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Робота є фрагментом НДР “Імунні взаємодії в слизовій оболонці порожнини рота і їх роль в патогенезі стоматологічних 

захворювань”, № 0100V000389. 

Стимуляція слинних залоз ацетілхоліном призводить до виділення великої кількості рідкої слини [5,6]. 

Реактивні зміни в кровоносному мікроциркуляторному руслі мають різноплановий характер. Пояснити їх можна, 

виходячи з реакції залоз на посилення притоку крові по резистивній ланці МЦР, особливостями 

внутрішньочастокової будови інтерстицію, щільності розміщення кінцевих відділів та проток в під'язикових 

залозах, метаболічними змінами в тканині залоз, які виникають у відповідь на збільшення притоку крові і 

викликають реакцію судин [1,9]. 

Зменшення діаметру “справжніх” капілярів і посткапілярних відділів може бути викликано збільшенням 

об'єму залозистих утворень. Ацетілхолінова стимуляція викликає помітні зміни в серозних півмісяцях змішаних 

кінцевих відділів, що проявляється масованим виведенням білкових секреторних гранул в просвіт ацинусів і 

надалі впротокову систему [2,7,8]. 

Вирішення питання про субмікроскопічні механізми забезпечення реакції посмугованих проток 

під’язикових залоз на парасимпатичну стимуляцію потребує подальшого вивчення на електрономікроскопічному 

рівні. 

Метою роботи було дослідження ультраструктурних змін епітеліоцитів посмугованих проток під’язикових 

залоз після введення ацетилхоліну (АХ). 

Об'єкт і методи дослідження. Об'єктом дослідження були статевозрілі щури-самці, що тримувались в 

звичайних умовах віварію. Тваринам першої групи (контрольної) вводили фізіологічний розчин, тваринам другої 

(експериментальної) вводили 1,5 мг/кг АХ. Шматочки під'язикових залоз закпючали в епон-812 за 

загальноприйнятою методикою [3]. З отриманних блоків ультратонкі зрізи на ультратомі УМПТ-4, контрастували і 

монтували їх на бленди, з електронному мікроскопі МБР-100 при прискорюючій напрузі 75 КВт. 

Результати дослідження та їх обговорення. Зовнішній діаметр посмугованих проток в під'язикових 

залозах найбільший серед слинних залоз і в півтора рази перевищує значення в привушних [3]. Клітини 

посмугованих проток мають базальну посмугованість „пухирцевого” типу (рис.1). Цитоплазма клітин світла, ядра 

розміщені в один ряд, великого розміру, переважає деконденсований хроматин, ядерця займають центральне 

положення (рис.2).
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Рис.1. Базальні відділи посмугованої протоки 

під'язикової залози щура контрольної групи. 

Зб.хЗООО. 

 

Рис.4. Базальні відділи посмугованої протоки 

під’язикової залози щура експериментальної 

групи (введення АХ). Електронограма. 

Зб.х2000. 

Рис. 3. Судини мікроциркуляторного русла в паренхімі 

під'язикових залоз щурів після введення АХ. 

Електронограма. Зб.х3000. 

Рис.2. Посмугована протока під’язикової залози щура 

контрольної групи. Електронограма. 

Зб.х3000. 
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При вивченні структурних особливостей під’язикових залоз щурів після введення ацетилхоліну визначено, 

що серед елементів мікроциркуляторного русла в перипротоковій сполучній тканині спостерігались венули 

заповнені клітинами крові, деякі їх не містили (рис.3). Посмугованість набувала вузької складчатості базальної 

плазмалеми. Електронна щільність цитоплазми змінювалась. Ділянки електроносвітлі, на тлі яких визначались 

мітохондрії, чергувались з електронощільними. В інтерстиційній сполучній тканині виявлялись морфологічні 

ознаки гіпергідратації (рис.4). 

На деяких поперечних перерізах посмугованих проток під’язикової залози щурів після введення АХ, 

стінка яких формувалась епітеліоцитами з електронощільною цитопламою визначались ядра з видовженої або 

відросчатої форми, які містили переважно конденсований хроматин, що свідчило про зміну їх функціонального 

стану. Базальна посмугованість в таких клітинах не визначалась, мітохондрії неупорядковано розміщувались в 

цистерноподібних електронооптичносвітлих ділянках цитоплазми (рис.5). 

 

 

Рис.5.Базальні відділи посмугованої протоки  

Електронограма. Зб.х2000. 

 

Рис.6. Посмугована протока під’язикової залози 

під’язикової залози щура експериментальної щура 

експериментальної групи (введення АХ), групи 

(введення АХ). Електронограма. Зб.х1500.  

Просвіт посмугованих проток тварин експериментальної групи був заповнений секреторними 

продуктами, електронооптична щільність його була неоднорідною і значно нижчою, ніж в контрольній групі, що 

подеколи утруднювало процес визначення межі між апікальною плазмалемою і просвітом протоки (рис.6). 
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Вивчення структури епітеліоцитів посмугованих проток під’язикових залоз щурів після введення ацетилхоліну 

визначило на електрономікроскопічному рівні значні зміни з боку синтетичного апарату і системи надходження 

рідини з перипротокової системи мікросудин в просвіт протоки, а також порушення морфологічного стану ядер. Це 

свідчить про значне функціональне навантаження на залозу при стимуляції холінорецепторів. 
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Целью работы было исследование 

упьтраструктурних изменений эпителиоцитов 

исчепченных протоков подъязычных желез крыс после 

введения ацетилхолина. Изучение структуры 

эпителиоцитов исчепченных протоков подъязычных 

желез крыс после введения ацетилхолина установило на 

электронномикроскопическом уровне не только 

значительные изменения со стороны синтетического 

аппарата и системы поступления жидкости из 

перипротоковой системы микрососудов в просветы 

протоков, но и нарушение морфологического состояния 

ядер. Это свидетельствует о значительной 

функциональной нагрузке на железу при стимуляции 

холинорецепторов. 

Ключевые слова: подъязычная железа, 

исчелченные протоки, ацетилхолин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research of ultrastructural changes of the 

epitheliocytes of the striated ducts of rat s sublingual 

gland after introduction of acetylcholin was the 

purpose of work. The study of structure of the 

epitheliocytes of the striated ducts of rat's sublingual 

gland after introduction of acetylcholin defined on the 

ultramicroscopic levei even considerable changing 

from the side of synthetic apparate and system of 

receipt of liquid from the periductal system of 

microvessels to the ductal lumen, but also violation 

of the morphological state of nucleuses. It testifies to 

the considerable functional loading on a gland at 

stimulation of acetylcholin. 

Keywords: sublingual gland, striated 

ducts , acetylcholin. 
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