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УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ПРИВУШНОЇ
ЗАЛОЗИЩУРІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ АЦЕТИЛХОЛІНУ
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РЕЗЮМЕ. У наведеній роботі вивчено вплив ацетилхолін на льтрастр т р се реторних омпонентів
прив шної залози. Встановлено, що холіномімети и змінюють її морфоф н ціональний стан. Це проявляється
різ им розширенням син ональних між літинних щілин, змінами еле тронної щільності се реторних ран л і
наявністю в с ладі епітелію вн трішньочасточ ових прото трансм ральних отворів, я і підвищ ють ідравлічн
прони ненність стін и залозистих тр бо .
КЛЮЧОВІ СЛОВА: прив шна залоза, ацетилхолін, епітеліоцити, вивідні прото и.

Вст п. Дисф н ція слинних залоз може б ти
ви ли ана різними причинами. Її наслід ами є
підвищення захворюваності на арієс, риб ові
інфе ції, розлади травлення [1]. Застос вання
м-холіномімети ів для оре ції серостомії в
постпроменевом періоді дає позитивний ефе т
в 52 % випад ів [2]. Застос вання піло арпін
я превентивно о і лі вально о засоб для по-
ращення я ості життя пацієнтів і оре ції іпо-
ф н ції слинних залоз широ о застосов ється в
медицині [3].

Для об р нт вання лінічних рез льтатів і
диференційовано о вибор метод лі вання
дисф н ції слинних залоз необхідно чіт о виз-
начити льтрастр т рні зміни в них під впливом
холіномімети ів [4, 5].

Мета роботи - дослідження стр т ри епі-
теліоцитів прив шних залоз після введення аце-
тилхолін .

Матеріал і методи дослідження. Об'є том
дослідження б ли статевозрілі щ ри-самці. Пер-
ша р па: інта тна - 10 тварин, др а: е спери-
ментальна - 10 тварин, я им під е сеналовим
нар озом через анюлю вн трішньоартеріально
вводили розчин ацетилхолін (1,5 м / )(АХ) до
появи виражено о слиновиділення. Після за і-
нчення введення розчин тваринам проводили
евтаназію шляхом передоз вання е сеналово-
о нар оз . Шматоч и прив шних залоз поміща-
ли в епон-812 за за альноприйнятою методи-
ою 6. З отриманних бло ів ви отовляли
льтратон і зрізи на льтратомі УМПТ-4, онтрас-
т вали, монт вали їх на бленди [7] і вивчали в
еле тронном мі рос опі МБР-100 при прис о-
рювальній напр зі 75 КВт.

Рез льтати й об оворення. Підвищення
се реторної а тивності слинних залоз безпосе-
редньо пов'язано зі збільшенням трансм раль-
но о пото рідини із с динно о р сла в інтер-
стиційн т анин , що оточ є се реторні
омпоненти і далі в просвіт залозистих творень.
Транспорт рідини відб вається я трансцелю-
лярно, та і ю стацелюлярно по між літинним

щілинаХ між ланд лоцитами, серед я их виз-
начаються апро симальні і син ональні.

Апро симальні між літинні щілини творю-
ються в місцях онта т між с міжними бо овими
поверхнями літин і мають ширин від 15 до 40
нм. Син ональні - визначаються між онта т ю-
чими товими ребрами епітеліоцитів і продов-
ж ються до базальної мембрани, поде ди цис-
терноподібно розширюються (рис.1). Чисельні
мі ровирости плазмалем с міжних літин, я і
збільш ють площ онта т ючих поверхонь, виз-
начаються в просвітах син ональних щілин і
форм ють с ладн тривимірн сіт . Базальна

Рис. 1. Син ональні між літинні щілини між
ацинарними епітеліоцитами прив шної залози.
Еле тронно рама. Зб. х 3000



82 Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2

мембрана, я а оточ є ацин с, є неперервною і
ви он є бар'єрн ф н цію відносно ма ромоле-
л.
Введення холіномімети а ви ли ало ло аль-

не нерівномірне розширення син ональних
щілин. По раю між літинних "цистерн" в цито-
плазмі сероцитів розміщ вались се реторні ра-
н ли різної еле тронної щільності (рис. 2).

відвідною ф н цією, ви он ють се реторн , виз-
начались вн трішньо літинні порожнини, еле т-
ронносвітлі, іноді в них віз аліз вались дрібні
ран ли. В місцях прое ції розміщених поряд
с дин емомі роцир ляторно о р сла в шарі
прото ових ланд лоцитів виявлялись еле трон-
носвітлі ділян и, я і простя ались від просвіт
прото и до базальної мембрани, що збері ала
безперервність. Вони містили фра менти ран -
лярної ендоплазматичної сіт и і дрібні ран лярні
фра менти (рис. 4).

Ці дані з одж ються з відомостями віднос-
но малих слинних залоз [8]. Отвори відс тні в
ацин сах і, віро ідно, підвищ ють ідравлічн
прони ненність стін и вивідних прото прив ш-
ної залози.

Виснов и. Введення холіномімети ів впли-
ває на морфоло ічний стан се реторних омпо-
нентів прив шної залози, що проявляється
різ им розширенням син ональних між літинних
щілин, змінами еле тронної щільності се ретор-
них ран л і наявністю в с ладі епітелію вн трі-
шньочасточ ових прото трансм ральних от-
ворів, я і підвищ ють ідравлічн прони ненність
стін и залозистих тр бо .

Перспе тиви подальших досліджень.
Перспе тиви подальших досліджень поля ають

Рис. 2. Цистерноподібні розширення між літинних
щілин після введення ацетилхолін . Еле тронно рама.
Зб. х 5000.

Се реторні ран ли в ланд лоцитах при-
в шної слинної залози оточені мембранами. В
інта тній залозі еле тронна щільність "ядра"
ран л варіює в неширо их межах, чіт о визна-
чається просвіт між "ядром" і мембраною. В сти-
м льованій прив шній залозі в більшості се ре-
торних ран л зниж ється еле тронна щільність
вміст , ядро ран л зни ає. Вони розміщ ються
р пами нав оло цистерноподібних розширень
між літинних се реторних анальців, де відб -
вається їх е стр зія.

Зниження еле тронної щільності ран л і
"розчинення" ядер се реторних ран л пере-
важно спостері ається в ацин сах, розміщених
в безпосередній близь ості до посм ованих
прото (рис. 3).

У тварин е спериментальної р пи в стін ах
вн трішньочасточ ових прото , я і, поряд з

Рис. 3. Зниження оптичної щільності се реторних
ран л тварин е спериментальної р пи.
Еле тронно рама. Зб. х 3000.
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вивченні ф н ціональних змін дослідж ваних
т анин за модельованої патоло ії.

Рис. 4. Трансм ральні отвори в стінці вивідної прото и
прив шної залози тварин е спериментальної р пи.
Еле тронно рама. Зб. х 5000
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ULTRAMICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF PAROTID GLAND EPITHELIOCYTES
OF RATS AFTER INTRODUCTION OF ACETYLCHOLINE

H.A. Yeroshenko
SUMMARY. The influence of acetylcholine on ultrastructure of secretory components of parotid gland has been investigated
in the submitted work.. It has been established that cholinomimetics change its morphological condition. It is manifested
in acute expansion of the syngonal intercellular cracks, changes of electronic density of secretory granules and presence
of intralobular ducts of transmural appertures in epithelium structure which raise the hydraulic permeability of gland
tube wall.
KEY WORDS: parotid gland, acetylcholine, epitheliocytes, excretory ducts.


