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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Цукровий діабет є наймасштабнішою епідемією 

XXI століття, захворюваність на який збільшується на 50 % кожних 10 
років (Danaei G. et al., 2011; Ely J. J. et al., 2011). Так, за даними Міжнародної 
організації діабету (International Diabetes Federation, 2015), кількість хворих 
на цукровий діабет досягне до 2040 року 642 млн. осіб. В Україні, за даними 
Міністерства охорони здоров’я, кількість хворих на цю недугу щорічно 
зростає на 5 – 7 %. Пандемічний характер розповсюдження цукрового 
діабету, агресивність і недослідженість механізмів розвитку його ускладнень 
(Alberti K. G., Zimmet P., 2013; Forbes J. M., Cooper M. E., 2013) визначають 
соціальну значущість комплексного вивчення даного захворювання в 
прикладних галузях медицини, зокрема в морфології (Косенко К. Н., 
Скиба А. В., 2003; Скиба А. В. и соавт., 2015; Oikawa J. et al., 2015). 

Встановлено тісний зв’язок між цукровим діабетом і розвитком 
патологічних змін тканин і органів ротової порожнини, серед яких вагоме 
місце посідає дисфункція слинних залоз (Пак С. В., Черкашин С. І., 2011; 
Hamadneh S., Dweiri A., 2012; Ivanovski K. et al., 2012; Radhika T., Kannan R., 
2012; Комнацький Б. Ю., Кулигіна В. М., 2014; Скиба А. В., Терешина Т. П., 
2014; Aguilera C. N. et al., 2015).

Перспективним напрямом дослідження структурної організації 
слинних залоз та її перебудови при цукровому діабеті є використання 
стрептозотоцинових моделей на тваринах (Witcher D., 2010; Deconte S. R. et al., 
2011; Wang D. et al., 2011; Ткачук С. С., Галагдина А. А., 2013; Блищак Н. Б., 
2014; Галагдина А. А., 2015; Скиба А. В. и соавт., 2015). Однак, незважаючи 
на те, що піднижньощелепна слинна залоза (ПСЗ) відіграє найбільшу 
роль у секреції нестимульованої слини, а її ураження при цукровому 
діабеті є найвагомішим у розвитку дисфункції слиновидільного апарату 
(Fedirko N. V., 2006), питання щодо особливостей її структурної організації 
в інтактних тварин та на етапах розвитку цукрового діабету залишається не 
до кінця розробленим (Косенко К. Н., Скиба А. В., 2003; Якимець М. М., 
Безкоровайна М. З., 2008).

Потребує подальшого дослідження низка питань щодо структурної 
перебудови ПСЗ у динаміці перебігу цукрового діабету, які поглиблять 
розуміння механізмів розвитку її дисфункції. Обмежені дані, які 
аргументовані метричними показниками, стосовно ролі судинних порушень 
у розвитку дисфункції залози і їхній зв’язок із рівнем гіперглікемії і вмістом 
глікозильованого гемоглобіну. Не до кінця вивчена глибина перебудови 
серомукоцитів і її залежність від тривалості розвитку цукрового діабету 
як на світлооптичному, так і ультраструктурному рівнях. Недостатньо 
даних про морфометричні зміни клітин кінцевих відділів ПСЗ упродовж 
секреторного циклу і про зміни співвідношення кількості клітин у різних 
його фазах у ході перебігу цукрового діабету. Є тільки окремі публікації 
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стосовно морфологічних і метричних змін різних відділів вивідних проток 
ПСЗ у процесі розвитку даної патології.

Вищесказане аргументує актуальність і доцільність проведення даного 
дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження є частиною науково-дослідної роботи кафедри 
анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ 
“Івано-Франківський національний медичний університет” “Оптимізація 
комплексного лікування морфологічних ушкоджень травної, ендокринної 
та сечостатевої систем при цукровому діабеті” (№ держреєстрації 
0113U000769). Дисертант є виконавцем фрагменту роботи.

Мета дослідження: встановити особливості морфофункціональної 
організації піднижньощелепної слинної залози інтактних щурів та при 
експериментальному цукровому діабеті. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1. Провести морфологічну оцінку та кластерний аналіз клітин кінцевих 

відділів ПСЗ інтактних тварин та виявити в їхній сукупності групи клітин 
у різних фазах секреторного циклу, встановити морфометричні параметри 
різних ланок внутрішньочасточкової протоки (вставної, гранулярної і 
посмугованої) залози в інтактних щурів.

2. Визначити на етапах перебігу експериментального цукрового діабету 
зміни макрометричних показників, рівень глюкози та вміст глікозильованого 
гемоглобіну в крові.

3. Встановити особливості будови гемокапілярів ПСЗ у різні терміни 
експериментального цукрового діабету. 

4. Виявити морфологічні та морфометричні зміни клітин кінцевих 
відділів ПСЗ, а також встановити порушення їхнього секреторного циклу на 
етапах розвитку експериментального цукрового діабету.

5. Дослідити характер структурних змін різних відділів внутрішньо-
часточкової протоки ПСЗ при експериментальному цукровому діабеті.

Об’єкт дослідження – морфофункціональні зміни ПСЗ статевозрілих 
щурів-самців лінії Вістар при експериментальному цукровому діабеті.

Предмет дослідження – особливості макро-, мікро- та ультраструктури 
ПСЗ інтактних щурів-самців та при експериментальному цукровому діабеті.

Методи дослідження: експериментальний – моделювання 
експериментального цукрового діабету стрептозотоцином; гістологічний 
і електронномікроскопічний – для вивчення особливостей ПСЗ інтактних 
тварин та при стрептозотоциновому діабеті (СД); біохімічні – для контролю 
розвитку СД; морфометричні – для кількісної характеристики виявлених 
морфологічних змін; статистичні – для об’єктивізації отриманих результатів 
і встановлення загальних закономірностей перебудови компонентів ПСЗ.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі 



3

комплексного підходу з використанням морфологічних, морфометричних, 
біохімічних та статистичних методів отримано нові результати, а також 
уточнено і доповнено існуючі дані щодо будови ПСЗ в інтактних щурів та 
на етапах розвитку СД.

Уточнені наукові дані щодо стабільності секреторного циклу клітин 
кінцевих відділів ПСЗ інтактних тварин, що підтверджується рівністю 
часток серомукоцитів, які поглинають вихідні продукти для синтезу секрету 
(26,44 %), і тими, які готові до його виведення (30,65 %).

Уперше встановлено, що за умови розвитку СД дистрофічні зміни 
ендотеліоцитів гемокапілярів ПСЗ визначаються на 28-у добу і є найбільш 
вираженими, починаючи з 42-ї, а порушення структурної організації 
базальної мембрани ідентифікуються вже на 14-у добу і супроводжуються її 
потовщенням в 2,09 – 3,82 раза.

Новими є відомості, що на 70-у добу розвитку СД розвивається 
гістологічна акомодація серомукоцитів ПСЗ, що підтверджується відсутністю 
морфологічних ознак їхньої альтерації, а також рівновагою між часткою 
клітин, які знаходяться у фазі поглинання вихідних продуктів (31,46 %) та у 
фазі виведення секрету (26,97 %).

Уперше встановлено, що в ланках внутрішньочасточкової протоки ПСЗ 
на 70-у добу СД визначаються морфологічні зміни дистрофічного характеру, 
які супроводжуються зменшенням, у порівнянні з контролем, висоти 
епітеліоцитів проток і площі їхнього просвіту відповідно: вставних – в 1,19 і 
1,43 раза; гранулярних – в 1,42 і 1,30 раза; посмугованих – в 1,37 і 1,11 раза. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і 
математично обгрунтовано новий спосіб морфометрії гемосудин, 
особливістю якого є визначення їхніх морфометричних показників відносно 
геометричного центру просвіту (Патент України № 102664, заяв. 21.05.2015; 
опубл. 10.11.2015, Бюл. №21), що дало можливість отримати уточнені і нові 
морфометричні дані гемокапілярів ПСЗ інтактних тварин та більш повно 
обгрунтувати їхні ультраструктурні зміни за умови розвитку СД.

Удосконалено спосіб визначення відносної площі секреторних гранул 
серомукоцитів ПСЗ на ультраструктурному рівні, який полягає у визначенні 
відношення абсолютних значень площі секреторних гранул і клітини 
(Патент України № 95979, заяв. 04.08.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл. №1), 
що дало змогу провести більш об’єктивний аналіз секреторної активності 
серомукоцитів ПСЗ у нормі і на етапах СД.

Впровадження результатів дослідження. Основні результати 
дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес та наукову роботу 
на кафедрах анатомії людини імені М. Г. Туркевича; анатомії, топографічної 
анатомії та оперативної хірургії; гістології, цитології та ембріології 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; 
оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного 
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медичного університету ім. М. І. Пирогова; гістології, цитології та 
ембріології; патоморфології та судової медицини; патофізіології ДВНЗ 
“Івано-Франківський національний медичний університет”; нормальної 
анатомії; оперативної хірургії з топографічною анатомією Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького; анатомії 
людини; гістології та ембріології; оперативної хірургії та топографічної 
анатомії ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України”.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 
працею здобувача. Разом із науковим керівником була сформульована тема і 
мета дисертаційного дослідження. Здобувачем особисто визначені завдання 
дослідження, виконані патентно-інформаційний пошук та аналітичний 
огляд літератури, здійснено забір матеріалу. Автором самостійно розроблені 
оригінальні методи морфометрії, виконані морфометричний аналіз та 
статистичне опрацювання отриманих даних, інтерпретація результатів, 
особисто написані всі розділи дисертації та сформульовані висновки. У наукових 
роботах, опублікованих у співавторстві, участь здобувача є визначальною.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 
дисертаційного дослідження оприлюднені на XIII International Congress of 
Medical Sciences (So a, Bulgaria, 2014); 83-й науково-практичній конференції 
студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 
(Івано-Франківськ, 2014); XIX міжнародному медичному конгресі студентів 
та молодих вчених (Тернопіль, 2015); 84-й науково-практичній конференції 
студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 
(Івано-Франківськ, 2015); ІІ Міжнародному медико-фармацевтичному 
конгресі студентів і молодих вчених (Чернівці, 2015); науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Фундаментальні науки – практичній 
медицині: морфофункціональні методи дослідження онтогенетичних 
перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих 
патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів» (Івано-
Франківськ, 2015); VI Конгресі анатомів, ембріологів та топографоанатомів 
України (Запоріжжя, 2015).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових 
праць, з яких 5 статей – у фахових наукових виданнях України, 1 стаття – у 
закордонному виданні (Польща), яке включено в науко-метричну базу “Index 
Copernicus International”, 7 тез – у матеріалах наукових конференцій, 3 патенти 
на корисну модель, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 
мовою на 172 сторінках машинописного тексту, з яких 118 сторінок – 
основного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів 
і методів досліджень, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 
узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних 
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джерел (203 джерел: 100 – кирилицею, 103 – латиницею), 12 додатків. Робота 
ілюстрована 78 рисунками та 13 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. Експеримент виконаний на 

статевозрілих однорічних щурах-самцях лінії Вістар масою 230 – 270 г, 
які були поділені на три групи: інтактна, дослідна і контрольна. Щурам 
дослідної групи моделювали цукровий діабет шляхом одноразового 
внутрішньочеревного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (із 
розрахунку 60 мг / кг маси тіла) на 0,1 М цитратному буфері (pH 4,5) (Патент 
України № 62966, заявл. 11.02.2011; опубл. 20.09.2011, Бюл. № 18).

Контроль розвитку СД здійснювали за рівнем глюкози в крові, яку 
щоденно вимірювали в краплі крові з хвостової вени, взятої натще вранці, 
глюкометром “Accu-Chek Active” (“Roche Diagnostics GmbH”). Контрольній 
групі тварин вводили тільки цитратний буфер. На 14-у, 28-у, 42-у, 56-у і 
70-у доби експерименту натще зранку здійснювали евтаназію дослідних і 
контрольних тварин тіопенталом натрію, їхнє контрольне зважування, забір 
матеріалу для морфологічного та біохімічного досліджень.

Проведене дослідження не суперечить основним біоетичним нормам 
Гельсінської декларації, прийнятою Генеральною асамблеєю Всесвітньої 
медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину 
(1977 р.), відповідним положенням ВООЗ, Міжнародної ради медичних 
наукових товариств, Міжнародному кодексу медичної етики (1983 р.) та 
законам України (експертний висновок комісії з питань етики ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет», протокол № 87/16 від 
17.02.2016 р.).

Для гістологічних досліджень шматочки ПСЗ фіксували в 10 % 
розчині нейтрального формаліну, проводили до парафінових блоків, 
виготовляли зрізи з наступним забарвленням гематоксиліном і еозином за 
загальноприйнятою методикою (Саркисов Д. С., Перова Ю. Л., 1996).

Забір матеріалу для електронномікроскопічного дослідження проводили 
за загальноприйнятими правилами, дотримуючись швидкості висікання 
і атравматизації його при різанні на шматки. Матеріал фіксували спочатку 
в 2,5 % розчині глютарового альдегіду і дофіксовували в 2 % розчині 
тетраоксиду осмію. Півтонкі зрізи зафарбовували розчином метиленового 
синього, вивчали і документували так як і гістологічні зрізи. Ультратонкі 
зрізи контрастували уранілацетатом на 70 спирті і розчином Рейнольдса 
та вивчали в електронному мікроскопі ПЭМ-100К за умови прискорюючої 
напруги 75кВ. 

Морфометричний аналіз здійснювали за допомогою програми для 
аналізу і обробки зображень ImageJ v. 1.47t (National Institutes of Health, USA).

Статистичну обробку інформації здійснювали в програмному 
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середовищі R (R Core Team, 2015). Одноіменні величини незалежних груп 
порівнювали за допомогою тесту Манна-Уітні, різницю вважали статистично 
значимою при p<0,05.

У загальній сукупності серомукоцитів ПСЗ (за площею гландулоцитів 
та їхніх ядер) за допомогою ієрархічного методу кластеризації Варда 
(метрика – евклідова) визначали кількість груп (кластерів, КЛ) клітин, які 
знаходяться в різних фазах секреторного циклу. Для встановлення значень 
площі серомукоцитів та їхніх ядер кожного КЛ і кількості клітин у ньому 
використано агломеративний метод кластеризації k-means (алгоритм 
Hartigan-Wong). Попарні множинні порівняння метричних показників КЛ 
здійснювали процедурою «pairwise.wilcox.test», а співвідношень клітин у 
КЛ – процедурою «pairwise.prop.test». В обох випадках використовувалася 
поправка Холма. Різницю приймали як статистично значиму при p<0,05.

Із метою встановлення, зміни яких морфометричних показників 
внутрішньочасточкової протоки ПСЗ на етапах перебігу СД є більш 
суттєвим – площі просвіту вставних, гранулярних і посмугованих проток чи 
висоти їхніх епітеліоцитів було використано аналіз головних компонент за 
допомогою процедури «principal» пакету psych v. 1.4 для R. Цей аналіз виділяє 
з первинного масиву даних найбільш важливу інформацію і представляє 
результати у вигляді нових ортогональних змінних – головних компонент 
(Abdi H., 2010). Для визначення кількості останніх використовували критерій 
Кайзера (Williams B. et al., 2010), за яким враховуються тільки ті головні 
компоненти, власні значення яких є більшими за 1,0.

Результати дослідження та їх обговорення. Кінцеві відділи ПСЗ щурів 
здебільшого представлені серомукоцитами, площа яких в інтактних тварин 
становила (123,24±21,64) мкм2, а їхніх ядер – (14,94±2,92) мкм2. Відомо, 
що основою функціонування гландулоцитів є секреторний цикл, який 
включає поглинання вихідних продуктів, синтез і нагромадження секрету, 
його виведення і повернення клітини до вихідного стану. Т. В. Король (2006) 
вказує, що ці фази не є чітко розмежованими і плавно переходять одна в одну, 
а C. M. Krane et al. (2001) наголошують, що при цьому змінюються розміри 
клітин. До того ж, Л. А. Можейко (2009) стверджує, що функціональний 
стан кінцевих відділів залежить від співвідношення кількості клітин, які 
знаходяться в різних фазах секреторного циклу. На світлооптичному рівні, за 
розмірами серомукоцитів та їхніх ядер, виокремили тільки три таких групи 
клітин: 1) найменші, які виділили секрет і накопичують вихідні речовини 
для синтезу (КЛ 1); 2) середніх розмірів, в яких здійснюється синтез і 
дозрівання секрету (КЛ 2); 3) найбільші – серомукоцити, що містять велику 
кількість секреторних гранул і готові до їхнього виведення (КЛ 3). На основі 
площі гландулоцитів та їхніх ядер був проведений кластерний аналіз та 
ідентифіковано три КЛ клітин, морфометричні параметри яких представлені 
в табл. 1.
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Таблиця 1
Параметри різних кластерів серомукоцитів піднижньощелепної 

слинної залози інтактних щурів
Площа 

серомукоцитів, мкм2

(Mean±SD)

Площа ядер 
серомукоцитів, мкм2

(Mean±SD)

% клітин, які 
формують кластер

Кластер 1 97,02±8,87 13,97±2,48 26,44
Кластер 2 121,19±7,83 14,72±2,86 42,91
Кластер 3 148,71±11,13 16,08±3,02 30,65

Примітка. У цій та наступній таблицях: Mean – вибіркове середнє; 
SD – Standard Deviation (стандартне відхилення середнього).

Дослідження півтонких зрізів показало, що серомукоцити ПСЗ, які за 
морфометричними показниками (площа клітини і її ядра) належать до різних 
кластерів, візуально характеризувалися наявністю різної кількості секрету. 
Так, клітини КЛ 1 містили незначну кількість секреторних гранул, КЛ 2 – 
помірно заповнені секретом, а в серомукоцитах КЛ 3 секреторні гранули 
займали більше 2/3 площі профілю клітин. Це підтверджує нашу гіпотезу 
про те, що отримані кластери характеризують відповідні фази секреторного 
циклу. До того ж, між відсотками серомукоцитів, які формують КЛ 1 і 3, 
відсутня статистично значима різниця (p>0,05), що опосередковано вказує 
на стабільність секреторного циклу кінцевих відділів ПСЗ.

Система вивідних проток ПСЗ утворена внутрішньочасточковою, 
екскреторною та головною екскреторною протоками. Ці протоки 
забезпечують виведення секрету в ротову порожнину. Проте за даними 
літератури, тільки внутрішньочасточкова протока, яка в гризунів 
представлена вставними, гранулярними і посмугованими, модифікує склад 
первинної слини (Amano O. et al., 2012; Proctor G. B., Carpenter G. H., 2014). 
При морфометричному дослідженні різних відділів цієї протоки ПСЗ 
інтактних щурів виявили, що висота епітеліоцитів гранулярних проток є 
найбільшою, а вставних – найменшою (табл. 2).

Таблиця 2
Морфометричні параметри вивідних проток піднижньощелепної 

слинної залози інтактних щурів (Mean±SD)
Протоки Висота епітеліоцитів, мкм Площа просвіту, мкм2

Вставні 4,35±0,89 7,01±3,96
Гранулярні 16,94±1,98 20,45±11,40
Посмуговані 13,96±2,13 68,96±51,62

Наведені вище дані щодо морфометричної характеристики 
досліджуваних проток у цілому узгоджуються з результатами, які отримали 
Г. А. Єрошенко і співавт. (2011) та О. В. Коваленко і співавт. (2012).
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За даними Американської діабетичної асоціації (2015), основними 
критеріями цукрового діабету 1 типу є рівень глюкози в крові натще більше 
7,0 ммоль/л і рівень глікозильованого гемоглобіну HbA1C більше 6,5 %. У 
зв’язку з цим, контроль розвитку діабету в експерименті здійснюють саме на 
основі зміни цих біохімічних показників. Ми встановили, що рівень глюкози 
на 14-у добу досліду в 2,74 раза перевищував контроль, і продовжував 
зростати до 42-ї доби. Водночас зростав і рівень HbA1C у 3,33 – 5,16 раза. 
Ці дані є співзвучні з даними інших досліджень (Cutler L. S. et al., 1979; 
Токарук Н. С., 2015) і вказують на розвиток даної патології в щурів дослідної 
групи.

Водночас із біохімічними змінами виявлено, що, починаючи з 28-ї 
доби досліду, зменшувалася маса тіла щурів (у 1,17 – 1,52 раза, р<0,01) 
і їхньої ПСЗ (у 1,20 – 1,64 раза, р<0,01–0,001). Це узгоджується з даними 
інших дослідників (Nogueira F. N. et al., 2005; Nicolau J. et al., 2006), які 
використовували щурів-самців масою 180 – 200 г. Натомість, результати, 
які були отримані К. Н. Косенко і А. В. Скиба (2003), при вивченні впливу 
діабету на самок щурів віком 1,5 місяці і масою близько 120 г, указують на те, 
що маса тіла тварин зменшувалася через 8 тижнів від початку дослідження, а 
маса ПСЗ – не змінювалася. На нашу думку, саме вік і стать тварин зумовили 
виявлені розбіжності результатів вищевказаних досліджень. Вагомість 
впливу статі і вихідного віку щурів на результати експерименту підкреслюють 
також результати дослідження X. Han et al. (2014) та A. Ghezzi et al. (2012). 
До того ж, A. Scridon et al. (2015) індукували CД щурам Вістар віком 6 тижнів 
і встановили, що протягом 38 тижнів від початку експерименту маса тварин 
не зменшувалася відносно початкової. Натомість, приріст маси тіла дослідної 
групи тварин був статистично значимо менший, у порівнянні з контролем. 
Ми використали в експерименті однорічних щурів-самців, що дозволило в 
значній мірі нівелювати вплив статі і віку на результати експерименту. 

Із метою встановлення причин порушень функцій різних органів при 
цукровому діабеті важливим є дослідження особливостей перебудови їхніх 
обмінних гемосудин – капілярів. Відомо, що саме гіперглікемія є причиною 
розвитку діабетичної мікроангіопатії (De Vriese A. S. et al, 2000; Hadi H. A.,  
Al Suwaidi J., 2007). Виявлені нами особливості перебудови гемокапілярів 
ПСЗ схематично відображено на рис. 1.

Встановлено, що розвиток гіперглікемії індукує альтерацію 
ендотеліоцитів, що, у свою чергу, призводить до плазматичного просякання і 
розвитку периваскулярного набряку внаслідок дистрофічних змін цих клітин, 
таких як збільшення фестончастості люменальної поверхні, розходження 
міжендотеліальних контактів, мікроклазматоз. Ці зміни виявлялися на 28-у 
добу досліду, найбільш виражені на 42 – 70-у доби і підтверджувалися 
зменшенням коефіцієнта форми люменальної поверхні гемокапілярів, а на 
70-у – ще й стоншенням транспортної зони ендотеліоцитів (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Зміни структурних компонентів гемокапілярів піднижньощелепної 
слинної залози щура, індукованих стрептозотоциновим діабетом, упродовж 
експерименту.

Окрім того, зростання рівня глюкози спричиняє в ендотеліоциті 
порушення процесів синтезу компонентів базальної мембрани, що призводило 
не тільки до пошкодження її структури (розпушення і дезорганізація – із 
14-ї доби, вогнища її деструкції, розрідження, проліферації з утворенням 
пластин – із 42-ї) і динамічного потовщення протягом експерименту в 2,09 
– 3,82 раза, у порівнянні з інтактними тваринами (p<0,001), а й посилювало 
явища плазматичного просякання.

Вивчення гістологічної організації кінцевих відділів ПСЗ при СД 
показало, що вже в ранні терміни досліду (на 14 – 42-у доби) мікроскопічно в 
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серомукоцитах визначалися вакуолі значних ромірів. На ультраструктурному 
рівні ідентифікувалися виражені дистрофічні зміни гландулоцитів, які 
характеризувалися вакуолізацією цитоплазми, появою значної кількості 
лізосом, мієліноподібних фігур, мітохондрій із вакуолізованим вмістом 
і деструкцією гребенів. Поряд із цим, простежувалися ознаки активації 
компенсаторних механізмів, такі як гіпертрофія цистерн гранулярної 
ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі. Подібні зміни серомукоцитів 
ПСЗ при СД спостерігали також й інші дослідники (Take G. et al., 2007; 
Mednieks M. I. et al., 2009). При цьому, V. Kumar et al. (2012) наголошують, 
що така морфологічна перебудова клітин є доказом їхнього набряку і 
ушкодження. Ми встановили, що при СД найбільш виражені дистрофічні 
зміни серомукоцитів ПСЗ, які, водночас, указують на їхнє ушкодження, 
спостерігалися на 14 – 42-у доби. У наступні терміни для структурної 
організації секреторних клітин кінцевих відділів характерним було наявність 
поодиноких пухирців-транспортерів лізосомних ензимів, зменшення 
цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі. При 
цьому, на 56-у добу експерименту вакуолі ідентифікувалися рідко, а на 
70 – не виявлялися. Також в останній термін досліду гребені мітохондрій 
чіткі, а матрикс – електронносвітлий, у порівнянні з 56-ою добою, коли 
мітохондріальний матрикс був гомогенізованим. Така будова досліджуваних 
клітин на 70-у добу вказує на встановлення їхньої гістологічної акомодації, 
яка проявлялася атрофією клітин, їхнього білковосинтезуючого апарату, 
зокрема гранулярної ендоплазматичної сітки, і комплексу Гольджі. Окрім 
того, у даний термін експерименту, у порівнянні з контролем, розміри 
серомукоцитів значно зменшувалися – в 1,67 раза (p<0,001), що свідчить про 
зниження їхньої секреторної здатності (Коваленко О. В. і співавт., 2012). 

Морфометрично нами встановлено, що на 14-у добу досліду площа ядер 
серомукоцитів зростала в 1,32 раза (p<0,001). Це опосередковано вказує на 
підвищення функціональної активності ядер, і, у свою чергу, призводить до 
посилення процесів синтезу секрету. Останнє підтверджувалося зростанням 
розмірів серомукоцитів КЛ 2 і 3 в 1,13 і 1,21 раза, відповідно (p<0,001). 
Водночас, зменшення відносної площі секреторних гранул в 1,56 раза 
(p<0,001) наводить на думку про те, що, ймовірно, відбувалося переважання 
процесів виведення секрету над його нагромадженням. На це також указувало 
зменшення відсотка серомукоцитів КЛ 3 до 18,34 % (p<0,01) і зростання 
відсотка клітин КЛ 1 до 45,41 % (p<0,001). Водночас, відносна оптична 
щільність гранул зменшувалася в 1,68 раза (p<0,001), що опосередковано 
свідчить про переважання в секреті слизового компонента. Таким чином, 
виявлені зміни морфометричних показників та кількості серомукоцитів у 
різних КЛ додатково підтверджують активацію компенсаторних механізмів, 
які спрямовані на збереження секреторної потенції клітин кінцевих відділів 
досліджуваної залози в даний термін спостереження.
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На 28-у добу досліду площа ядер серомукоцитів, у порівнянні з 
контролем, була більшою в 1,11 раза (p<0,001), їхня функціональна 
активність і процеси синтезу секрету залишаються ще достатньо високими 
(Яворська-Скрабут І. М., Герасимюк І. Є., 2013). При цьому, ймовірно, об’єм 
секрету, який виводився кінцевими відділами залози, був меншим, оскільки 
зменшувалися розміри секреторних клітин КЛ 1, 2 і 3 (відповідно в 1,15; 
1,10 і 1,07 раза, p<0,001) і, водночас, зростала відносна площа секреторних 
гранул до нормальних величин (p>0,05) та становила (48,90±8,18) %. Також, 
у порівнянні з попереднім терміном досліду, зростала відносна оптична 
щільність секреторних гранул в 1,55 раза (p<0,001), що опосередковано 
свідчить про збільшення вмісту білкового компонента в секреті.

На 42-у добу експерименту частка клітин, які перебувають у фазі 
поглинання вихідних продуктів для синтезу, тобто серомукоцитів КЛ 
1, зростала, у порівнянні з контролем, до 42,79 % (p<0,01), а частка 
серомукоцитів, які готові до виведення секрету (КЛ 3) – зменшувалася до 
19,71 % (p<0,05). На нашу думку, така зміна співвідношень клітин кінцевих 
відділів, що знаходяться в різних фазах секреторного циклу, пов’язана 
з діабетичною мікроангіопатією ПСЗ, яка була найбільш вираженою, 
починаючи з даного терміну, і спричиняє розлади трофіки серомукоцитів та 
утруднене надходження продуктів для синтезу їхнього секрету. При цьому, 
площа ядер клітин КЛ 2 і 3 була більшою за такі ж у контролі в 1,12 і 1,11 раза 
(p<0,001 – 0,01), що вказує на підвищену їхню функціональну активність. 
Водночас, зменшення, у порівнянні з контролем, розмірів серомукоцитів 
КЛ 1, 2 і 3 в 1,15; 1,07 і 1,05 раза (p<0,001), і, у порівнянні з інтактними 
тваринами, відносної площі секреторних гранул в 1,39 раза (p<0,05) та їхньої 
відносної оптичної щільності в 1,81 раза (p<0,001) є проявом зниження 
синтезу секрету, зменшення як його кількості, так і білкового компонента 
в ньому. Ми допускаємо, що це може призвести до зменшення кількості 
виділеної слини в цей термін експерименту (Fedirko N. V. et al., 2006).

В останні терміни досліду (на 56-у і 70-у доби) морфометрично 
встановлено зменшення площі серомукоцитів та їхніх ядер в усіх КЛ. Це 
вказує на низьку секреторну потенцію ПСЗ. При цьому, відносна оптична 
щільність секреторних гранул була в 1,72 і 1,52 раза меншою (p<0,001), у 
порівнянні з інтактними тваринами, що опосередковано вказує на зростання 
слизового компонента секрету, відбувається на тлі динамічного зростання 
відносної площі секреторних гранул від 42-ї до 70-ї доби, показники якої 
майже досягали таких в інтактних тварин (p>0,05). Така зміна значень 
відносної площі секреторних гранул, зменшення розмірів серомукоцитів 
та їхніх ядер підтверджує розвиток гістологічної акомодації, тобто 
пристосування ПСЗ до нових умов функціонування, а саме – до хронічної 
гіперглікемії. До того ж, на 70-у добу досліду відсоток серомукоцитів, який 
утворює КЛ 1 (31,46 %), не відрізнявся від КЛ 3 (26,97 %) (p>0,05), тобто 
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встановилася морфофункціональна рівновага між процесами поглинання 
продуктів і виведення секрету.

Встановлено, що при СД у різні терміни експерименту відбуваються 
морфологічні зміни різних відділів внутрішньочасточкової протоки ПСЗ. У 
вставних протоках від 14-ї до 42-ї доби виявлялися незначні зміни, від 42-ї 
доби – вакуолізація цитоплазми епітеліоцитів. Ушкодження епітеліоцитів 
гранулярних проток і зниження в них активності процесів синтезу виявлялося 
вже з 14-ї доби експерименту і простежувалося до 56-ї, що проявлялося 
вакуолізацією мітохондрій і зменшенням наповненості епітеліоцитів 
секреторними гранулами, розширенням міжклітинних канальців. На 
70-у добу досліду в більшості клітин гранулярних проток визначалася 
значна кількість секреторних гранул, що вказує на певне зростання 
активності процесів синтезу. У посмугованих протоках, у першу чергу, 
ушкоджувалися мітохондрії епітеліоцитів. Так, на 14-у добу їхній матрикс 
був електроннощільним. Проте на 28 – 70-у доби він став електронносвітлим, 
а мітохондріальні гребені – невпорядкованими. У ці терміни спостерігалися 
також дистрофічні зміни, які характеризувалися вакуолізацією цитоплазми 
епітеліоцитів посмугованих проток.

Слід зазначити, що поряд із виявленими змінами, які притаманні 
для кожного відділу внутрішньочасточкової протоки зокрема, найбільш 
загальним є те, що в пізні терміни спостереження (на 56 – 70-у доби) 
візуально визначалося як звуження просвіту всіх проток, так і зменшення 
висоти епітеліоцитів.

Щодо змін метричних параметрів вставних, гранулярних і посмугованих 
проток (площа їхнього просвіту і висота епітеліоцитів), встановили, що на 
14-у добу досліду визначалося збільшення площі просвіту посмугованих 
проток і висоти їхніх епітеліоцитів. Проте за даними М. А. Орловського 
(2006), стабільна виражена гіперглікемія починає розвиватися тільки з 10-ї 
доби після індукції стрептозотоцином, тобто тривалість її дії на 14-у добу 
була короткою. Тому система проток ПСЗ у даний термін, на нашу думку, 
функціонує ще в звичному режимі. 

На 28-у добу експерименту спостерігалося зменшення висоти 
епітеліоцитів гранулярних проток, що опосередковано може вказувати 
на зниження синтезу таких речовин як калікреїн і фактор росту епітелію 
(Gresik E., 1994; Amano O. et al., 2012), а зниження висоти епітеліоцитів 
посмугованих проток, ймовірно, призводить до зміни електролітного складу 
слини і, як наслідок, – до зміни її pH (Proctor G. B., Carpenter G. H., 2014). 
На 28-у добу не спостерігалося вірогідних змін (p>0,05) площі просвіту цих 
проток. 

На 42-у добу досліду морфометрично встановлено зменшення: площі 
просвіту гранулярних і вставних проток (p<0,01); висоти епітеліоцитів 
гранулярних і посмугованих проток (p<0,001). Останнє, на нашу думку, 
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зумовлено розладами трофіки епітеліоцитів цих проток унаслідок розвитку 
вираженої діабетичної мікроангіопатії.

В останні два терміни спостереження (56-а і 70-а доби) за умови вираженої 
і стабільної гіперглікемії дистрофічні зміни капілярів і порушення структури 
їхньої базальної мембрани найбільш значні. На фоні цих змін досліджувані 
показники внутрішньочасточкової протоки надалі зменшувалися і на 70-у 
добу стали вірогідно меншими від контрольних тварин. 

Таким чином, для перебудови внутрішньочасточкової протоки ПСЗ за 
умови розвитку СД характерним є значна різноманітність морфологічних змін її 
ланок. Водночас, визначається різнонаправленість змін їхніх морфометричних 
показників, які проявляються в різні терміни спостереження. Однак за 
результатами аналізу головних компонент, у всі терміни досліду зміни висоти 
епітеліоцитів і площі просвіту гранулярних та посмугованих проток є більш 
суттєвими, ніж таких показників вставних проток. 

ВИСНОВКИ
1. Кількість хворих на цукровий діабет в Україні та світі з кожним 

роком неухильно зростає. Незважаючи на значний вплив патогенних 
факторів даного захворювання на слинні залози, що призводять до розвитку 
гіпосалівації і ксеростомії, питання щодо морфофункціонального стану 
піднижньощелепної слинної залози в нормі та при стрептозотоциновому 
діабеті залишається недостатньо вивченим і потребує комплексного 
дослідження структурних компонентів залози з використанням 
морфологічних, морфометричних, біохімічних та статистичних методів.

2. Серомукоцити піднижньощелепної слинної залози формують три 
кластери, що відповідають фазам секреторного циклу і характеризуються 
наступними параметрами клітин: площа серомукоцитів та їхніх ядер 
кластера 1 становить (97,02±8,87) мкм2 і (13,97±2,48) мкм2, кластера 2 – 
(121,19±7,83) мкм2 і (14,72±2,86) мкм2, кластера 3 – (148,71±11,13) мкм2 і 
(16,08±3,02) мкм2. Упродовж секреторного циклу серомукоцити послідовно 
переміщуються з одного кластера в інший, що супроводжується зміною 
розмірів серомукоцитів та їхніх ядер. У нормі рівність часток клітин, які 
утворюють кластери 1 (26,44 %) і 3 (30,65 %) (p>0,05), указує на стабільність 
секреторного циклу. Внутрішньочасточкова протока піднижньощелепної 
слинної залози щурів представлена вставними, гранулярними і 
посмугованими протоками, площа просвіту яких і висота епітеліоцитів в 
інтактних тварин становлять відповідно: (7,01±3,96) мкм2 і (4,35±0,89) мкм; 
(20,45±11,40) мкм2 і (16,94±1,98) мкм; (68,96±51,62) мкм2 і (13,96±2,13) мкм.

3. Починаючи з 14-ї доби і до кінця досліду прогресивно зростають 
у крові рівень глюкози (у 2,74 – 4,60 раза; p<0,01) і вміст глікозильованого 
гемоглобіну (у 3,33 – 5,16 раза; p<0,01), що є доказом розвитку стабільного 
цукрового діабету. Із 28-ї доби відбувається статистично значиме зменшення 
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маси тіла тварин (у 1,17 – 1,52 раза) і маси їхньої піднижньощелепної слинної 
залози (у 1,20 – 1,64 раза), що вказує на порушення метаболізму. 

4. Морфологічні зміни гемокапілярів піднижньощелепної слинної 
залози залежать від тривалості гіперглікемії і наростають із кожним етапом 
спостереження: із 14-ї доби виявляється “розпушення” і дезорганізація 
базальної мембрани, її проліферація з утворенням “пластин”; із 28-ї – 
плазматичне просякання і дистрофічні зміни ендотеліоцитів (збільшення 
фестончастості люменальної поверхні, розходження міжендотеліальних 
контактів, мікроклазматоз і стоншення транспортної зони), які найбільш 
виражені з 42-ї доби. Упродовж усього експерименту спостерігається 
потовщення базальної мембрани в 2,09 – 3,82 раза (p<0,001). Ці зміни 
вказують на розвиток діабетичної мікроангіопатії.

5. На фоні гіперглікемії і діабетичної мікроангіопатії зміни серомукоцитів 
піднижньощелепної слинної залози характеризуються розвитком 
компенсаторної реакції (гіпертрофія гранулярної ендоплазматичної сітки і 
комплексу Гольджі) на фоні дистрофічних змін (вакуолізація цитоплазми; 
поява значної кількості мієліноподібних фігур і лізосом; дифузною 
гомогенізацією матриксу, деструкцією гребенів і вакуолізацією мітохондрій), 
які найбільш виражені на 14-у добу. До 56-ї доби площа клітин та їхніх ядер 
зменшуються відповідно в 1,65 і 1,27 раза (p<0,001). Водночас, у ці терміни 
порушується рівновага між кількістю серомукоцитів, які поглинають 
продукти для синтезу секрету (кластер 1), і тими, які готові до його виведення 
(кластер 3, p<0,05). 

6. Гістологічна акомодація кінцевих відділів піднижньощелепної слинної 
залози встановлюється на 70-у добу досліду і характеризується відсутністю 
морфологічних ознак ушкодження гландулоцитів при зменшенні їхньої 
площі та ядер в 1,67 і 1,19 раза (p<0,001), а також рівністю часток клітин, які 
формують кластери 1 (31,46 %) та 3 (26,97 %) (p>0,05).

7. При експериментальній стійкій гіперглікемії встановлено, що у 
вставних протоках визначається вакуолізація цитоплазми епітеліоцитів 
з 42-ї доби, а зменшення висоти – на 70-у добу (в 1,19 раза, p<0,001). В 
епітеліоцитах гранулярних проток ідентифікується вакуолізація мітохондрій 
до 28-ї доби, зменшення наповненості секреторними гранулами до 56-ї 
і супроводжується зменшенням висоти клітин з 28-ї до 70-ї доби в 1,11 – 
1,42 (p<0,001). Морфологічні зміни посмугованих проток проявляються 
вакуолізацією цитоплазми епітеліоцитів із 28-ї доби і розширенням 
міжклітинних канальців – з 56-ї на фоні зниження висоти клітин з 28-ї до 
70-ї доби в 1,12 – 1,37 раза (p<0,001).

8. В умовах розвитку експериментального цукрового діабету перебудова 
гландулоцитів піднижньощелепної слинної залози характеризується 
розвитком дистрофічних змін з 14-ї до 56-ї доби та становленням гістологічної 
акомодації кінцевих відділів на 70-у добу досліду. Морфологічні зміни 
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ланок внутрішньочасточкової протоки і гемокапілярів мають дистрофічний 
характер та проявляються в різні терміни, проте найбільш вираженими є з 
42-ї доби стрептозотоцинового діабету.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Для порівняльного вивчення морфології піднижньощелепної слинної 

залози при різних експериментальних патологіях, розробці та дослідженні 
коригуючих лікарських засобів слід використовувати дані про стан 
гемокапілярів і секреторного відділу залози.

2. Для підвищення об’єктивності оцінки результатів і зменшення затрат 
часу рекомендовано упровадження в наукову роботу розроблених способів 
морфометрії, що дозволить у значній мірі автоматизувати виконання 
морфометричного аналізу.

3. Результати дослідження морфофункціонального стану 
піднижньощелепної слинної залози інтактних щурів та за умови розвитку 
стрептозотоцинового діабету рекомендовано використовувати в навчальному 
процесі та науковій роботі на кафедрах анатомії, гістології, цитології та 
ембріології, патоморфології у ВНЗ.
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АНОТАЦІЯ
Котик Т. Л. Морфофункціональний  стан піднижньощелепної  

залози в інтактних щурів та за умови розвитку експериментального 
цукрового діабету. – 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, 2016.

Дисертація присвячена встановленню особливостей морфофункціо-
наль ної організації піднижньощелепної слинної залози (ПСЗ) при 
експериментальному цукровому діабеті. Уперше проведено комплексне 
дослідження клітин кінцевих відділів, внутрішньочасточкової протоки і 
гемокапілярів ПСЗ в експерименті на 81 щурі.

На фоні гіперглікемії та діабетичної мікроангіопатії, яка проявляється на 
14-у добу порушенням структури базальної мембрани гемокапілярів, а з 28-ї 
доби – ще й дистрофічними змінами ендотеліоцитів, спостерігаються зміни 
компонентів паренхіми ПСЗ дистрофічного характеру: у гландулоцитах – на 
14 – 56-у доби з подальшим становленням гістологічної акомодації кінцевих 
відділів на 70-у добу досліду; у вставних протоках – з 42-ї доби, гранулярних 
– з 14-ї, а посмугованих – з 28-ї. 

Ключові слова: піднижньощелепна слинна залоза, кінцеві відділи, 
внутрішньочасточкова протока, гемокапіляри, експериментальний цукровий 
діабет.

АННОТАЦИЯ
Котык Т. Л. Морфофункциональное состояние поднижнечелюстной 

железы у интактных крыс и в условиях развития экспериментального 
сахарного диабета. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 
2015.

Диссертация посвящена изучению особенностей морфофункциональной 
организации поднижнечелюстной слюнной железы при экспериментальном 
сахарном диабете.

Исследование выполнено на половозрелых крысах-самцах линии 
Вистар (81 животное), которые были разделены на три группы: интактная, 
экспериментальная и контрольная. Крысам экспериментальной 
группы моделировали сахарный диабет внутрибрюшинным введением 
стрептозотоцина фирмы «Sigma» (60 мг / кг массы тела) на 0,1 М цитратном 
буфере (pH 4,5). Контрольной группе животных вводили в эквивалентном 
количестве цитратный буфер. Забор материала для исследования 
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осуществляли натощак утром на 14-е, 28-е, 42-е, 56-е и 70-е сутки после 
после инъекции стрептозотоцина. Использованы макрометрический, 
гистологический, электронномикроскопический, морфометрические, 
биохимические и статистические методы исследования.

Изучение структурной организации концевых отделов 
поднижнечелюстной слюнной железы показало, что они в основном 
представлены серомукоцитами. Кластерным анализом, на основе площади 
клеток и их ядер, определено три группы клеток, которые характеризуют 
стадии секреторного цикла гландулоцитов. Кластер 1 представлен 
клетками малых размеров, которые визуально содержат незначительное 
количество секреторных гранул. Гландулоциты кластера 2 характеризуются 
средними размерами и умеренно наполнены секреторными гранулами. 
Кластер 3 образован клетками наибольших размеров, которые содержат 
значительное количество секреторных гранул. В норме между количеством 
клеток, которые образуют кластер 1 (26,44 %) и 3 (30,65 %), отсутствует 
статистически значимая разница (p>0,05), что указывает на стабильность 
секреторного цикла концевых отделов исследуемой железы. При 
исследовании внутридолькового протока поднижнечелюстной слюнной 
железы крыс установлено, что он представлен вставочными, гранулярными 
и исчерченными протоками.

При стрептозотоциновом диабете, развитие которого аргументируется 
стабильной гипергликемией и ростом содержания гликозилированного 
гемоглобина, уже на 14-е сутки выявляются нарушения структуры базальной 
мембраны гемокапилляров (утолщение, дезорганизация и пролиферация), на 
28-е сутки – дистрофические изменения эндотелиоцитов, которые наиболее 
выражены на 42 – 70-е сутки эксперимента, что, в целом, свидетельствует 
о развитии диабетической микроангиопатии поднижнечелюстной слюнной 
железы.

На фоне биохимических и сосудистых нарушений в концевых отделах 
определяются дистрофические изменения (вакуолизация цитоплазмы, 
появление значительного количества миелиноподобных фигур и лизосом; 
диффузная гомогенизация матрикса, деструкция гребней и вакуолизация 
митохондрий) и развитие компенсаторной реакции (гипертрофия гранулярной 
эндоплазматической сети и комплекса Гольджи) гландулоцитов, которые 
наиболее выражены на 14-е сутки. В то же время, установлено уменьшение 
площади клеток и их ядер к 56-м суткам соответственно в 1,65 и 1,27 раза 
(p <0,001) и нарушение равновесия между количеством серомукоцитов в 
кластерах 1 и 3 (p<0,05). На 70-е сутки опыта морфологические признаки 
повреждения гландулоцитов не идентифицируются и устанавливается 
равновесие между количеством серомукоцитив, которые поглощают 
продукты для синтеза секрета (кластер 1), и теми, которые готовы к 
его выведению (кластер 3, p>0,05), что, в целом, указывает на развитие 
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гистологической аккомодации концевых отделов поднижнечелюстной 
слюнной железы при уменьшении площади гландулоцитов и их ядер в 1,67 
и 1,19 раза (p <0,001).

Стабильная гипергликемия обусловливает развитие морфологических 
изменений дистрофического характера различных звеньев внутридолькового 
протока исследуемой железы. Так, в эпителиоцитах вставочных протоков 
наблюдается вакуолизация цитоплазмы на 42 – 70-е сутки опыта, в 
гранулярных протоках – вакуолизация митохондрий на 14 – 28-е сутки 
наблюдения и уменьшения наполненности эпителиоцитов секреторными 
гранулами к 56-м суткам, а в исчерченных – вакуолизация цитоплазмы 
с 28-х суток и расширение межклеточных канальцев на 56 – 70-е сутки 
опыта. Выявленные морфологические изменения протоков сопровождаются 
изменениями высоты эпителиоцитов и площади просвета, которые на 70-е 
сутки, по сравнению с контролем, статистически значимо уменьшаются 
соответственно: вставочных – в 1,19 и 1,43 раза; гранулярных – в 1,42 и 1,30 
раза; исчерченных – в 1,37 и 1,11 раза.

Ключевые слова: поднижнечелюстная слюнная железа, концевые 
отделы, внутридольковый проток, гемокапилляры, экспериментальный 
сахарный диабет.

SUMMARY
Kotyk T. L. Morphofunctional state of the submandibular gland in intact 
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Dissertation for a scienti c degree of the candidate of medical sciences, 

speciality 14.03.01 – normal anatomy. Ivano-Frankivsk National Medical 
University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016.

The dissertation is devoted to the establishment of the characteristics of 
the morphofunctional organization of the submandibular salivary gland (SSG) 
in experimental diabetes mellitus. Multicenter study of acinar cells, intralobular 
duct and hemocapillaries of the SSG has been carried out for the  rst time in 
experiments on 81 rats.

On the background of hyperglycemia and diabetic microangiopathy 
manifesting itself as abnormal structure of the basement membrane of 
hemocapillaries on the 14th day and dystrophic changes in endothelial cells since 
the 28th day dystrophic changes in the parenchymal components of the SSG have 
been observed in glandulocytes on the 14th – 56th days with subsequent formation 
of histological accommodation of endpieces on the 70th day of the experiment; in 
the intercalated ducts – since the 42nd day, in the granular ducts – since the 14th day, 
in the striated ducts – since the 28th day. 

Key words: submandibular salivary gland, endpieces, interlobular duct, 
capillary vessels, experimental diabetes mellitus.



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
 КЛ – кластер;
 ПСЗ – піднижньощелепна слинна залоза;
 CД – стрептозотоциновий діабет.
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