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(Козлов С.В., 2021). Проте механізми та маркери цих ушкоджень досліджені не 

достатньо. 

Матеріали та методи. Відтворення ВІНТ проводили з допомогою установки 

“ударна труба” (Козлова Ю.В., 2021) з тиском ударної хвилі 26,4±3,6 кПа, що 

відповідає ушкодженню легкого ступеня. Через 1 добу у щурів експериментальної та 

контрольної групи після евтаназії під наркозом (що відповідає міжнародним вимогам 

біоетики) вилучали головний мозок, фіксували 24 години в 10% розчині забуференого 

формаліну та виготовляли блоки. Зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином 

(Коржевський Д.Е., 2010). Гістологічний аналіз проводили під світловим 

мікроскопом Axioskop 40 Carl Zeiss (ок. W-PI 10x/23, об. 5, 10, 20, 40). 

Результати та їх обговорення. В мікроскопічній картині були виявлені 

екстравазальні скупчення незмінних еритроцитів, десквамація ендотелію, 

неоднорідність забарвлення нейронів при застосуванні гематоксиліну та еозину, що 

свідчить про розвиток дифузної внутрішньочерепної травми головного мозку. Збоку 

судинної системи спостерігали дрібновогнищеві, петехіальні та діапедезні 

крововиливи під м’яку мозкову оболонку та речовину головного мозку. За 

походженням встановлені зміни є характерними для ВІНТ. 

Підсумок. Аналіз патоморфологічних змін у 1 добу після відтворення легкої 

ВІНТ вказує на значні специфічні ушкодження ударною хвилею структур головного 

мозку, що відповідають за когнітивну функцію. 
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Актуальність. З наукових джерел відомо, що за певних умов деякі харчові 

добавки, що широко використовуються в харчовій промисловості, здатні спричиняти 

негативні морфо-функціональні зміни органів травної системи. 

Мета роботи. Вивчення в експерименті особливостей будови слизових і 

білкових малих слинних залоз язика за умов комбінованого впливу комплексу 

харчових добавок: понсо 4R, нітриту натрію,глютамат натрію впродовж 4 тижнів. 

Матеріали і методи. Дослідження виконано на 30 безпородних білих щурах. 

Тварини експериментальних груп додатково до стандартного раціону отримували 
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комбінацію харчових добавок - глутамат натрію, понсо 4R, нітрат натрію впродовж 4 

тижнів. Виведення тварин з експерименту здійснювалось шляхом передозування 

тіопенталового наркозу. Після чого з препаратів язика, за загальноприйнятими 

методиками, виготовляли мікропрепарати, та проводилось їх морфо метричне 

дослідження. 

Результати. В слизових слинних залозах тварин контрольної групи частка 

строми склала  30%, а паренхіми 70%. Середній діаметр ацинарних відділів 

зазначених залоз склав 55,7±2,89 мкм. 

В білкових залозах частка строми становила 24,1%, відповідно паренхіма 

складала 75,9%. А середній діаметр ацинарних відділів інтактних тварин становив 

32,25±3,59 мкм. 

Після додавання в стандартний раціон комплексу харчових добавок впродовж 4 

тижнів в слизових слинних залозах спостерігались наступні зміни. Частка строми 

зменшилась до 9,09±0,26% (p = 0,01), а паренхіми відповідно зросла до 91,0±0,30% (p 

= 0,01). Спостерігалось збільшення середнього діаметру кінцевих відділів цих залоз 

до 62,44±0,96 мкм (p = 0,01). Аналогічні тенденції спостерігались і в білкових залозах, 

де частка строми склала 13,67±1,13%, а паренхіми 86,3 ± 1,13%. 

Висновки. Споживання комплексу харчових добавок  глутамат натрію, понсо 

4R, нітрат натрію впродовж 4 тижнів призводить до зменшення в слинних залозах 

язика відносної кількості стромального компонента та відповідне збільшення 

паренхіми, що відбувається за рахунок гіпертрофії ацинарних відділів. Описані 

процеси більш виражені в слизових слинних залозах язика, ніж в білкових.  

На нашу думку зазначені зміни можуть бути спричинені стимулюючим впливом 

харчових добавок на секреторну функцію досліджуваних залоз. 

Ключові слова: харчові добавки, язик, слинні залози язика. 
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Актуальность. Диагностическая значимость размеров черепа, определяемых 

при проведении краниометрической верификации пола (по Пашковой В.И. и др.), 

оценивается исследователями в различной степени. Расстояние между сосцевидными 


