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УДК: 611 . 316 . 5 : 615 . 217.2  

ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЩЕЛЕПНИХ 

ЗАЛОЗ ЩУРІВ, СТИМУЛЬОВАНИХ АЦЕТИЛХОЛІНОМ 
Єрошенко Г.А., Шєпітько В.І., Білаш С.М., Кривега Л.Г., Єрьоміна Н.Ф., Пелипенко Л.Б., Стецук Є. В. 
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", кафедра гістології, цитології та ембріології (вул.Шевченка 23, м.Полтава, 
36024, Україна) 

Резюме. Вивчений вплив введення ацетилхоліну на ультрамікроскопічний стан підщелепних залоз. Визначено, що 

стимуляція холінорецепторів проявляється змінами з боку синтетичного апарату епітеліоцитів: кількість секреторних 

гранул збільшувалась, серед них переважали дрібні, їх абсолютні розміри зменшились в три рази і становили 0,36±0,01 мкм. 

Абсолютні розміри крупних гранул були менше, ніж у контролі і становили 1,5±0,01 мкм. Між сусідніми секреторними 

клітинами відбувається зникнення міжклітинних щілин. 

Ключові слова: підщелепна залоза, ацетилхолін, секреторні гранули. 

Summary. Influence of acetylcholine on ultramicroscopic status of submandibular glands investigated. Stimulation of cholinoreceptors 

changes from synthetic apparels of epitheliocytes: amount of secretory granules increased, more small, its absolute sizes was 

decreased to 3 times, and came to 0,36±0,01 mcm. Absolute sizes of big granules came to the 1,5±0,0I mcm and was smaller that in the 

control. An intercellular space was not found. 

Key words: submandibular gland, acetylcholin, secretory granules.

 

Вступ 

Введення ацетілхоліна призводить до посилення притоку 

крові в часточки ПЩЗ [Костиленко, 1999; Єрошенко, 2003). 

Зовнішній діаметр ацинусів і просвіти їх при цьому 

зменшуються на фоні збільшення висоти ацинарних 

епітеліоцитів, в цитоплазмі яких визначались широкі 

внутрішньоклітинні канальці [Єрошенко, 2003]. Спостерігалось 

розширення міжацинарних прошарків сполучної тканини. Ці 

явища свідчать про підвищення секреторної активності 

екзокриноцитів, скорочення міо- епітеліальних клітин, які 

посилюють виведення секрету з кінцевих відділів. 

Стимуляція холінорецепторів призводять до виділення 

великого об'єму слини [Hoque et al., 2001; Jensen et al., 2003]. 

Це дає змогу застосовувати піло- ювенільних мишей після дії 

іонізуючого випромінювання  

 

 

 

 



 

 

Рис. 2. Розширення цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки в ацинар- них 

епітеліоцитах ПЩЗ щура після введення 

ацетилхоліну. х4500. 

Рис. 1. Базальні відділи ацинарного епі- теліоцита 

підщелепної залози щура контрольної групи. х5500. 

Рис. 3. Ацинуси підщелепної залози щура  Рис. 4. Міжклітинні щілини між аци- 

експериментальної групи. х4400. нарними клітинами підщелепної зало 

зи щура після введення ацетилхоліну. х5400. 
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карпін для покращення стану пацієнтів і 

відновлення зволоженості порожнини рота 

[Nagler, Nagler, 2001; 

Leek, Albertsson, 2002], однак ультраструктурні механізми 

підвищення слиновиділення потребують детального 

вивчення. 

Метою роботи було дослідження структурних змін 

ацинарних гландулоцитів підщелепних залоз (ПЩЗ) після 

стимуляції ацетілхоліном (АХ). 

Матеріали та методи 

Об'єктом дослідження були статевозрілі щури-самці. 

Перша група - контрольна (10 тварин) і друга - експе-

риментальна: 10 тварин, яким вводили розчин АХ (1,5 мг/кг). 

Шматочки ПЩЗ заключали в епон-812 [Карупу, 

1984]. З отриманих блоків виготовляли ультратонкі зрізи на 

ультратомі УМПТ-4, контрастували й монтували їх на бленди. 

Вивчали в електронному мікроскопі МБР-100 при 

прискорюючій напрузі 75 КВт. 

Статистичну обробку проводили за методами варіаційної 

статистики [Лапач с соавт., 2000]. 

Результати. Обговорення 

Реакція ацинарних епітеліальних комплексів на введення 

ацетилхоліну проявлялась зменшенням зовнішнього діаметра 

ацинусів і вдвічі прорізу ацинусів на фоні збільшення вистоти 

ацинарних епітеліоцитів, в цитоплазмі яких визначались ши-

рокі внутрішньоклітинні ка- нальці. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні ПЩЗ щурів 

контрольної групи ядра секреторних ацино- цитів були 

розміщені в базальних відділах клітин над цистернами 

гранулярної ендоплазматичної 

сітки. Секреторні гранули, 

переважно крупні, рівномірно 

розміщувались в цитоплазмі над 

ядрами. В центрі деяких виз-

начались електронно-щільні 

"ядра". Середній діаметр 

крупних гранул становив 

3,4+0,10 мкм, відносна їх 

кількість була 73%. Кількість 

гранул, середній діаметр яких 

становив 1,6±0,08мкм, було 

значно менше (27%). їх вміст 

мав сітчасту будову. Міжклітинні 

щілини добре візуалізувались 

між базальними відділами 

клітин, зникаючи в апікальному 

напрямку. В їх просвіті спос-

терігалась велика кількість 

видовжених відростків (рис. 1). 

В підщелепній залозі реакція 

кровоносного мікро- 

циркуляторного русла на 

введення ацетилхоліну харак-

теризувалась тенденцію до 

збільшення діаметрів обмінних 

судин, що обумовлено 

характером слини, яка 

утворюється в цих залозах 

(змішана), і особливостями 

внутрішньочасточкового інтерстицію - товщина сполуч-

нотканинних прошарків тут була досить рівномірною як 

навколо ацинусів, так і навколо проток. 

Ядра ацинарних епітеліоцитів були зміщені до базальної 

плазмолеми, у клітинах спостерігалось розширення цистерн 

гранулярної ендоплазматичної сітки (рис. 2). Кількість 

секреторних гранул збільшувалась, серед них переважали 

дрібні, їх абсолютні розміри зменшились в три рази і 

становили 0,36±0,01 мкм. Абсолютні розміри крупних гранул 

були менше, ніж у контролі, і становили 1,5±0,01 мкм (рис. 3). 

Дрібні гранули були електронно-щільнішими, "ядра" у 

гранулах не визначались. Просвіти ацинусів були 

зменшеними, подекуди щілиноподібними, їх вміст мав вищу 

електронну щільність, ніж у контролі. Щілини між сусідніми 

секреторними ацинарними епітеліоцитами не визначались 

(рис. 4). Поодинокі плазмоцити супроводжували стінки 

ацинарних відділів.
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гранул були меншими, ніж у контролі і становили 1,5±0,01 мкм. 

Між сусідніми секреторними клітинами відбувається зникнення 

міжклітинних щілин. 

Комплексне визначення на ультраструктурному рівні реакції 

залозистих утворень підщелепних залоз на стимуляцію 

холінорецепторів дозволить визначити особливості формування в 

них парасимпатичної слини. 

Костиленко Ю.П. Базисная функция 

слюнных желез,- Полтава, 1999,- 55с. 

Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. 

Статистические методы в медико-

биологических исследованиях с ис-

пользованием Exel.- Киев: Морион, 

2000,- 320с. 

Hoque А.Т., Baccaglini L., Baum B.J. 

Hydroxychloroquine enchances the 

endocrine secretion of adenovirus- 

directed growth hormone from rat sub- 

mandibular gland //Hum.Gene Ther.- 

2001- Vol.12, №7,- P.1333- 1341. 

12(2) 2006
 

 

 

Висновки та перспективи подальших 

розробок 

Стимуляція холінорецепторів проявляється змінами з 

боку синтетичного апарату епітеліоцитів: кількість секреторних 

гранул збільшувалась, серед них переважали дрібні, їх 

абсолютні розміри зменшились в три рази і становили 

0,36±0,01 мкм. Абсолютні розміри крупних 
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