостерігалось крайове стояння 

секреторних гранул. 
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Рис. 6.1. Зміни діаметрів капілярів, посткапілярів і венул в часточках 

привушних, піднижньощелепних та під’язикових залоз контрольної групи, 

після введення платифіліну (ПФ) і прозерину (ПЗ). 

 

З боку вставних проток морфологічних змін, порівняно з тваринами 

контрольної групи нами не виявлено, за винятком змін форми ядра з округлої 

до овальної в окремих клітинах. 

В епітеліоцитах посмугованих проток визначались «темні» і «світлі» 

ядра. З боку базальної посмугованості виявлялась дезорієнтація складок 

базальної плазмолеми. В апікальних відділах клітин посмугованих проток 

визначались електроннощільні поліморфні секреторні гранули. Секрет в 

просвітах був неоднорідної електроннооптичної щільності. 

Адлюмінальні поверхні епітеліоцитів внутрішньочасточкових 

колекторних проток мали нерівний контур. В цитоплазмі визначались дрібні 

оптично світлі вакуолі і поодинокі базофільні секреторні гранули. В місцях 

злиття проток меншого порядку постійно зустрічались інтраепітеліальні 

лімфоцити. 
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Результатами проведених каріометричних досліджень сероцитів 

кінцевих відділів привушної залози при стимуляції прозерином, на 

напівтонких зрізах, забарвлених поліхромним барвником встановлено, що 

епітеліоцити кінцевих відділів привушної слинної залози представлені 2 

максимальними ядерними класами: в інтервалах логарифмів об’ємів 

(lgV)1,2±0,002; (lgV)1,4±0,003 ( див. рис. 3.7).  

При статистичній ідентифікації кожного із каріометричних піків 

встановлено, що вони відповідають окремим класам клітин протокової 

системи привушної слинної залози. 

Клітини з максимальним ядерним класом в інтервалі логарифму об’єму 

(lgV)1,4±0,003 є морфологічним підтвердженням секреції гландулоцитами 

привушної залози комплексів білків з полісахаридами. Вони мали 

ексцентричне розташування ядер, добре виражені ядерця.  

Так, клітини з максимальним ядерним піком (lgV)1,2±0,002 мали 

витягнуту полігональну форму, ексцентрично зміщене ядро та 

оптичнощільну цитоплазму. На відміну від епітеліоцитів контрольної групи, 

ядро епітеліальної клітини ексцентрично зміщене за рахунок збільшення 

секреторних гранул в цитоплазмі. По периферії чітко контурувався 

перинуклеарний простір світло-бузкового кольору. 

Епітеліоцити посмугованих проток були представлені одним 

максимальним ядерним класом із логарифмом об’єму (lgV)0,9±0,002. Форма 

цих клітин в порівнянні із контрольною групою була незмінена, цитоплазма 

характеризувалась оксифілією. На базальній поверхні визначалася 

характерна посмугованість, зумовлена, видовженими складками базального 

полюсу плазмолеми.   

Аналіз логарифмічних піків показав, що зміна каріометричних 

показників за умов стимуляції прозерином відбувається за рахунок 

інтенсивного впливу на епітеліоцити кінцевих відділів та стимуляцію 

секреторної діяльності залозистих клітини, що дає можливість підвищеної 

секреції слини із низьким вмістом білка. 
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Після введення платифіліну в піднижньощелепних залозах значних 

морфологічних змін з боку кінцевих відділів не визначено. Однак, подекуди в 

цитоплазмі спостерігались ділянки злиття секреторних гранул, ядра окремих 

з них мали неправильну форму за рахунок нерівного контура каріолеми. З 

боку вставних проток виявлена поява оптично світлих вакуолей між 

базальною мембраною і плазмолемою клітин, що свідчило про підвищення 

потоку рідини до просвітів проток з перипротокового інтерстицію. В стінці 

посмугованих проток визначалось зменшення кількості «темних» клітин, що 

є морфологічним підтвердженням підвищення функціональної активності 

потокових епітеліоцитів.  

Цитоплазма клітин гранулярних проток була заповнена 

оптичнощільними поліморфними секреторними гранулами, які, на відміну 

від тварин контрольної групи, виявлялись навіть в базальних відділах 

цитоплазми, прикриваючи ядра. В ядрах потокових епітеліоцитів переважав 

деконденсований хроматин, ядерця мали ексцентричне розташування, чітко 

визначалась смужка периферичного конденсованого хроматину. 

Міжклітинні проміжки між сусідніми гландулоцитами були значно 

розширеними. Оточуючий інтерстицій мав ознаки гіпергідратації. В 

перипротоковому інтерстиції локалізувались плазмоцити. 

У кінцевих відділах під’язикової залози щурів після введення 

платифіліну спостерігалося значне підвищення вмісту вуглеводів у складі 

секреторних гранул..  

Виявлені зміни свідчать про посилення секреторної активності 

кінцевих відділів і гранулярних проток піднижньощелепних залоз, значному 

збільшенні вуглеводів в складі секреторних гранул, як прояву підвищення 

захисних властивостей стимульованої слини, і активізацію 

юкстацелюлярного перенесення рідини через протоковий епітелій в просвіти 

у під'язиковій залозі. 

В піднижньощелепній і під'язикових залозах введення прозерину 

викликало зменшення абсолютних розмірів гранул в мукоцитах і зміну їх 
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тинкторіальних властивостей. У клітинах серозних півмісяців під’язикової 

залози спостерігалась масована екструзія секреторних гранул, 

внутрішньоклітинні канальці були розширеними. У протоковій системі 

спостерігалося збільшення значень зовнішнього діаметру і просвітів. В 

посмугованих протоках під нижньощелепної і під’язикової залоз встановлено 

значне розширення складок базальної плазмолеми, що є морфологічним 

підтвердженням посилення транспорту рідини через епітеліальний шар.  

У великих слинних залозах щурів існує місцевий захисний бар’єр, який 

в контрольній групі представлений плазмоцитами і макрофагами в 

міжацинарному інтерстиції та макрофагами і мастоцитами в перипротоковій 

сполучній тканині.  

Введення платифіліну викликало збільшення кількості макрофагів і 

мастоцитів, появу лімфоцитів та плазмоцитів в перипротоковій сполучній 

тканині в привушній та піднижньощелепної залозах.  

Стимуляція прозерином призводила до збільшення кількості 

плазмоцитів і макрофагів в периацинарному інтерстиції привушної і 

під’язикової залоз щурів, мастоцитів в стадії дегрануляції у перипротоковій 

стромі, появи лімфоцитів в складі епітелію проток привушної залози.  

Отримані дані свідчать про незначний вплив платифіліну на 

представництво і локалізацію клітин лейкоцитарного ряду в слинних залозах. 

Під впливом прозерину відбувається значне підвищення проникності 

судинної стінки і епітеліального шару залоз і, як наслідок, перебудова 

місцевого захисного бар’єру. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у визначенні структурних особливостей 

великих слинних залоз щурів в нормі та реактивних змін за умов введення 

платифіліну і прозерину з метою структурного забезпечення стимульованого 

адекватного слиновиділення в порожнину рота для підтримання гомеостазу 

травного каналу та профілактики стоматологічних захворювань.  

1. Встановлено, що часточки великих слинних залоз щурів в нормі 

представлені кінцевими відділами системами вивідних проток – вставних, 

посмугованих і внутрішньочасточкових колекторних та принципово не 

відрізняються від таких у людини. Основними морфологічними відмінностями 

в будові є наявність гранулярних проток в піднижньощелепних залозах. 

Секреторні гранули епітеліоцитів кінцевих відділів мають різні тинкторіальні 

властивості при забарвленні толуїдиновим синім з рН 8,4.  

2. З’ясовано, що введення платифіліну викликає посилення α-

метахромазії секреторних гранул епітеліоцитів кінцевих відділів привушної 

слинної залози, прозерину – призводить до вираженої γ-метахромазії. 

Введення платифіліну не впливало на тинкторіальні властивості секреторних 

гранул епітеліоцитів кінцевих відділів підщелепних слинних залоз, в той час 

як  прозерин ініціював метахроматичну реакцію в бік β-форм, що говорить про 

збільшення в складі секрету кількості глікозаміногліканів. Секреторні гранули 

епітеліоцитів кінцевих відділів під’язикових слинних залоз проявляли 

стереотипні зміни тинкторіальних властивостей при введені платифіліну та 

прозерину у вигляді β-метахромазії.   

3. Встановлено, що посилення секретоутворення і секретовиведення, за 

умов застосування платифіліну, пов’язано з розширенням міжклітинних 

проміжків в кінцевих відділах і посмугованих протоках, збільшенням висоти 

гландулоцитів кінцевих відділів на 27,8%* та достовірне зменшення діаметрів 
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просвіту внутрішньочасточкових проток*, порівняно з показниками в 

контрольній групі тварин. Виявлено посилення секреторної активності 

ендокриноцитів в стінці посмугованих проток і, особливо, в кінцевих відділах. 

Після введення прозерину визначено порушення процесів виведення 

секреторних гранул, що проявлялось їх накопиченням в цитоплазмі 

гландулоцитов кінцевих відділів, краєвому розташуванню уздовж розширених 

міжклітинних проміжків і збільшенню висоти клітин на 6,2%*, порівняно з 

контрольною групою. Середній діаметр просвіту посмугованих і 

внутрішньочасточкових колекторних проток зменшився в 3 рази*, порівняно з 

показниками контрольної групи тварин. Виявлено розширення складок 

базальної плазмолеми посмугованих проток. 

4.Визначено, що ядра епітеліоцитів кінцевих відділів привушної слинної 

залози в нормі представлені двома максимальними класами в інтервалах 

логарифмів об’єму 0,9±0,001 та 1,1±0,002. Стимуляція платифіліном 

призводила до вірогідного збільшення показників логарифмів об’ємів ядер 

епітеліоцитів кінцевих відділів до 1,1±0,001* та 1,3±0,002* відповідно, а 

прозерину – до 1,2±0,002* і 1,4±0,003* (порівняно із значеннями в контрольній 

групі). 

Ядра епітеліоцитів посмугованих проток представлені одним 

максимальним класом із логарифмом об’єму в інтервалі 0,9±0,001. За умов 

застосування платифіліну показник логарифм об’єму ядер достовірно 

збільшився до 1,1±0,001*, порівняно з контрольною групою щурів. Введення 

прозерину не впливало на каріометричні показники епітеліоцитів 

посмугованих проток.  

5. Доведено, що у кінцевих відділах піднижньощелепної і під’язикової 

залоз щурів після введення платифіліну посилилось секретоутворення і 

виведення секрету – збільшились, порівняно з показниками в контрольній 

групі тварин, зовнішні діаметри кінцевих відділів та зменшились діаметри 

просвітів на 40 %*. Міжклітинні проміжки між сусідніми гландулоцитами 

значно розширилися в піднижньощелепній залозі, що свідчить про 
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юкстацеллюлярне переміщення рідини. Накопичення секреторних продуктів в 

епітеліоцитах проток проявлялось збільшенням, порівняно з контрольною 

групою, зовнішніх діаметрів на 27%* і звуженням просвітів на 24%* в 

піднижньощелепній залозі. У епітеліоцитах гранулярних проток 

спостерігалось масоване виділення секреторних гранул. Стимуляція 

прозерином викликала зміни основних метричних і морфологічних 

показників, що характеризувалось зменшенням абсолютних розмірів гранул в 

мукоцитах. У клітинах серозних півмісяців під’язикової залози посилилось 

виведення секрету, що проявлялось екструзією секреторних гранул та 

розширенням внутрішньоклітинних канальців. У протоковій системі обох 

залоз спостерігалося збільшення значень зовнішнього діаметру і просвітів*. 

6. З’ясовано, що вплив платифіліну та прозерину на обмінну і ємнісну 

ланки ГМЦР часточок великих слинних залоз проявляється збільшенням 

метричних показників з переважанням значень при введенні прозерину. 

Найбільш виражене розширення мікросудин визначено в піднижньощелепній 

залозі, найменше – в привушній. Середній діаметр просвіту капілярів при 

введенні платифіліну достовірно, порівняно з контрольною групою тварин, 

збільшився на 72,6 %*. Введення прозерину викликало збільшення середніх 

значень діаметру просвіту капілярів на 81,8 %*. Середній діаметр просвіту 

посткапілярів при введенні платифіліну достовірно, порівняно з контрольною 

групою тварин, збільшився на 37,3 %*, при введенні прозерину – на 42,4 %*. 

Однак, достовірної різниці метричних значень між експериментальними 

групами щурів нами не виявлено. Середній діаметр просвіту венул після 

введення платифіліну достовірно, порівняно з контрольною групою тварин, 

збільшився на 16,8 %*. Введення прозерину викликало достовірне збільшення 

середнього діаметру просвіту венул, порівняно з контрольною групою тварин, 

на 66,6 %*.  

7. Визначено, що у великих слинних залозах щурів місцевий захисний 

бар’єр представлений плазмоцитами і макрофагами в міжацинарному 

інтерстиції та макрофагами і мастоцитами в перипротоковій сполучній 
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тканині. За умов стимуляції платифіліном збільшилась кількість макрофагів і 

мастоцитів, з’явились лімфоцити та плазмоцити в перипротоковій сполучній 

тканині піднижньощелепної залози. Стимуляція прозеріном викликала 

збільшення кількості плазмоцитів і макрофагів в периацинарному інтерстиції 

привушної і під’язикової залоз щурів, мастоцитів в стадії дегрануляції у 

перипротоковій стромі, появу лімфоцитів в складі епітелію проток привушної 

залози. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Одержані результати, щодо змін структурної організації слинних 

залоз під впливом стимуляції, доцільно використовувати в навчальному та 

науково-дослідному процесах кафедр морфологічного, стоматологічного та 

терапевтичного профілів.  

2. Встановлені метричні показники можливо використовувати в якості 

нормативних критеріїв при визначені структурної організації слинних залоз 

при експериментальних дослідженнях з метою поглибленого вивчення 

відомих в клініці захворювань, які викликають гіпофункцію слинних залоз 

(постпроменеві ушкодження, депресивні стани, гіпертонічна хвороба, хвороба 

Шегрена). 

3. Для профілактики і лікування гіпосалівації, як ускладнення численних 

стоматологічних захворювань, рекомендуємо враховувати встановлені 

особливості секреторного процесу в кінцевих відділах і протоковій системі в 

слинних залозах на введення платифіліну. 
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