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ЛЕКТИНОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛОЗИСТОЇ ЗОНИ СЛИЗОВОЇ 
ОБОЛОНКИ ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ 1 % ЕФІРУ 
МЕТАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ 
Єрошенко Г.А., Тимошенко Ю.В., Шевченко К.В., Лисаченко О.Д., Улановська-Циба Н.А. 
Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Робота э фрагментом НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів кордової крові 
та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, етанолу та 1 % ефіру метакрилової кислоти на морфофунк-
ціональний стан ряду внутрішніх органів», номер державної реєстрації № 0119U102925. 

Decreased secretory activity of the salivary glands leads to deterioration of the general condition and aggravation of 
dental diseases in patients, which determines the relevance of the chosen topic. We identified changes in the morpho-
functional state of the mucous membrane of the hard palate under the conditions of experimental hyposalivation by the 
method of lectin probing. This method is significantly superior to traditional methods of histochemical verification of car-
bohydrates due to its sensitivity and selectivity for the detection of these molecular structures. HPA lectin was used to 
identify the expression of carbohydrate determinants in the structural elements of the glandular zone of the mucous 
membrane of the hard palate in rats. 
Key words: hyposalivation, mucous membrane, lectins, rats. 

Зниження секреторної активності слинних залоз призводить до погіршення загального стану  та поглибленню 
стоматологічних захворювань у пацієнтів, що обумовлює актуальність обраної теми. Нами були визначені зміни 
морфо функціонального стану слизової оболонки твердого піднебіння за умов експериментальної гіпосалівації ме-
тодом  лектинового зондування. Цей метод за своєю чутливістю і селективністю виявлення вказаних молекуляр-
них структур значно перевершує традиційні методи гістохімічної верифікації вуглеводів. За допомогою лектину 
HPA проведено визначення експресії вуглеводних детермінант в структурних елементах залозистої зони слизової 
оболонки твердого піднебіння щурів.  
Ключові слова: гіпосалівація, слизова оболонка, лектини, щури.  

На сьогодні важко уявити терапію різноманітних 
захворювань без врахування системи імунного захис-
ту. Тверде піднебіння в порожнині рота приймає 
участь у формуванні місцевого імунітету завдяки сли-
зовій оболонці. Вона протягом життя зазнає механіч-
ного, термічного, хімічного впливу. Її населяють безліч 
бактерій (100-160 видів). Вона є місцем хиткої рівно-
ваги між місцевою флорою і захисними силами орга-
нізму. При її ослабленні, внаслідок надмірної пролі-
ферації бактерій, або при зниженні загального й, осо-
бливо, місцевого імунного захисту, рівновага порушу-
ється, що сприяє розвитку вогнищ інфекції в слизовій 
оболонці порожнини рота. Важливу роль в розвитку 
патології слизової оболонки порожнини рота нале-
жить  стану  малих слинних залоз. Загальний об’єм, 
вміст органічних і неорганічних речовин в складі оста-
точної слини залежить від виду харчового подразника 
і спрямовані на забезпечення порожнини рота необ-
хідною кількістю рідини. Окрім участі в травленні, 
слинні залози відіграють важливу роль у формуванні 
місцевого імунітету в порожнині рота за рахунок сек-
реції імуноглобуліну А, а також синтезують низку біо-
логічно активних речовин, що мають значення в ендо-
кринній регуляції функцій організму. В практичній дія-
льності лікаря-стоматолога зустрічаються ряд патоло-
гічних змін, основною ознакою яких є  сухість порож-
нини рота. Причиною яких може бути екзогенні місцеві 
фактор (ортопедичні конструкції за рахунок остаточ-
ного мономеру - 1% ефіру метакрилової кислоти), так 

і загальні ендогенні (стан після променевої терапії, 
вживання лікарських препаратів). Зниження секретор-
ної активності слинних залоз призводить до погіршен-
ня загального стану  та поглибленню стоматологічних 
захворювань у пацієнтів, що обумовлює актуальність 
обраної теми. 

Порушення слиноутворення негативно впливає на 
морфофункціональний стан органів травної системи 
та призводить до розвитку захворювань [1-3]. Гіпо-
салівація, яка клінічно проявляється ксеростомією, за 
даними літератури спостерігається у майже 2/3 насе-
лення нашої країни [4]. Їі прояви посилюються при су-
путній соматичній, патології, прийомі лікарських засо-
бів, використання знімних протезів [5].  

У сполучній тканині слизової оболонки, яка є стро-
мою для малих слинних залоз, локалізовані асоціації 
лейкоцитів, які забезпечують фізіологічний бар’єр на 
шляху інфекції [6].  

Гіпосалівація знижує якість життя хворих, сприяє 
виникненню запальних процесів порожнини рота та 
прогресуванню карієсу [7]. 

Мета роботи – визначити трансформацію інтен-
сивності маркування компонентів слизової оболонки 
твердого піднебіння за допомогою α-галактозо-
специфічного лектину виноградного равлика (HPA). 

Матеріал і методи дослідження  
Дослідження було проведено на 20 білих безпо-

родних щурах-самцях. П'ять тварин склали контроль-
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ну групу і 15 – експериментальну. Гіпосалівацію було 
відтворено шляхом моделювання екзогенної дії - об-
робки слизової оболонки рота щурів 1% розчином ме-
тилового ефіру метакрилової кислоти протягом 30 
днів [8]. Тварин виводили з експерименту на 14 і 30 
добу шляхом передозування тіопенталового наркозу.  

Метод лектинового зондування за своєю чутливіс-
тю і селективністю виявлення вказаних молекулярних 
структур значно перевершує традиційні методи гісто-
хімічної верифікації вуглеводів. З метою визначення 
вуглеводних компонентів структурних елементів 
слизової оболонки залозистої зони твердого 
піднебіння ми використали метод лектиногістохімії [9].  

Результати дослідження та їх обговорення 
За допомогою лектину HPA проведено визначення 

вуглеводних детермінант в структурних елементах 
залозистої зони слизової оболонки твердого піднебін-
ня щурів контрольної групи, на етапі звикання до ко-
ристування знімних протезів – 14-та доба та 30-та до-
ба експерименту. 

Інтенсивність маркування компонентів слизової 
оболонки твердого піднебіння щурів інтактної групи за 
допомогою α-галактозоспецифічного лектину виног-
радного равлика (HPA) встановлено помірний ступінь 
експресії з 116 рецепторами рогових лусочок. Слаб-
кою була реакція клітин зернистого, шипуватого, ба-
зального шарів та базальної мембрани (табл. 1). 

Таблиця 1 
Лектинохімічна характеристика слизової оболонки залозистої зони твердого піднебіння щурів  

при зондуванні лектином виноградного равлика (HPA) 

Структурні компоненти Інтактна група 14 доба 30 доба 
Роговий шар 2 3 3 
Зернистий шар 1 2 1 
Шипуватий шар 1 2 1 
Базальний шар 1 2 1 

епітелій 

Базальна мембрана 1 1 1 
Фібробласти 1 3 2 
Колагенові волокна 1 3 2 

Ендотеліоцити 1 2 1 
Базальна мембрана 1 1 1 Судини  
Еластична мембрана 0 0 3 
Мастоцит 4 4 3 
Лімфоцити 1 1 0 

Власна пластинка 

Мігрантні кліти-
ни 

Макрофаги  1 1 0 
Базальна мембрана 3 2 1 
Плазмолема 3 1 1 
Цитоплазма 1 1 1 

Кінцеві відділи 

Міоепітеліоцити 2 3 1 
Базальна мембрана 3 2 1 
Плазмолема 3 1 1 
Цитоплазма 1 1 1 

Залози  

Вивідні протоки  

Міоепітеліоцити 2 3 1 
 
Ступінь експресії рецепторів фібробластів і кола-

генових волокон у власній пластинці щурів інтактної 
групи була слабкою. Реакція рецепторів на ендотелі-
оцитах судин і базальній мембрані також була слаб-

кою. Реакція з боку еластичних мембран артеріол бу-
ла негативною. З боку макрофагів, лімфоцитів визна-
чалось слабке експонування рецепторів, мастоцитів – 
дуже сильна реакція (рис. 1).  

  
Рис. 1. Дуже сильна експресія α-галактозоспецифічного 
лектину виноградного равлика на мастоцитах у власній 

пластинці залозистої зони твердого піднебіння щура 
інтактної групи. НРA маркування.  

Зб.: Об. х 100, Ок. х 10. 

Рис. 2. Сильна експресія лектину виноградного равлика  
на міоепітеліоцитах та на апікальній плазмолемі 

епітеліоцитів кінцевих відділів слинних залоз залозистої 
зони твердого піднебіння щура інтактної групи. НРA 

маркування. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10. 
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Спорідненість компонентів цитоплазми епітеліоцитів 
піднебінних залоз щурів інтактної групи до α-галактозо-
специфічного лектину виноградного равлика була слаб-
кою. До базальної мембрани і апікальної плазмолеми 
епітеліоцитів кінцевих відділів  визначена сильна реакція 
в інтактній групі тварин (табл. 2).  

Інтенсивність маркування клітинної поверхні і цито-
плазми міоепітеліоцитів була помірною (рис. 2). 

Спорідненість базальної мембрани та плазмалеми 
протокових епітеліоцитів у щурів інтактної групи була 

сильною. Експресія рецепторів до α-галактози була сла-
бкою з боку цитоплазми і помірною – з боку міоепітеліо-
цитів вивідних проток (табл. 1).  

До 14 – ої доби спостереження інтенсивність марку-
вання рецепторів рогових лусочок до лектину виноград-
ного равлика посилилась до сильної. Експресія рецеп-
торів на клітинах зернистого, шипуватого, базального 
шарів посилилась зі слабкої до помірної, а базальної 
мембрани залишилась сталою на рівні слабкої (рис. 3).  

  
Рис. 3. Посилення експресії α-галактозоспецифічного 

лектину виноградного слимака на кератиноцитах 
епітеліальної пластинки залозистої зони твердого 

піднебіння щура на 14 добу спостереження.  
НРA маркування. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10. 

Рис. 4. Посилення експресії до сильної з лектином 
виноградного равлика на колагенових волокнах і дуже 

сильна – на мастоцитаху власній пластинці залозистої 
зони твердого піднебіння щура на 14 добу 

спостереження. НРA маркування. Зб.: Об. х 100., Ок. х 10. 
Дослідження специфічності зв’язування компонентів 

власної пластинки на 14-ту добу спостереження встано-
вило посилення експресії рецепторів до α-галактози з 
боку фібробластів та колагенових волокон зі слабкої до 
сильної.  

Реакція з боку компонентів судинної стінки на  
14-ту добу експерименту залишалась сталою, за ви-
нятком посилення реакції з боку рецепторів на ендо-
теліоцитах зі слабкої до помірної (табл. 1).  

Спорідненість рецепторів до α-галактози мігрант-
них клітин сполучної тканини макрофагів (слабка), лі-
мфоцитів (слабка) та мастоцитів (дуже сильна) зали-
шилась на рівні інтактної групи (рис. 4).  

На 14-ту добу експерименту визначено посилення 
експресії рецепторів до НРA на міоепітеліоцитах до 
сильної (помірна – в інтактній групі) (рис. 4). 

Реакція з боку базальної мембрани кінцевих відділів 
знизилась з сильної до помірної, базальної плазмалеми 
– з сильної до слабкої, цитоплазми – залишилась ста-
лою слабкою. Аналогічні зміни встановлені відносно 
структурних компонентів вивідних проток піднебінних 
залоз щурів на 14-ту добу введення 1% ефіру метакри-
лової кислоти (табл. 1). 

На 30-ту добу спостереження в епітеліальній плас-
тинці залозистої зони слизової оболонки твердого підне-
біння щурів реакція з боку рогових лусочок залишилась 
сталою сильною, порівняно з попереднім терміном спо-
стереження. Зниження ступеню звʼязування рецепторів 
до лектину виноградного равлика визначено в шипува-
тому, зернистому і базальному шарах до слабкого, порі-
вняно з 14-ої добою спостереження, реакція базальної 
мембрани залишалась сталою слабкою протягом всього 
терміну експерименту (рис. 5).  

  
Рис. 5. Зменшення інтенсивності маркування рецепторів 

до α-галактозоспецифічного лектину виноградного 
равлика на кератиноцитах зернистого, шипуватого і 
базального шарів епітеліальної пластинки залозистої 

зони твердого піднебіння щура на 30 добу 
спостереження. НРA маркування. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10. 

Рис. 6. Посилення експресії до сильної α-
галактозоспецифічного лектину виноградного равлика 
на еластичних мембранах артеріол та зменшення - на 

колагенових волокнах і фібробластах у власній пластинці 
залозистої зони твердого піднебіння щура на 30 добу 

спостереження. НРA маркування. Зб.: Об. х 100, Ок. х 10. 
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З боку кінцевих відділів піднебінних залоз на 30-ту 
добу експерименту встановлено збереження слабкої 
інтенсивності експонування вуглеводних детермінант 
до лектину виноградного равлика в цитоплазмі епіте-
ліоцитів. На базальній мембрані (сильна в інтактній 
групі та помірна на 14-ту добу спостереження) відбу-
лось зменшення експонування рецепторів  до слабкої. 

Залишилась сталою, протягом експерименту, реа-
кція на рівні слабкої в цитоплазмі епітеліоцитів кінце-
вих відділів, порівняно з попереднім терміном спосте-
реження. З сильної до слабкої знизилась експресія 
рецепторів до лектину НРA на міоепітеліоцитах кінце-
вих відділів. 

Визначення специфічності зв’язування α-
галактозоспецифічного лектину виноградного равлика 
з рецепторами структурних компонентів вивідних про-
ток піднебінних залоз на 30-ту добу спостереження 
визначило слабке маркування всіх вивчених компоне-
нтів – базальної мембрани, плазмолеми, цитоплазми 
міоепітеліоцитів та цитоплазми. 

Висновок  
Таким чином, 1% розчин метилового ефіру мета-

крилової кислоти на 14-ту добу експерименту призво-
дить до посилення зроговіння епітелію, яке обумов-
лено безпосереднім подразнюючим впливом на пове-
рхню слизової оболонки. Зміни у власній пластинці 
проявляються гіпергідратацією аморфної речовини. В 
кінцевих відділах визначається пригнічення секрето-
виведення. До 30 - ої доби спостереження в епітеліа-
льній пластинці розвиваються дистрофічні зміни. При 
морфометричному дослідженні встановлено достові-
рне зменшення середніх значень зовнішнього діамет-
ру кінцевих відділів піднебінних залоз та збільшення 
висоти епітеліоцитів на 25 % на 14-ту добу спостере-
ження з різким зменшенням на 30-ту добу. Відбува-
ється прогресивне зменшення всіх метричних показ-
ників вивідних проток І-ІІІ порядку протягом експери-

менту, за винятком значення висоти епітеліоцитів 
проток І порядку на 14-ту добу спостереження.  

Серед мігрантних клітин сильний ступінь звʼязу-
вання встановлений для мастоцитів. Реакція плазмо-
леми епітеліоцитів секреторних кінцевих відділів та 
проток була максимальною з галактозо специфічними 
лектинами. 
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