
М ІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖ АВНИЙ ВИЩ ИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М ЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БЛИЩ АК Назарій Богданович

УДК: 611-08/.087:599.323.4

М ОРФ ОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДНИЖ НЬОЩ ЕЛЕПНОЇ 
ЗАЛОЗИ Щ УРІВ В НОРМ І ТА ПРИ ЕКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМ У

ЦУКРОВОМ У ДІАБЕТІ

14.03.01 -  нормальна анатомія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук

Івано-Франківськ -  2018



Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Кривко Ю рій Ярославович,
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України, 
кафедра нормальної анатомії, професор кафедри.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Попович Ю рій Іларіонович,
Державний вищий навчальний заклад 
«Івано-Франківський національний 
медичний університет», кафедра клінічної анатомії 
та оперативної хірургії, завідувач кафедри;

доктор медичних наук, професор 
Герасимюк Ілля Євгенович,
Державний вищий навчальний заклад 
«Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського», кафедра анатомії людини, 
завідувач кафедри.

Захист відбудеться «22» лютого о 12 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 20.601.02 при ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Галицька, 2).

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Івано- 
Франківський національний медичний університет» (76018, м. Івано- 
Франківськ, вул. Галицька, 7).

Автореферат розісланий «22» січня 2018 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 20.601.02
кандидат медичних наук, доцент Г. Б. Кулинич



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема структурної перебудови органів і тканин за 
умов перебігу цукрового діабету є однією з найактуальніших та найпоширеніших 
проблем сучасної медицини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 
світі кількість хворих цукровим діабетом щороку зростає і вже перевищує 180 млн 
(American Diabetes Association, 2003; Wang C. et al., 2014, Ferreira J.N. et al. 2013). За 
експертною оцінкою поширення цього захворювання до 2025 року становитиме 
близько 300 млн. осіб. За даними офіційної статистики в Україні зареєстровано понад
1,1 млн хворих на цукровий діабет. ВООЗ визнала дане захворювання неінфекційною 
епідемією. Підвищення розповсюдженості цукрового діабету вимагає ретельного 
вивчення вказаної проблеми (Van Geest R.J. et al., 2014; To M. et al., 2013).

Рання діагностика ускладнень цукрового діабету є запорукою успіху для 
подальшого лікування захворювання. Для цього важливо розуміти особливості 
перебудови і порушень кровопостачання органів при цукровому діабеті 
(Товажнянская Е.Л. и др., 2014; Bortolotto L.A. et al., 2007). Одну з основних ролей в 
інвалідизації при цукровому діабеті відіграє ураження стінки судин різних органів, 
особливо тих органів, котрі в своїй структурі містять судини 
гемомікроциркуляторного русла з найменшим діаметром їх просвіту (Босевски М.И., 
2011; Keymel S. et al., 2011; Rahman S. et al., 2007).

Одним із ранніх симптомів виникнення цукрового діабету є сухість ротової 
порожнини. Гіпосалівація призводить до сухості слизової оболонки порожнини рота 
і як наслідок до розвитку та поглиблення таких стоматологічних патологій, як 
захворювання пародонта та карієсу. Перспективним напрямом дослідження 
структурних особливостей піднижньощелепної залози за умов цукрового діабету є 
використання експериментальних тварин, зокрема білих щурів, для створення 
моделей захворювань (Гладких А.И., 2008; Lilliu M.A. et al., 2015). Підгрунтям для 
використання вище згаданої лабораторної тварини є подібність будови тканин 
органів щура до людського організму (Гасюк П.А. та ін., 2012; Sonesson M., 2011). 
Проте до останнього часу недостатньо вивченим залишається питання 
морфологічних змін кровоносних судин слинних залоз при цукровому діабеті.

Низка праць присвячена дослідженням будови великих слинних залоз людини 
та експериментальних тварин за умов фізіологічної норми (Гнатюк М.С. та ін., 2011; 
Denisov A.B., 2007). Проте у фаховій літературі трапляються лише поодинокі 
відомості щодо змін структур піднижньощелепної залози та її кровоносного русла 
експериментальних тварин на мікро- та ультрамікроскопічному рівнях за умов 
перебігу цукрового діабету і ці дані часто є доволі суперечливими (Sobrino-Guijarro 
B. et al., 2013; Котик Т.Л. та ін., 2014; Яворська-Скрабут І.М. та ін., 2013).

Підсумовуючи, можна зробити висновок про наявність цілої низки 
невирішених питань: особливості будови та кровопостачання піднижньощелепної 
залози на мікро- та ультраструктурному рівнях, морфологічні зміни та зміни 
гемомікроциркуляторного русла за умов цукрового діабету, якісно-кількісні зміни
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ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози при експериментальній формі 
цукрового діабету, вибір найефективніших методів профілактики та лікування 
судинних порушень при цукровому діабеті, що безперечно зумовлено недостатнім 
вивченням морфологічних особливостей морфогенезу гемомікроциркуляторних 
порушень на різних стадіях діабетичної мікроангіопатії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
частиною планової наукової роботи кафедри нормальної анатомії та кафедри 
оперативної хірургії з топографічною анатомією «Структура органів та їх 
кровоносного русла в онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних 
засобів, при порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та 
цукровому діабеті», номер державної реєстрації 0110U001854, яка виконувалась у 
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького згідно 
з державним планом та програмою протягом 2009 -  2013 років.

Мета дослідження. Встановити особливості будови та кровоносного русла 
піднижньощелепної залози білого щура в нормі та закономірності її перебудови в 
динаміці перебігу експериментального цукрового діабету.

Завдання дослідження:
1. Визначити особливості будови гемомікроциркуляторного русла 

піднижньощелепної залози білих щурів-самців у нормі.
2. Вивчити мікро- та ультраструктурину будову піднижньощелепної залози 

щурів у нормі.
3. Вивчити закономірності якісно-кількісних змін гемомікроциркуляторного 

русла піднижньощелепної залози білих щурів у динаміці перебігу 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.

4. Простежити динаміку мікро- та ультраструктурних змін піднижньощелепної 
залози білого щура на різних термінах (через 2, 4, 6 та 8 тижнів) перебігу 
експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.

Об'єкт дослідження -  морфологічні зміни піднижньощелепної залози та її 
кровоносного русла у білого щура при експериментальному цукровому діабеті.

Предмет дослідження -  особливості структурної організації 
піднижньощелепної залози та її кровоносного русла білого щура в нормі та їхня 
перебудова в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету.

Методи дослідження. У дисертації використано морфологічні методи: 
ін’єкційні -  для визначення особливостей ангіоархітектоніки, гістологічні та 
електронномікроскопічні -  для вивчення мікро- та ультраструктури 
піднижньощелепної залози білого щура в нормі та за умов перебігу 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, біохімічні для підтвердження 
розвитку цукрового діабету в експерименті, морфометричні та статистичні методи 
дослідження, які дозволили об’єктивізувати результати дослідження особливостей 
гемомікроциркуляторного русла, мікро- та ультраструктури піднижньощелепної 
залози щурів у нормі, а також закономірностей змін тканин піднижньощелепної 
залози в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету.
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Наукова новизна. Уперше встановлено особливості ангіоархітектоніки 
піднижньощелепної залози білих щурів-самців у нормі та закономірності її 
перебудови за умов експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового 
діабету в динаміці восьмитижневого експерименту, зокрема отримано нові дані щодо 
особливостей кровоносного русла піднижньощелепної залози щурів у нормі, а також 
встановлено послідовність відходження, напрямку та ходу артеріальних відгалужень, 
ділянки їхнього кровопостачання. Уперше проведено комплексний морфометричний 
аналіз ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози щурів на ін’ єкованих та 
просвітлених препаратах. Проведений статистичний аналіз дозволив 
систематизувати отримані експериментальні дані і подати обПєктивну порівняльну 
характеристику ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білого щура в нормі та 
за умов перебігу експериментального цукрового діабету.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані комплексного 
аналізу динаміки змін гемомікроциркуляторного русла та структури 
піднижньощелепної залози білих щурів при експериментальній формі цукрового 
діабету впродовж восьми тижнів його перебігу, значно поглиблюють уявлення про 
перебудову тканин і органів за умов гіперглікемії і є морфологічною основою для 
розуміння патогенезу та перебігу захворювань, зумовлених цукровим діабетом. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що встановлена чітка 
залежність змін піднижньощелепної залози та її кровоносного русла в залежності від 
терміну розвитку цукрового діабету. Мікроангіопатія наступає вже через два тижні 
експерименту. Результати проведеного дослідження є підставою стверджувати, що 
структурні зміни піднижньощелепної залози при цукровому діабеті є наслідком 
діабетичної ангіопатії. Отримані дані важливі як для морфологів, так і для 
клініцистів, щодо розробки нових методів профілактики та лікування 
стоматологічної та гастроентерологічної патології зумовленої цукровим діабетом. 
Отримані результати дослідження структурних особливостей піднижньощелепної 
залози щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті можуть 
слугувати підґрунтям для подальшого вирішення проблем експериментальної та 
клінічної гастроентерології та стоматології.

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та висновки 
дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу і навчальний процес кафедри 
оперативної хірургії та топографічної анатомії (затв. 12 червня 2017 р.) та кафедри 
анатомії людини (затв. 06 квітня 2017 р.) ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського», кафедри анатомії людини 
Харківського національного медичного університету (затв. 17 квітня 2017 р.), 
кафедри анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 
академія» (затв. 18 травня 2017 р.), кафедри анатомії людини (затв. 18 травня 2017 р.) 
та кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (затв. 12 квітня 2017 р.) 
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; кафедри 
анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького 
державного медичного університету (затв. 30 травня 2017 р.), кафедри анатомії,
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топографічної анатомії та оперативної хірургії (затв. 10 травня 2017 р.) та кафедри 
анатомії людини (затв. 24 травня 2017 р.) ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет», кафедри анатомії людини та гістології Ужгородського 
національного університету (08 червня 2017 р.), кафедри нормальної анатомії 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (затв. 
12 квітня 2017 р.) та кафедри нормальної анатомії людини Сумського державного 
університету (затв. 29 березня 2017 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 
самостійним науковим дослідженням здобувача. Автор самостійно виконав етапи 
планування дисертації і патентного пошуку, сформулював мету і завдання, опанував 
методи дослідження, відтворив експериментальну модель цукрового діабету у білих 
щурів. Усі морфологічні дослідження, експерименти та забір матеріалу проведені 
здобувачем особисто. Наукові положення, обґрунтування та висновки належать 
здобувачу.

Апробація результатів дисертації. Результати й основні наукові положення 
дисертації висвітлені на засіданнях кафедри нормальної анатомії Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних 
і клінічних досліджень» (Тернопіль, 2008), науково-практичній конференції 
«Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології» 
(Вінниця 2009), у матеріалах VI міжнародної науково-практичної конференції 
студентів та молодих вчених «Сьогодення та майбутнє медицини» (Вінниця 2009), у 
матеріалах науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі 
розвитку науки» (Тернопіль 2012), у матеріалах V Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених (Вінниця 2014).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, із яких 
4 статті -  у фахових наукових виданнях України, 1 стаття -  у закордонному виданні 
(у фаховому науковому виданні Росії), 10 робіт -  у збірниках наукових праць, 
матеріалах і тезах вітчизняних та закордонних конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською мовою на 
194 сторінці друкованого тексту. Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд 
літератури, матеріали та методи дослідження, два розділи з результатами власних 
досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, список 
використаних джерел, додатки (12). Робота ілюстрована 18 таблицями та 71 
рисунком. Список використаних джерел літератури складається з 244 джерел, з яких 
150 кирилицею і 94 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконані на 116 статевозрілих 
безпородних білих щурах-самцях масою 100-130 г, віком 2,5-3,0 місяці. Тварин для 
проведення дослідження ретельно відбирали. Кожну тварину оглядали, зважували та 
проводили маркування. Усіх тварин утримували в умовах віварію Львівського
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національного медичного університету імені Данила Галицького, експерименти 
проведено відповідно до положенням Європейської конвенції щодо захисту 
хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових 
цілях (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону України 
№3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Матеріал для дослідження представлений препаратами піднижньощелепної 
залози, судини якої ін’єковані казеїново-олійною газовою сажею «Темпера», зрізами 
піднижньощелепної залози для проведення досліджень на мікро- та 
ультраструктурному рівнях. Матеріал для проведення морфологічного дослідження 
забирали під контролем біохімічних показників крові: рівень глюкози,
глікозильованого гемоглобіну та загального гемоглобіну.

Ангіоархітектоніку, мікро- та ультраструктурну організацію
піднижньощелепної залози білого щура в нормі досліджено на 20 тваринах. 
Експериментальні тварини розподілено на 4 серії: у першій серії дослідів (24 щури) 
вивчено стан гемомікроциркуляторного русла та структуру піднижньощелепної 
залози білого щура через 2 тижні перебігу експериментального 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. У другій серії дослідів (24 щури) 
вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови піднижньощелепної залози білого щура 
через 4 тижні перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового 
діабету. У третій серії дослідів (24 щури) досліджено стан гемомікроциркуляторного 
русла та структури піднижньощелепної залози білого щура через 6 тижнів перебігу 
експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. У четвертій 
серії дослідів (24 щури) вивчено зміни ангіоархітектоніки та будови 
піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу експериментального 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.

Евтаназію проводили методом передозування внутрішньоочеревинного 
наркозу з використанням тіопенталу натрію (з розрахунку 25 мг/кг маси тіла 
тварини).

Для моделювання експериментального цукрового діабету використовували 
антибіотик - стрептозотоцин, який вводили одноразовою внутрішньоочеревинною 
інПєкцією з розрахунку 7 мг на 100 г маси тіла експериметальної тварини. Розчин 
для введення готували на цитратному буфері з рН 4,5.

Для ін’єкції кровоносного русла щура використовували масу, барвником в якій 
слугувала водна суспензія казеїново-олійної газової сажі «Темпера» (у пропорції % 
тюбика на 50 мл води, розмір дисперсних частинок 0,2-0,3 мкм). Для заповнення 
артеріального русла використовували від 10 мл до 15 мл суміші. Після ін’єкції на 
черевну аорту накладали лігатуру. Препарати піднижньощелепної залози занурювали 
на дві доби в суміш гліцерину з етиловим спиртом у співвідношенні 1:1. Із 
зафіксованого шматка тканини піднижньощелепної залози виготовляли чавлені 
препарати. Після проведених етапів просвітлення здійснювали фотографування 
кровоносного русла піднижньощелепної залози у прохідному світлі мікроскопа 
МБИ-1 при збільшенні х 40, х 100, х 200 на цифровому фотоапараті OlympusFE 210.
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Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки 
піднижньощелепної залози щурів здійснювали виміри діаметра артеріол, капілярів і 
венул. Діаметр кровоносних судин вимірювали за допомогою окулярної лінійки. 
Вимірювання діаметрів ланок гемомікроциркуляторного русла проводили на 
просвітлених препаратах піднижньощелепної залози щура з інє’кованими судинами. 
Таке дослідження дає можливість, вірогідно, визначити такі його важливі кількісні 
критерії, як: діаметр мікросудин, щільність пакування капілярів, показник трофічної 
активності тканини (Автандилов Г. Г., 1990; Матешук-Вацеба Л. Р. та ін., 2004).

Для гістологічного дослідження піднижньощелепної залози отримували 
поздовжні, поперечні і тангенціальні зрізи. Перед фіксацією матеріал промивали у 
теплому фізіологічному розчині і фіксували в 10 % нейтральному формаліні 
впродовж 24 годин. Після фіксації матеріал промивали у проточній воді. 
Пронумеровані і зашиті у марлеві мішечки шматочки тканини промивали під 
водопровідною водою протягом доби. Зневоднення проводили в етиловому спирті 
зростаючої концентрації упродовж 20 годин. Просвітлення та видалення спирту 
проводили в органічних розчинниках (хлороформ -  2 порції по 1 годині у кожній). 
Просочування препаратів парафіном проводили у 2 чашках при температурі 56°С 
протягом 2 годин, після чого препарати заливали у парафінові блоки. Із парафінових 
блоків на мікротомі МС-2 виготовляли гістологічні зрізи товщиною 5-7 мкм, які 
забарвлювали гематоксиліном і еозином, метиленовим синім та азаном за 
загальноприйнятими методиками. Гістологічні препарати вивчали під світловим 
мікроскопом МБИ-1 при збільшенні х 40, х 100, х 200, х 400, х 800. Структурні 
компоненти на зрізах піднижньощелепної залози фотографували на цифровому 
фотоапараті OlympusFE 210.

Електронномікроскопічне вивчення і фотографування структур 
піднижньощелепної залози в динаміці перебігу експерименту проводили за 
допомогою мікроскопа УЕМВ-100К при прискорювальній напрузі 75 кВ і 
збільшеннях на екрані мікроскопа х 4000-19000.

Для статистичного аналізу вихідних даних, математичних розрахунків, їх 
графічного представлення та результатів аналізу використано програмне 
забезпечення Excel з пакету прикладних програм Microsoft Office. Цифрові величини 
структурних параметрів представлені вибірковими середніми значеннями (М) зі 
стандартною похибкою (m) та рівнем достовірності (p). Достовірність різниці між 
показниками вираховували за критеріями показника Стю’дента. Достовірними 
вважали різницю даних при (p<0,05).

Результати досліджень та їх обговорення. Нами було встановлено, що 
піднижньощелепна залоза розташована у вентральній ділянці шиї від краю 
піднижньощелепної кістки до верхнього краю руків’я груднини щура. Вона доволі 
масивна, присереднім своїм краєм тісно дотикається до такої ж залози протилежного 
боку. Вивідна протока залози проходить нижче від щелепно-під’язикового м’яза і 
пронизуючи щоку разом із великою протокою великої під’язикової залози 
самостійно відкривається в під’язиковій складці ротової порожнини щура.
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Результати нашого дослідження підтвердили дані фахової літератури щодо 
макробудови піднижньощелепної залози щура.

Піднижньощелепна залоза кровопостачається залозистими гілками лицевої 
артерії, що є гілкою від зовнішньої сонної артерії. Венозна кров відтікає у 
під’язикову вену, що є притокою передньої лицевої вени. Далі передня лицева вена 
зливається з задньою лицевою веною формуючи зовнішню яремну вену. 
Гемомікроциркуляторне русло слинних залоз побудоване за класичним типом і 
складається з міжчасточкових артеріол, внутрішньочасточкових (передкапілярних) 
артеріол, капілярної сітки ацинусів, внутрішньочасточкових (закапілярних) венул і 
міжчасточкових венул. Капіляри анастомозуючи між собою утворюють капілярну 
сітку.

У нормі гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози щура 
характеризується наступними параметрами: діаметр органної артерії становить 
(74,44+2,77) мкм; діаметр міжчасточкових артеріол -  (39,04+0,77) мкм; діаметр 
внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол -  (20,16+0,16) мкм; діаметр 
капілярів становить (5,98+0,13) мкм; діаметр внутрішньочасточкових (закапілярних) 
венул -  (23,12+0,52) мкм; щільність пакування капілярів -  (80,8+9,39) мкм та 
показник трофічної активності тканини піднижньощелепної слинної залози 
становить (41,72+1,25) мкм.

Проведений нами комплексний морфометричний аналіз стану 
гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози в нормі дозволив 
уточнити діаметр його ланок, а також встановити щільність пакування капілярів та 
показник трофічної активності тканини піднижньощелепної залози щура. 
Артеріальні судини піднижньощелепної залози належать до м’язового типу. Зі 
зменшенням калібру артерій змінюється будова їхньої стінки. Ці зміни стосуються в 
основному середньої оболонки, а саме: зменшується відносний вміст еластичних 
волокон і, відповідно, збільшується вміст гладких міоцитів. При зменшенні калібру 
артерій зменшується товщина усіх оболонок, зникає зовнішня еластична мембрана.

Кровоносні капіляри піднижньощелепної залози щурів забезпечують 
кровопостачання кінцевих секреторних відділів. Субмікроскопічно їхня будова 
відповідає капілярам соматичного типу. У помірних просвітах наявні формені 
елементи крові, переважно еритроцити. Стінка таких судин включає ендотеліоцити, 
базальну мембрану, перицити. Ендотеліальні клітини розташовані на неширокій 
базальній мембрані, вистилають внутрішню частину гемокапілярів. Вони мають 
гладку поверхню, поодинокі мікроворсинки та цитоплазматичні випинання. 
Особливість субмікроскопічної організації цитоплазми ендотеліоцитів свідчить про 
активний транскапілярний обмін, що забезпечує процеси метаболізму в 
піднижньощелепних залозах.

Мікроскопічне дослідження показало, що піднижньощелепна залоза зовні 
вкрита сполучнотканинною капсулою, в якій подекуди трапляються скупчення 
адипоцитів. Від капсули в товщу залози відходять сполучнотканинні тяжі з великою 
кількістю клітинних елементів подібних на фібробласти і фіброцити. Ацинуси
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утворені клітинами пірамідної форми, у базальній частині яких розташоване ядро. В 
ядрах клітин ацинусів видно грудочки хроматину і ядерце. Цитоплазма ациноцитів 
містить дрібні базофільні гранули. Більшість ацинусів піднижньощелепної залози 
утворені однотипними клітинами -  сероцитами. Проте зустрічаються і такі, котрі 
серед сероцитів містять і світлі клітини - мукоцити. Окрім вставних проток у 
часточці є гранулярні і посмуговані протоки, утворені високопризматичними 
клітинами з оксифільною цитоплазмою, базальною посмугованістю та ядрами з чітко 
видимим гетерохроматином. Серед епітеліоцитів із оксифільною цитоплазмою 
зустрічаються келихоподібні клітини. Ядра даних клітин лежать на різних рівнях і 
містять невелику кількість гетерохроматину та ядерце. Біля таких проток є судини 
заповнені форменими елементами крові, серед яких переважають еритроцити. Між 
ацинусами розташовуються гемокапіляри. В інтерстиції, окрім клітин 
фібробластичного типу, наявні клітини з великою кількістю гранул. У 
міжчасточкових перегородках зустрічаються групи адипоцитів.

Проведені електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози 
інтактної групи тварин показали, що у цитоплазмі мукоцитів кінцевих секреторних 
відділів характерні розвинені органели, що відповідають за синтетичні процеси. Їхні 
секреторні гранули округлої форми, мають різні розміри, вони електронносвітлі і 
розташовані в апікальній ділянці цитоплазми.

Через 2 тижні від початку перебігу експерименту на інПєкованих та 
просвітлених препаратах спостерігаються незначні зміни ланок кровоносного русла 
піднижньощелепної залози. Відзначається звуження просвіту артеріол, 
міжчасточкові артеріоли звивисті, мають нерівномірний просвіт. Ці зміни 
підтверджуються морфометричними показниками: спостерігали статистично
достовірне зменшення діаметра органної артерії до (62,50±3,30) мкм, контроль 
(73,90±1,60) мкм та збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, показника 
трофічної активності тканини піднижньощелепної залози до (58,27±0,71) мкм, 
контроль (42,32±0,43) мкм, зменшення показника щільності пакування капілярів до 
(72,00±6,33) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. Спостерігали достовірне зменшення 
діаметра міжчасточкових артеріол до (31,60±1,61) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, 
діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (18,04±0,28) мкм, 
контроль (19,74±1,77) мкм та капілярів до (5,14±0,09) мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. 
Спостерігали достовірне незначне розширення закапілярних венул до (23,52±0,43) 
мкм, контроль (23,11±0,29) мкм.

На мікроскопічному рівні через 2 тижні перебігу цукрового діабету ацинус 
піднижньощелепної залози щура утворений 6-8 клітинами пірамідної форми із 
слабобазофільною дрібнозернистою цитоплазмою. Ядра даних клітин 
розташовуються у базальній частині, містять невелику кількість гетерохроматину. 
Поодинокі ацинуси містять світлі клітини -  мукоцити. Біля окремих ацинусів і 
вивідних проток видно міоепітеліоцити. У протоковій системі, особливо у 
внутрішньочасточкових протоках (вставні, гранулярні і посмуговані), добре видно 
клітини з набряком цитоплазми у базальній частині і переміщенням ядер з
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базального полюсу до апікального. У гранулярних вивідних протоках спостерігається 
зменшення кількості гранул і переміщення гранул з апікального полюсу до 
базального полюсу клітини. Навколо окремих внутрішньочасточкових клітин 
спостерігали набряк сполучної тканини.

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 2 
тижні перебігу експериментального цукрового діабету засвідчили, що гландулоцити 
кінцевих секреторних відділів у часточках уже в ранній термін досліду змінюють 
ультраструктурну організацію. Мукоцити у різних ацинусах і навіть у складі одного, 
мають неоднакову будову. У частині залозистих клітин виявляються пікнотично 
змінені ядра, з нерівними контурами ядерної оболонки та її інвагінаціями. 
Перинуклеарний простір таких ядер вогнищево розширений, іноді значно, а 
каріоплазма підвищеної електронної щільності та переважно без ядерця. Секреторні 
гранули у таких клітинах переважно локалізовані в апікальній частині, вони 
неоднорідні за розмірами та електронною щільністю.

Субмікроскопічні зміни ядра і органел сероцитів у змішаного типу 
секреторних відділів були подібні до змін у мукоцитах. Проте їхня гіалоплазма більш 
електроннощільна, наявні поодинокі, округлі осміофільні гранули та мікропухирці і 
вакуолі. Інші мукоцити включають округлі ядра, з рівними контурами ядерної 
оболонки, відносно рівномірним, нешироким перинуклеарним простором та чіткими 
ядерцями. У каріоплазмі наявні грудочки гетерохроматину та спостерігаються 
ядерця, біля яких наявні рибосоми. У базальній частині цитоплазми виявляються 
протяжні, помірно розширені канальці гранулярної ендоплазматичної сітки, а 
перинуклеарно -  потовщені канальці комплексу Гольджі біля яких наявні вакуолі та 
пухирці. Більшість мітохондрій гіпертрофовані, мають просвітлений матрикс та 
частково пошкоджені кристи. Секреторних гранул у таких клітинах небагато, вони 
різні за розмірами, локалізовані біля комплексу Гольджі та в апікальній ділянці 
цитоплазми.

Окремі гландулоцити значно пошкоджені, їхня цитоплазма безструктурна, в 
ній багато різної величини вакуолей, пошкоджених органел. Такий стан мукоцитів у 
кінцевих секреторних відділах піднижньощелепної залози свідчить про їхню 
неоднакову секреторну активність та порушення їх фазного характеру секреції у 
тварин внаслідок експериментального цукрового діабету вже у ранній термін 
досліду.

У цитоплазмі парануклеарної ділянки ендотеліоцитів спостерігається мало 
органел. Це окремі непротяжні потовщені канальці ендоплазматичної сітки, невеликі, 
з просвітленим матриксом і частково редукованими кристами мітохондрії, наявні 
полісоми та лізосоми. Базальна мебрана нерівномірної товщини і просвітлена. 
Навколо судин гемомікроциркуляторного русла наявні збільшені периваскулярні 
простори. У них переважає електроннопрозорий аморфний компонент, в якому 
спостерігаються окремі пухко розташовані волокнисті структури.

Через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету на препаратах з 
інПєкованим судинним руслом виявлено явища деструктуризації ангіографічного



10

рельєфу піднижньощелепної залози, артерії та артеріоли залишаються звуженими у 
порівнянні з контрольною групою тварин. У порівнянні з попереднім етапом 
дослідження спостерігали незначне збільшення діаметру органної артерії до 
(70,06±2,43) мкм, контроль (73,90±1,60) мкм, збільшення діаметра міжчасточкових 
артеріол до (36,06±1,01) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, діаметра 
внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (18,26±0,64) мкм, контроль 
(19,74±1,77) мкм, розширення діаметра капілярів до (5,71±0,13) мкм, контроль 
(5,91±0,19) мкм та збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, діаметра 
закапілярних венул до (26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм. Показник 
трофічної активності тканини піднижньощелепної залози зменшується, у порівнянні 
з показником на 2 тижні перебігу експерименту, до (58,27±0,71) мкм, контроль 
(42,32±0,43) мкм та поступово зменшується показник щільності пакування капілярів 
до (65,8±1,84) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. Судини гемомікроциркуляторного 
русла розширені, заповнені форменими елементами крові. Подекуди спостерігається 
вихід формених елементів за межі гемокапілярів. Артеріоли та капіляри між 
ендотеліоцитами піднижньощелепної залози розширені, виявлено незначний набряк 
ендотелію, просвіт артеріол нерівномірний, венули дилатовані. Стінки артеріол дещо 
потовщені, капіляри повнокровні. Навколо вивідних проток спостерігали набряк 
інтерстицію. У внутрішньочасточкових та міжчасточкових протоках відбуваються 
деструктивні зміни епітеліального та стромального компонентів. Спостерігається 
застій секрету. У гранулярних вивідних протоках піднижньощелепної залози 
спостерігається відсутність секреторних гранул, проте у окремих епітеліоцитах 
вивідних гранулярних проток спостерігається локальне скупчення гранул у базальній 
частині клітини.

Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша перебудова усіх 
ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. Артеріоли і 
венули розширені, звивисті. З’являються артеріоло-артеріолярні та артеріоло- 
венулярні анастомози. Спостерігається зміна щільності та калібру мікросудин, 
порушення їхньої цілісності, що підтверджується морфометричними показниками: 
спостерігали статистично достовірне збільшення діаметра органної артерії до 
(78,23±4,12) мкм, контроль (73,90±1,60) мкм та збільшення, у порівнянні з нормою та 
контролем, показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози до 
(62,60±3,19) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм, збільшення діаметра міжчасточкових 
артеріол до (41,58±1,29) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, діаметра 
внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (22,62±0,68) мкм, контроль 
(19,74±1,77) мкм та капілярів до (6,16±0,12) мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. Проте у 
закапілярних венул показник діаметра не зазнав змін і залишився на рівні 
(26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм. Показник щільності пакування 
капілярів зменшився до (61,00±2,48) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. Стінки ланок 
гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози потовщені. Виявляються 
мікроаневризми артеріол, гіперемія капілярів. Подекуди у капілярах еритроцити 
згромаджені, розміщуються у декілька рядів, спостерігається стаз. Капілярна ланка
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гемомікроциркуляторного русла частково зруйнована. Таким чином, через 6 тижнів 
перебігу експериментального цукрового діабету відбуваються морфологічні зміни 
характерні для мікро- та макроангіопатій.

На мікроструктурному рівні через 6 тижнів перебігу експерименту у 
піднижньощелепній залозі відмічається ущільнення її паренхіми. Деструктивні зміни 
наростають. Ацинуси розташовуються досить щільно, форма більшості ацинусів 
змінена. Здебільшого вони утворені серомукоцитами з помірно-базофільною 
цитоплазмою та базальним розташуванням ядер. Базальна мембрана їхня набрякла, 
подекуди розшарована. У складі ацинусів майже відсутні мукоцити. Клітини 
вставних проток стоншені, переважно втрачають свою форму, базальна мембрана 
потовщена. Епітелій внутрішньочасточкових та міжчасточкових проток стоншений, 
власна сполучнотканинна пластинка проток потовщена, набрякла. В окремих 
вивідних протоках спостерігається десквамація епітелію у просвіт проток та набряк 
інтерстицію. Збільшується кількість гранулярних вивідних проток з відсутністю 
секреторних гранул, проте зустрічаються і такі, у яких спостерігаються колгломерати 
секреторних гранул здебільшого локалізованих у апікальній частині клітин.

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози тварин, 
проведені через 4 та 6 тижнів експерименту засвідчили, що в гландулоцитах кінцевих 
секреторних відділів ультраструктурні зміни зростають порівняно з раннім терміном 
досліду. Сероцити мають осміофільні гранули, невеликих розмірів та пікнотичні 
ядра. Перинуклеарні простори ядерної оболонки нерівномірні, зовнішня ядерна 
мебрана утворює локальні випинання. Електронна щільність каріоплазми значна, 
вона виглядає гомогенною, ядерця не виявляються. У ацинусах базальних полюсів 
розташовані деструктивно змінені міоепітеліоцити. У них наявні невеликі ядра, 
короткі або фрагментовані відростки і значно ушкоджені органели в цитоплазмі. У 
мукоцитів світлі, різної величини секреторні гранули створюють скупчення в 
апікальних частинах цитоплазми. Проте наявні секреторні клітини у яких гранул 
мало і вони невеликі. Встановлені зміни субмікроскопічної організації гландулоцитів 
у кінцевих секреторних відділах залози свідчать про значні порушення фазного 
характеру секреції при експериментальному цукровому діабеті.

Виявлено значні зміни в компонентах гемомікроциркуляторного русла. В 
артеріолах встановлені різної осміофільної щільності ділянки цитоплазми 
ендотеліоцитів. Венули мають ширші просвіти, їхня стінка потовщена за рахунок 
набряку цитоплазми ендотеліоцитів. Базальна мембрана нечітка, оточуючі її 
плазмолеми подекуди пошкоджені. Периваскулярні простори нерівномірні, локально 
потовщені і в цих місцях містять електроннопрозорий аморфний компонент. У них 
виявляються окремі лімфоцити, плазмоцити, пошкоджені фібробласти.

Через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету 
спостерігаються глибокі деструктивні зміни усіх ланок гемомікроциркуляторного 
русла піднижньощелепної залози. Капілярна сітка втрачає ніжний, звивистий 
малюнок і часто обривається, за рахунок того, що руйнується капілярний компонент. 
Розширюються артеріоло-венулярні анастомози і кров з артеріол переходить у
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венозне русло минаючи зруйновані капіляри. Стінки капілярів та венул деформовані. 
У збережених капілярах ендотеліоцити набувають стовпчастого стояння, що є 
характерною ознакою гіпоксичного стану тканини. Навколо судин -  набряк, 
крововиливи, виявляються мікроаневризми капілярів, а поряд -  зони запустіння 
капілярів, у просвітах деяких капілярів виявлено агрегацію еритроцитів, які 
закривають просвіт судин.

На мікроскопічному рівні через 8 тижнів перебігу експерименту деструктивні 
зміни у піднижньощелепній залозі наростають, спостерігається набряк 
сполучнотканинної строми та значний набряк інтерстицію. Клітини вставних проток 
дезорганізовані. У міжчасточкових протоках виявлено дезорганізацію епітелію та 
власної сполучнотканинної пластинки. У внутрішньочасточкових протоках подекуди 
спостерігається стоншення епітеліальної пластинки та її руйнування аж до базальної 
мембрани. Спостерігається збільшення кількості гранулярних вивідних проток із 
локалізацією колгломератів секреторних гранул переважно в апікальній частині 
клітини. Проте спостерігаються гранулярні вивідні протоки з відсутність гранул 
секрету.

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 8 
тижнів експерименту встановили, що гландулоцити частини кінцевих секреторних 
відділів у пізні терміни не так значно змінені, як через 6 тижнів досліду. Частина ядер 
мукоцитів мала округлу форму, в каріоплазмі переважав еухроматин. Спостерігались 
чіткі контури мембран ядерної оболонки, перинуклеарні простори помірні з добре 
вираженими ядерними порами. Більшість мітохондрій гіпертрофовані, зі світлим 
матриксом та зруйнованими кристами.

Таким чином, експериментальні дані, отримані за допомогою комплексу 
сучасних взаємодоповнюючих методик дослідження, містять нову інформацію про 
особливості будови та кровопостачання піднижньощелепної залози білого щура в 
нормі та закономірностей перебудови структурних компонентів і ангіоархітектоніки 
піднижньощелепної залози щура в динаміці перебігу експериментального цукрового 
діабету. Отримані експериментальні дані можуть слугувати основою для розробки 
нових методів діагностики, профілактики та лікування патології ротової порожнини 
у хворих цукровим діабетом.

ВИСНОВКИ

У дисертації викладене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 
завдання щодо встановлення особливостей структурної організації 
піднижньощелепної залози білого щура та її кровоносного русла в нормі, а також 
особливостей перебудови структурних компонентів та ангіоархітектоніки 
піднижньощелепної залози в динаміці перебігу експериментального цукрового 
діабету. Отримані результати дослідження структурних особливостей 
піднижньощелепної залози білого щура в нормі та при експериментальному 
цукровому діабеті є фундаментальними даними, на котрі можуть опиратися
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дослідники при вивченні експериментальної та клінічної гастроентерології та 
стоматології.

1. Гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози щура складається 
з міжчасточкових артеріол, внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол, 
капілярної сітки ацинусів, внутрішньочасточкових (закапілярних) і міжчасточкових 
венул. Встановлено наступні значення морфометричних показників кровоносного 
русла піднижньощелепної залози щура: діаметр органної артерії -  (74,44+2,77) мкм; 
діаметр міжчасточкових артеріол -  (39,04+0,77) мкм; діаметр
внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол -  (20,16+0,16) мкм; діаметр 
капілярів -  (5,98+0,13) мкм; діаметр внутрішньочасточкових (закапілярних) венул -  
(23,12+0,52) мкм; щільність пакування капілярів -  (80,8+9,39) мкм, показник 
трофічної активності тканини піднижньощелепної залози становить (41,72+1,25) 
мкм. Капіляри анастомозуючи між собою утворюють капілярну сітку.

2. Кожна часточка піднижньощелепної залози утворена кінцевими 
секреторними відділами (ацинусами) і внутрішньочасточковими протоками 
(вставними, гранулярними і посмугованими). У міжчасточковій сполучній тканині 
розташовуються міжчасточкові вивідні протоки оточені судинами. Більшість 
ацинусів піднижньощелепної залози утворені двома видами клітин -  сероцитами та 
міоепітеліоцитами. Проте зустрічаються і такі, котрі містять і світлі клітини -  
мукоцити. Біля них зустрічаються поодинокі судини, здебільшого заповнені 
форменими елементами. Проведені електронномікроскопічні дослідження 
піднижньощелепної залози щура показали, що для цитоплазми мукоцитів кінцевих 
секреторних відділів характерні розвинені органели, що відповідають за синтетичні 
процеси. Секреторні гранули гранулярних вивідних проток круглої форми, мають 
різні розміри, вони електроннощільні і розташовані переважно у апікальній ділянці 
цитоплазми. Кровоносні капіляри піднижньощелепної залози щурів забезпечують 
кровопостачання кінцевих секреторних відділів. Субмікроскопічно їхня будова 
відповідає капілярам соматичного типу. Стінка таких судин включає ендотеліоцити, 
базальну мембрану, перицити. Ендотеліальні клітини розташовані на базальній 
мембрані, вистилають внутрішню частину гемокапілярів. Вони мають поодинокі 
мікроворсинки та цитоплазматичні випини. Потовщена частина цитоплазми включає 
овальне ядро.

3. За умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету перші структурні 
зміни кровоносного русла виникають вже через 2 тижні від початку перебігу 
експерименту: відбувається статистично достовірне зменшення діаметра органної 
артерії до (62,50±3,30) мкм, збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, 
показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози до (58,27±0,71) 
мкм, а також зменшення показника щільності пакування капілярів до (72,00±6,33) 
мкм. Спостерігається достовірне зменшення діаметра міжчасточкових артеріол до 
(31,60±1,61) мкм, діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до 
(18,04±0,28) мкм, та капілярів до (5,14±0,09) мкм. Одночасно відбувається незначне 
розширення закапілярних венул до (23,52±0,43) мкм. Міжчасточкові артеріоли
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стають звивистими, набувають нерівномірного просвіту.
4. Через 4 тижні експерименту виникають явища деструктуризації 

ангіографічного рельєфу піднижньощелепної залози, артерії та артеріоли 
залишаються звуженими. Подекуди спостерігається вихід формених елементів за 
межі гемокапілярів. Через 6 тижнів експерименту на інПєкованих препаратах 
артеріоли і венули розширені, звивисті. Також розширюються артеріоло-артеріолярні 
та артеріоло-венулярні анастомози. Спостерігається зміна щільності та калібру 
мікросудин. Через 8 тижнів перебігу експерименту деструктивні зміни продовжують 
наростати. Стінки гемокапілярів стають деформованими, втрачають правильну 
форму.

5. Зміна діаметра судин гемомікроциркуляторного русла супроводжується 
ознаками порушення мікроструктури піднижньощелепної залози вже через 2 тижні 
перебігу експериментального цукрового діабету, котрі наростають упродовж всього 
перебігу експерименту. У гранулярних вивідних протоках спостерігається 
зменшення кількості гранул і переміщення гранул з апікального до базального 
полюсу клітини. Через 8 тижнів експериментального стрептозотоциніндукованого 
цукрового діабету патологічні зміни проявляються набряком сполучної тканини, 
змінами у системі вивідних проток, збільшується кількість гранулярних вивідних 
проток із локалізацією конгломератів секреторних гранул переважно в апікальній 
частині клітини. Одночасно ідентифікуються гранулярні вивідні протоки з 
відсутністю гранул секрету. У гемокапілярах спостерігається набряк цитоплазми та 
ушкодження органел. Втрачається чіткість базальної мембрани, на окремих ділянках 
вона не контурується. Периваскулярний набряк.
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АНОТАЦІЯ 

Блищ ак Н.Б. Морфологічні особливості піднижньощелепної залози щурів 
в нормі та при експериментальному цукровому діабеті. -  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія. ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018.

Дослідження виконані на 116 статевозрілих безпородних білих щурах-самцях 
масою 100-130 г, віком 2,5-3,0 місяці. У науковій роботі використано комплекс 
морфологічних методів дослідження.

У дисертації викладено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 
завдання щодо встановлення особливостей будови та кровопостачання 
піднижньощелепної залози щура. Уперше встановлено особливості 
ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білих щурів-самців у нормі та 
закономірності її перебудови за умов експериментального 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в динаміці восьмитижневого 
експерименту. Отримано дані щодо особливостей кровоносного русла 
піднижньощелепної залози щурів у нормі, зокрема встановлено послідовність 
відходження, напрямку та ходу артеріальних відгалужень, ділянки їхнього 
кровопостачання. Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 
морфологічної основи для розуміння патогенезу та подальшого пошуку оптимальних 
методів лікування ускладнень зумовлених цукровим діабетом у пацієнтів. Отримані 
експериментальні дані значно поглиблюють уявлення про перебудову тканин і 
органів в умовах гіперглікемії і є морфологічною основою подальших досліджень 
для покращення лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету.

Ключові слова: піднижньощелепна залоза, цукровий діабет, білий щур, 
стрептозотоцин.

АННОТАЦИЯ 

Бльїщак Н.Б. Морфологические особенности поднижнечелюстной железьі 
крьіс в норме и при ^кспериментальном сахарном диабете. -  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.01 -  нормальная анатомия. «Ивано-Франковский национальньїй 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Украиньї, Ивано- 
Франковск, 2018.

Исследования вьіполненьї на 116 половозрельїх беспородньїх бельїх крьісах- 
самцах массой 100-130 г в возрасте 2,5-3,0 месяцев. В научной работе использован 
комплекс морфологических методов исследования.

В диссертации изложень теоретическое обобщение и новое решение научной 
задачи по установлению особенностей строения и кровоснабжения 
поднижнечелюстной железьі крьісьі. Впервьіе установлень особенности
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ангиоархитектоники поднижнечелюстной железь бельх крьс-самцов в норме и 
закономерности ее перестройки в условиях ^кспериментального 
стрептозотоцьнового сахарного диабета в динамике восьминедельного 
^ксперимента. Полученьї даннье об особенностях кровеносного русла 
поднижнечелюстной железм крмс в норме, в частности установлена 
последовательность отхождения, направления и хода артериальньх ответвлений, 
области их кровоснабжения. Практическое значение полученньх результатов 
заключается в создании морфологической основь для понимания патогенеза и 
дальнейшего поиска оптимальньх методов лечения осложнений обусловленньх 
сахарньм диабетом у пациентов. Полученнье ^кспериментальнме даннье 
значительно углубляют представление о перестройке тканей и органов в условиях 
гипергликемии и является морфологической основой дальнейших исследований для 
улучшения лечения и профилактики осложнений сахарного диабета.

Ключевьіе слова: поднижнечелюстная железа, сахарньй диабет, белая крьса, 
стрептозотоцьн.

SUMMARY 

N.B. Blyshchak. Morphological peculiarities of rats’ submandibular gland in 
normal condition and in experimental diabetes mellitus. -  Manuscript.

Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Medical Sciences by the 
specialty 14.03.01 -  general anatomy. State establishment “Ivano-Frankivsk national 
medical university” Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018.

The research was performed on 116 mature outbred white male rats, weighing 100
130 g, age -  2.5-3.0 months. A complex of morphological methods of examination was 
used in the investigation.

Theoretical generalization and new solution to the scientific task concerning 
determination of the peculiarities of the composition and blood supply of a rat’s 
submandibular gland has been presented in the paper. Peculiarities of angio-architectonics 
of male rats’ submandibular gland in normal condition and principles of its reconstruction 
in the presence of experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus in dynamics of 8- 
week experiment have been established for the first time. The data concerning peculiarities 
of the vascular bed of rats’ submandibular gland in normal condition have been received, in 
particular, consistent pattern of the direction and ways of arterial ramifications and areas of 
their blood supply. Practical significance of the obtained results implies formation of 
morphological basis for understanding pathogenesis and further search for optimal methods 
of treatment of gastroenterological complications caused by diabetes mellitus in patients.

It has been established that submandibular gland is supplied with blood via glandular 
branches of facial artery, which is a branch of external carotid artery. Venous blood flows 
into sublingual vein, which is the branch of the anterior facial vein. Then, the anterior facial 
vein fuses with the posterior facial vein, forming external jugular vein. Microcirculatory 
blood flow of the salivary glands has a typical composition and consists of interlobular
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arterioles, intralobular (precapillary) arterioles, capillary bed of acini, intralobular 
(postcapillary) venules and interlobular venules. Anastomosing, capillaries form the 
capillary network. In normal condition, microcirculatory blood flow of a rat’s 
submandibular gland is characterized by the following indices: diameter of organ artery is 
(74.44+2.77) mcm; diameter of interlobular arterioles -  (39.04+0.77) mcm; diameter of 
intralobular (precapillary) arterioles -  (20.16+0.16) mcm; diameter of capillaries constitutes 
(5.98+0.13) mcm; diameter of intralobular (postcapillary) venules -  (23.12+0.52) mcm; 
capillary density pattern -  (80.8+9.39) mcm and the index of trophic activity of 
submandibular gland tissue (41.72+1.25) mcm.

Slight changes in branches of the vascular bed in the submandibular gland are 
observed in 2 weeks from the start of experiment on injected and cleared preparations. 
Narrowing of the arteriole lumen is noted; interlobular arterioles are tortuous and have 
uneven lumen. On microscopic level, acinus of the submandibular gland of experimental 
animal is formed by 6-8 pyramidal cells with weakly basophilic fine-grained cytoplasm. 
The nuclei of these cells are located in the basal part and contain slight amount of 
heterochromatin. Some acini contain light cells -  mucous cells. Basket cells are seen near 
some acini and excretory ducts. In the system of ducts, especially in the intralobular ducts 
(intercalated and striated), cells with the cytoplasm swelling in the basal part and shift of the 
nuclei from the basal pole to the apical one are seen well. Swelling of the connective tissue 
is seen around intralobular cells. Submicroscopic modifications of the nucleus and 
organelles of serous cells of mixed type secretory units were similar to mucous cells. 
However, their hyaloplasm is more electron-dense; single, osmiophilic granules and 
microvesicles, and vacuole are present. Other mucous cells contain round nuclei, with even 
contours of karyolemma, relatively homogeneous, rather narrow perinuclear space and 
distinct nucleoli. In four weeks of the course of experimental diabetes mellitus on 
preparations of the submandibular gland with injected vascular bed, phenomena of 
destructuration of angiographic pattern of the submandibular gland were revealed; arteries 
and arterioles remain narrow in comparison with the control group of animals. As compared 
with the previous stage of investigation, a reliable slight dilation of organ artery diameter, 
dilation of the diameter of interlobular arterioles, the diameter of intralobular (precapillary) 
arteriole, dilation of the capillary diameter and dilation, as compared to norm and control, of 
postcapillary venules. The index of trophic activity of submandibular gland tissue decreases 
as compared with the index during the second week of experiment and the index of the 
capillary density pattern gradually decreases.

Further transformation of all branches of microcirculatory blood flow of the 
submandibular gland occurs in 6 weeks of the experiment. Arterioles and venules are 
dilated, tortuous. Arterio-arterial and arteriolovenous anastomoses are also dilated. 
Modifications of the density and caliber of microvessels, impairment of their integrity are 
also observed. Thus, morphological changes specific to micro- and macroangiopathies 
occur in 6 weeks of the course of experimental diabetes mellitus. Walls of the branches of 
microcirculatory blood flow of the submandibular gland are thickened. Microaneurisms of 
the arterioles and hyperemia of the capillaries are detected. Erythrocytes are accumulated,
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located in several rows at some sites of the capillaries, stasis is observed. Electron 
microscopic investigations of the animals’ submandibular gland, performed in 4 and 6 
weeks of the experiment detected that ultrastructural changes increase in the glandular cells 
of the terminal secretory units compared with an early period of investigation. Serous cells 
have osmiophilic, rather small or pycnotic nuclei. Perinuclear spaces of karyolemma are 
unequal; outer nuclear membrane forms local bulges. Electron density of the karyoplasm is 
significant, looking homogenous, nucleoli are not observed.

Deep destructive modifications of all branches of microcirculatory blood flow of the 
submandibular gland are observed in 8 weeks of the course of experimental diabetes 
mellitus. Capillary network loses delicate, tortuous pattern and often breaks due to 
destruction of the capillary component. Arteriolovenous anastomoses dilate and blood from 
the arterioles flows into the venous bed avoiding destructed capillaries. Capillary bed is 
destructed, obliteration of the capillaries, hemorrhagia, and microaneurisms of the arterioles 
are present. Venules are dilated; thin-walled, retained fragments of the capillaries are 
significantly dilated in some areas. Vascular lumina of microcirculatory blood flow lose 
regular form. Walls of the capillaries and venules are deformed. The walls of the arterioles 
are thickened due to plasmorrhagia, sclerosis and hyalinosis. Somewhere, erythrocytes enter 
the lumina of intralobular ducts. Endothelial cells assume columnar standing in retained 
capillaries that is a specific feature of hypoxic condition of the tissue. Swelling and 
hemorrhages are around the vessels; microaneurisms of the capillaries are observed with 
zones of capillary desolation around; aggregation of erythrocytes, which close the lumen of 
the vessels, is detected in the lumina of some capillaries.

The obtained experimental data may serve as the basis for elaboration of new 
methods of diagnostics not only for morphologists, but also for practicing dentists for better 
prevention and treatment of salivary gland pathologies in patients with diabetes mellitus. 
The results of micro- and ultrastructural investigation of the submandibular gland and its 
microcirculatory blood flow in the dynamics of experimental diabetes mellitus enable to 
determine exact stages of patho- and morphogenesis of microangiopathy. The investigation 
results of structural peculiarities of a white rat’s submandibular gland in normal condition 
and in experimental diabetes mellitus are fundamental data that may be the basis for 
researchers studying experimental and clinical dentistry.

Key words: submandibular gland, diabetes mellitus, white rat, streptozotocin.
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