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Головною особливістю сенсорної функції слизової оболонки порожнини 

рота є її смакова чутливість. Для клінічної практики дуже важливо знати 

фізіологію смакового аналізатора, тому що зміна його функції може вказувати 

на серйозні порушення як в порожнині рота, так  і в інших відділах організму 

людини [1, С. 62-70].  

Смакова сенсорна система визначається сьогодні як морфоізіологічна 

система, що забезпечує сприйняття і аналіз хімічних речовин, які надходять у 

порожнину рота, а також як така, що відображає функціональний стан 

організму [2, С.6-11; 4, С.46-47]. Зменшення чисельності смакових сосочків 

призводить до зниження смакової чутливості, втрати смакового відчуття; 

суттєво знижує якість життя і погіршує загальний і соціальний стан здоров'я 

людини [3, С.90-102; 5, С.46-47]. 
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Проведений аналіз наукової літератури показує, що в ній значна увага 

приділяється морфології смакових цибулин у людини і тварин різних видів, є 

дані про механізм виникнення смакових відчуттів. Знання особливостей будови 

смакових цибулин дає нам можливість зробити об'єктивний висновок про 

сприйняття смаку, можливі причини його погіршення. Проте, аналіз 

літературних даних показує, що поза увагою дослідників залишилось питання 

вивчення морфологічного стану смакових рецепторів під дією різних 

подразників, особливо шкідливих; питання впливу хімічних речовин на смакові 

рецептори, в тому числі й складових акрилових пластмас, які використовуються 

для виготовлення знімних пластинкових протезів. 

Метою наших експериментальних досліджень стало вивчення 

морфологічного стану слизової оболонки та смакових сосочків язика у щурів. 

Експериментальні дослідження на тваринах були спрямовані на 

з’ясування виду пошкодження слизової оболонки язика, яке зумовлене 

мономером акрилової пластмаси, та патологічної реакції з боку слизової 

оболонки, можливостей її регенерації. 

Об’єкти та методи дослідження. Всі експериментальні дослідження 

проводились за Правилами гуманного ставлення до тварин  згідно вимог 

Токійської декларації Всесвітньої медичної асоціації, за Правилами етичних 

принципів експериментів над тваринами, які схвалені Першим національним 

конгресом з біоетики [8,  С.814-816] та згідно Правил використання 

лабораторних експериментальних тварин.  

Для досягнення мети експерименту слизову оболонку язика щурів  у 6-ти 

дослідних группах 2 рази на день змазували 2% водним розчином  мономеру 

акрилової базисної пластмаси «Фторакс».   

Для експерименту брали лабораторних щурів лінії Вістар, всього 35 

тварин, які розподілили на 7 груп у відповідності до термінів спостереження: 1 

група – контрольна з нормальною слизовою оболонкою без змазування 

мономером; 2 група  – забій тварин здійснили через 1 добу після введення в 

експримент; 3 група –забій тварин здійснили через 3 доби; 4 група  – забій 
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тварин здійснили через 7 діб; 5 група – забій тварин здійснили на 14 добу 

експерименту; 6 група  –забій тварин здійснили на 21 добу від початку 

експерименту; 7 група  –забій тварин здійснили  на 28 добу після введення 

тварин у експеримент. У всіх группах в експерименті було по 5 тварин. 

Після закінчення етапу експерименту у тварин проводили екстерпацію 

язика для дослідження слизової оболонки різних ділянок – фронтальної, 

бокових та кореня. Для його отримання експериментальних щурів піддавали 

евтаназії методом передозування наркозу (розчином тіопенталу натрію) згідно 

Директиви 86/609 ЄЄС та Договору Ради Європи ЕТз 123. 0,25 мл 10% розчину 

тіопенталу на 380-400 г щура вводили внутрішньобрюшинно.  

Отриманий матеріал для зберігання поміщали в забуферений 10% розчин 

формаліну. 

Для виготовлення препаратів для мікроскопічних досліджень брали 

фрагменти язика – фронтальну та бокові ділянки, корінь язика, заливали рідким 

парафіном за допомогою станції для заливки парафінових блоків «Microm», 

залиту тканину охолоджували на  кріопанелі до затвердіння блоку [6, 341с.]. 

За допомогою ротаційного мікротома отримували зрізи з парафінових 

блоків. Гістологічні препарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа 

«Olympus BX – 41» з цифровою фотонасадкою і пакетом програм для 

статистичної обробки відео зображення. 

Результати дослідження. Дослідженнями встановлено, що різні відділи 

слизової оболонки язика щурів мають гетерогенну будову: для ділянки кінчика язика 

характерна найбільша товщина покривного епітелію і добре розвинені ниткоподібні 

сосочки, в цілому за своєю будовою вони подібні до таких у людини. Окрім 

ниткоподібних, у слизовій оболонці язика щура, виявляються грибоподібні, 

листоподібні і жолобоподібні сосочки, топографія і загальний план будови яких в 

цілому відповідає аналогічним структурам у людини [7, С.102-107].  

Враховуючи схожість структурної організації слизової оболонки язика 

щура і людини, нами цілком правомірно використано даний тип тварин для 

експериментальних робіт із подальшою екстраполяцією отриманих даних для 
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людини. Єдиною відмінністю, на наш погляд, яка заслуговує уваги в 

структурній організації слизової оболонки язика у білого щура, необхідно 

вважати повну відсутність неороговіваючих ділянок, що, в свою чергу, у даного 

виду тварин може бути обумовлено особливостями кормового раціону і 

необхідністю догляду за волосяним покривом шкіри. Внаслідок цього доречно 

припустити, що покривний епітелій язика білого щура буде більш стійкий до дії 

пошкоджуючих факторів. 

При контакті з мономером акрилової пластмаси у слизовій оболонці і м’язах 

язика піддослідних тварин виникає ряд патологічних змін, характер яких 

змінюється у залежності від тривалості дії мономеру. Так, після дії мономером 

впродовж однієї доби у слизовій оболонці язика розвиваються слабо виражені 

деструктивні зміни, які характеризуються дистрофічними і некротичними змінами 

в покривному епітелії, розладами кровообігу і незначною запальною реакцією.   

Отримані експериментальні дані через 1 добу  контакту слизової 

оболонки язика з мономером свідчать, що морфологічна будова смакових 

рецепторів практично не змінена. 

Починаючи з 3 доби в слизовій оболонці язика виявляються глибокі 

дефекти. Запальні зміни поширюються на прилеглі до слизової оболонки 

поперечно-смугасті м’язи язика. Необхідно відзначити, що найбільш виражені 

деструктивні зміни спостерігаються на слизовій бокових поверхонь язика, дещо 

менші у ділянці його кореня, найменше деструктивним процесам піддається 

слизова оболонка кінчика язика. 

За даними експериментальних досліджень ми можемо стверджувати, що 

через 3 доби контакту з мономером у  поверхневих відділах м’язів язика 

виникає  ексудативне запалення. В слизовій оболонці відзначаються невеликі 

ділянки, повністю позбавлені епітеліального покриву.  На таких ділянках у 

оголеній власній пластинці слизової оболонки виявляли ерозії. 

Таким чином, при контакті мономера акрилової пластмаси зі слизовою 

оболонкою язика впродовж трьох діб у останній має місце розвиток 

осередкових ерозій, унаслідок чого створюються передумови для розвитку 
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запалення безпосередньо в м’язах язика. Виразкові пошкодження слизової, як і 

запальні зміни в м’язах, виявлялися нами переважно у ділянці кореня і на 

бокових поверхнях язика, зрідка у ділянці кінчика.  

Згідно даних літератури, регенерація смакових рецепторів відбувається 

кожні 10-12 днів. Проте, як свідчать дані експериментальних досліджень, за 

рахунок пошкодження смакових рецепторів залишковим мономером у слизовій 

оболонці язика виникають ерозивно-деструктивні запальні процеси, які 

призводять до повного руйнування смакових сосочків на окремих ділянках 

язика – бокових, кореня язика. Тому і виникають найбільші зміни сприйняття 

саме кислого та солоного, дещо менше солодкого та гіркого. 

За даними експериментальних досліджень на 7, 14, 21 добу зменшувалась 

кількість жолобоподібних, листоподібних сосочків, а саме в них 

розташовується найбільша кількість смакових цибулин. 

При контакті слизової оболонки язика з мономером упродовж 14 діб мали 

місце морфологічні зміни, які свідчать про подальший перехід гострого 

запального процесу у хронічний, а також про продовження розвитку у слизовій 

оболонці язика атрофічних і компенсаторно-пристосовних змін.  

У тварин, слизова оболонка порожнини рота яких контактувала з 

мономером пластмаси впродовж 21 доби, у слизовій оболонці і м’язах язика 

виявляються зміни, характерні для хронічного запального процесу і реалізації 

компенсаторно-пристосовних процесів, направлених на мінімізацію агресивної 

дії пошкоджуючого агента.  

Спостерігалося також і зменшення кількості грибоподібних і 

листоподібних сосочків. Сосочки вказаних типів, які збереглися, 

характеризувалися зменшеними розмірами, що свідчить про атрофічні зміни. У 

жолобоподібних сосочках, поряд із атрофічними змінами необхідно відзначити 

зменшення кількості смакових цибулин, розташованих на бокових поверхнях. 

Необхідно відзначити, що наприкінці експериментального терміну (після 

28 діб контакту мономера зі слизовою оболонкою язика) у слизовій оболонці 

поряд із атрофічними і склеротичними процесами продовжують мати місце 
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деструктивні зміни і запальна реакція. На нашу думку, це може свідчити, про 

часткове відновлення смакової чутливості, у зв’язку із зменшенням кількості 

смакових цибулин у смакових рецепторах, зменшенням кількості смакових 

сосочків різних типів та збільшенням терміну їх регенерації. 

 Експериментальними дослідженнями встановлено, що відбуваються 

морфологічні зміни у слизовій оболонці язика – явища деструкції, запалення, 

атрофічні та склеротичні процеси. В комплексі такі зміни призводять до 

порушення регенерації (відновлення смакових рецепторів), які в нормі 

регенерують кожні 10-12 днів, а за даними наших досліджень ці терміни 

збільшуються до 21 дня, а в деяких ділянках язика регенерація сосочків не 

наступає до 28 дня спостережень.  

 Висновок: отримані результати морфологічних досліджень вказують на 

те,  що зменшується як кількість смакових сосочків, особливо на бокових 

поверхнях язика, так і кількість смакових цибулин, що в подальшому може 

бути причиною погіршення смакової чутливості. 
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