
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукопису 

 

 

КОТИК ТАРАС ЛЮБОМИРОВИЧ 

 

УДК: 616-092.9+616-008.843.1+616.379-008.64 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ 

ЗАЛОЗИ В ІНТАКТНИХ ЩУРІВ ТА ЗА УМОВИ РОЗВИТКУ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

 

14.03.01 – нормальна анатомія 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 

 

 

Науковий керівник 

доктор медичних наук, професор 

Попович Юрій Іларіонович 

 

 

Івано-Франківськ – 2016 



	 2 
ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………….. 4 

ВСТУП……………………………………………………………………… 5 

РОЗДІЛ 1. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ В ІНТАКТНИХ 

ЩУРІВ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ)……………………………………………………………… 11 

1.1. Будова і особливості функції піднижньощелепної слинної 

залози інтактних щурів……………………………………………... 

1.2. Морфологічні зміни тканин, органів та перебудова 

структури піднижньощелепної слинної залози при цукровому 

діабеті………………………………………………………………… 

 

11 

 

 

19 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………… 28 

2.1. Моделювання стрептозотоцинового діабету в 

експериментальних тварин…………………………………………. 

2.2. Методи гістологічного і електронномікроскопічного 

досліджень…………………………………………………………… 

2.3. Методи морфометричного аналізу…………………………... 

2.4. Методи біохімічних досліджень……………………………... 

2.5. Методи статистичного опрацювання отриманих 

результатів…………………………………………………………… 

 

28 

 

30 

31 

36 

 

37 

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ 

СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ СТАТЕВОЗРІЛИХ ІНТАКТНИХ ЩУРІВ-

САМЦІВ…………………………………………………………………….. 

 

 

40 

РОЗДІЛ 4. МАКРОМЕТРИЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В 

ЩУРІВ ТА ЗМІНИ ГЕМОКАПІЛЯРІВ ЇХНЬОЇ 

ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ 

СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ……………………... 

 

 

 

54 

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБУДОВИ  



	 3 
ПАРЕНХІМИ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ В РІЗНІ 

ТЕРМІНИ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ………. 

 

65 

5.1. Морфофункціональні зміни клітин кінцевих відділів на 

етапах розвитку стрептозотоцинового діабету……………………. 

5.2. Особливості перебудови вивідних проток 

піднижньощелепної слинної залози в різні терміни 

експериментального цукрового діабету…………………………… 

 

65 

 

 

91 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ…….. 113 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 133 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………… 136 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 137 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………... 161 
 



	 4 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Цукровий діабет є наймасштабнішою епідемією XXI 

століття, захворюваність на який збільшується на 50 % кожних 10 років [136, 

170]. Так, за даними Міжнародної організації діабету [155], 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 [106, 141] 

визначають соціальну значущість комплексного вивчення даного захворювання 

в прикладних галузях медицини, зокрема в морфології [33, 75, 130].  

 Встановлено тісний зв’язок між цукровим діабетом і розвитком 

патологічних змін тканин і органів ротової порожнини, серед яких вагоме 

посідає займає дисфункція слинних залоз [31, 59, 74, 146, 178, 192, 203]. 

Перспективним напрямом дослідження структурної організації слинних 

залоз та її перебудови при цукровому діабеті є використання 

стрептозотоцинових моделей на тваринах [7, 12, 75, 87, 104, 108, 143]. 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 [122], 

питання щодо особливостей її структурної організації в інтактних тварин та на 

етапах розвитку цукрового діабету залишається не до кінця розробленим [33, 

98]. 

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 
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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 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.  
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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 

внутрішньочасточкової 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; біохімічні – для контролю розвитку 

стрептозотоцинового діабету; 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 

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 стрептозотоцинового діабету. 

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 стрептозотоцинового діабету 

дистрофічні зміни ендотеліоцитів гемокапілярів ПСЗ визначаються на 28-у 

добу і є найбільш вираженими, починаючи з 42-ї, а порушення структурної 
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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 стрептозотоцинового 

діабету 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 стрептозотоцинового діабету 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 стрептозотоцинового діабету. 

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 стрептозотоцинового діабету. 

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 
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України «Буковинський державний медичний університет»; оперативної 

хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного 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 (Sofia, 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: 
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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. 



	 11 
РОЗДІЛ 1 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ 

СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ В ІНТАКТНИХ ЩУРІВ ТА ПРИ ЦУКРОВОМУ 

ДІАБЕТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Будова і особливості функції піднижньощелепної слинної залози 

інтактних щурів 

Слина – це біологічна рідина, яка продукується слинними залозами і 

відіграє значну роль у забезпеченні нормального стану тканин і органів ротової 

порожнини [65, 86]. У стані спокою найбільшу її частку (65 – 70 %) виробляють 

ПСЗ, привушні – 20 %, під’язикові – 7 – 8 %, а малі слинні залози – до 10 % 

[165, 181]. При цьому, склад слини залежить від того, якою залозою вона 

продукується. Так, привушні слинні залози секретують серозний компонет 

слини, а піднижньощелепні та під’язикові – змішаний, проте в секреті останніх 

переважає слизовий компонент. Малі слинні залози виділяють слину як 

білкового, так і змішаного та слизового складу [1].  

Великі слинні залози, незалежно від типу слини, яку вони виділяють, 

мають єдиний принцип гістологічної організації – їхня паренхіма представлена 

кінцевими відділами і системою вивідних проток. Водночас, будова слинних 

залоз різних видів ссавців значно відрізняється [148, 185, 189]. Оскільки 

найбільшу частку слини секретують ПСЗ, їхня будова у людини є добре 

висвітленою в літературі [1, 180]. Щодо структурної організації цієї залози в 

щурів, оскільки ці тварини найчастіше використовуються в експериментальних 

дослідженнях, то ці дані є ще недостатньо вивченими. 

Кінцеві відділи ПСЗ щурів представлені одним типом секреторних клітин 

– серомукоцитами. Вони мають тригранну форму з вершиною, обернутою в 

просвіт кінцевого відділу. Розміри клітин варіабельні та залежать від віку 

тварин – від народження до 6 місяців збільшуються [107, 125], а потім 
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зменшуються [183]. У зазначених дослідженнях використовувалися різні 

підходи до морфометрії, а саме: визначення площі кінцевих відділів [107], 

об’єму клітин та їхніх ядер [125], а також площі серомукоцитів [183], що 

зумовлює певні труднощі при співставленні отриманих результатів. 

Ультраструктурно серомукоцити мають ознаки будови, які притаманні 

секреторним клітинам. Так, основна частина серомукоцитів містить ядро, 

цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) із прикріпленими 

рибосомами та полісоми; комплекс Гольджі (КГ) розміщується поблизу ядра [2, 

151]. Дані органели перебувають у тісній взаємодії. Зокрема, спершу на 

рибосомах ГЕС відбувається синтез поліпептидів, які потім цистернами ГЕС 

спрямовуються в КГ для макромолекулярної модифікації. Функцію 

енергетичного забезпечення цих процесів виконують мітохондрії, які, в 

основному, розміщуються між цистернами ГЕС [174]. Верхівкова частина цих 

гландулоцитів заповнена секреторними гранулами, які на ультраструктурному 

рівні є дещо оптично щільніші, ніж слизові гранули мукоцитів під’язикової 

слинної залози. Проте в літературі гранули в обох залозах описують як 

електронносвітлі [112, 151]. Це пов’язано з відсутністю способу визначення 

оптичної щільності тих чи інших структур при електронномікроскопічному 

дослідженні. Слід відмітити також, що вигляд гранул серомукоцитів у певній 

мірі залежить від способу фіксації матеріалу при даному методі дослідження 

[187].  

Процеси синтезу секрету лежать в основі секреторного циклу, в якому 

виділяють чотири фази: 1) поглинання вихідних продуктів для синтезу; 2) 

синтез секрету і його нагромадження; 3) виведення і 4) відновлення вихідного 

стану клітини. Ці процеси відбуваються послідовно і безперервно. Останнє 

підтверджується тим, що 85 % продуктів синтезу нагромаджуються в клітинах, 

а решта – постійно виводиться [120]. При цьому, в одному і тому ж кінцевому 

відділі знаходяться секреторні клітини в різних фазах секреторного циклу, що є 

своєрідним біологічним пристосуванням, оскільки забезпечує рівномірність 

функціонального навантаження кінцевих відділів [54]. Однак у доступній 
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літературі відсутні роботи, в яких би визначали співвідношення кількості 

серомукоцитів у різних фазах секреторного циклу.  

Плазмолема серомукоцитів різних ділянок не є однаковою. Так, її основна 

поверхня утворює мікровідростки та інвагінації, які значно збільшують 

поверхню клітин. Між латеральними поверхнями плазмолеми суміжних 

серомукоцитів розміщуються міжклітинні канальці. В апікальних ділянках 

серомукоцитів визначається тріада контактів – замикальне сполучення, поясок 

злипання і десмосома. Окрім того, спостерігаються щілинні сполучення, за 

допомогою яких відбувається обмін електрохімічними сигналами і 

метаболітами між серомукоцитами [180].  

Ззовні кінцеві відділи оточені 2 – 3 міоепітеліоцитами та базальною 

мембраною (membrana basalis) [173]. Міоепітеліальні клітини нагадують гладкі 

міоцити і мають декілька радіальних відростків,  розвиваються з ектодерми та 

розміщуються між серомукоцитами і базальною мембраною. Вважається, що 

основна їхня функція пов’язана зі здатністю до скорочення, що допомагає 

виведенню секрету з кінцевих відділів. Окрім того, міоепітеліоцити 

запобігають перерозтягненню кінцевих відділів при накопиченні 

серомукоцитами значної кількості секрету, а також, ймовірно, синтезують 

фактор росту епітелію та компоненти базальної мембрани [169]. Що ж до 

останньої, то електронномікроскопічно, за умови фіксації глутаральдегідом і 

тетраоксидом осмію, вона складається з lamina lucida і lamina densa, а також 

lamina fibroreticularis, яка продукується фібробластами [174]. Є думка, що така 

тришарова будова, скоріш за все, є артефактом фіксації, а базальною 

мембраною є тільки lamina densa [157]. Однак згідно з сучасною гістологічною 

термінологією [17], базальну мембрану слід розглядати як двошарову 

структуру, яка складається з основної пластинки та lamina fibroreticularis. 

Першу, у свою чергу, утворюють lamina lucida і lamina densa. 

Секрет із просвіту кінцевого відділу надходить у систему вивідних 

проток, яка представлена внутрішньочасточковою, екскреторною і головною 

екскреторною протоками. У ПСЗ людини внутрішньочасточкова протока 
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утворена вставними та посмугованими протоками. У щурів та мишей між цими 

протоками визначаються ще й гранулярні протоки, які відсутні в людини [144, 

152].  

Вставні протоки вистелені простим плоским або кубічним епітелієм, як і 

кінцеві відділи, оточені міоепітеліоцитами [66, 107]. У цитоплазмі епітеліоцитів 

слабо виражена ГЕС і КГ, наявна незначна кількість дрібних гранул [127]. 

Вважається, що епітеліоцити вставних проток виконують і регенераторну 

функцію, тобто є джерелом відновлення як серомукоцитів, так і епітеліоцитів 

гранулярних проток [94, 128, 154]. 

Наступний відділ внутрішньочасточкових проток ПСЗ щурів – гранулярні 

протоки. Ультраструктурно в цих протоках визначаються два типи 

епітеліоцитів. Перший тип містить електроннощільні секреторні гранули, які 

розміщуються в апікальній частині цитоплазми і займають половину чи дві 

третини об’єму клітини. Слід відмітити, що КГ є більш вираженим, у 

порівнянні з серомукоцитами, а цистерни ГЕС у більшості цих клітин у 

гранулярних протоках інтактних тварин є розширеними. Другий тип 

епітеліоцитів, у порівнянні з першим, не містить гранул, а тільки незначну 

кількість електроннопрозорих пухирців, КГ і ГЕС слабше виражені, а 

цитоплазма – більш електроннощільна. Вважають, що грануловмісні клітини 

продукують фактори росту нервів і епітелію, а також ренін та калікреїн [111, 

114, 144]. Подальші дослідження з використанням 

імунноелектронномікроскопічних методів показали, що ці клітини гранулярних 

проток у мишей є позитивними до антитіл білка SMP30. Це дозволило зробити 

висновок, що дані протоки беруть участь у регуляції транспорту Ca2+, тим 

самим впливаючи на секрецію слини [152]. Натомість, функція клітин другого 

типу є не до кінця вивченою. 

Гранулярні протоки впадають у посмуговані. Особливістю епітеліоцитів 

цих проток є наявність великого округлого центрально розташованого ядра та 

еозинофільної цитоплазми, в якій спостерігається виражена базальна 

посмугованість [135]. Власне ця особливість і зумовила назву даного відділу 
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проток. Дослідження посмугованих проток на ультраструктурному рівні 

показали, що ця посмугованість утворена численними складками основної 

плазмолеми, між якими розміщується значна кількість мітохондрій видовженої 

форми. Також виявляється невелика кількість цистерн ГЕС, слабо виражений 

КГ, а в апікальних відділах – електронносвітлі дрібні вакуолі [185]. 

Слина – це не просто продукт секреції клітин кінцевих відділів, а розчин, 

склад якого змінюється при переміщенні з просвіту кінцевих відділів по 

системі вивідних проток. Саме тому окремої уваги заслуговує процес 

утворення слини, в якому виділяють дві фази. Перша – це синтез первинної 

слини, який відбувається в кінцевих відділах. Ця слина є ізотонічною стосовно 

плазми крові, а її продукування безпосередньо пов’язане з рухом іонів через 

клітини. Так, спочатку в серомукоцити транспортуються іони хлору, натрію і 

калію за допомогою Na+-K+-2Cl--котранспортера, який розміщений на основній 

і бічних частинах плазмолеми. Енергетичне забезпечення цього процесу 

здійснюється за рахунок Na+, K+-АТФази. Поєднана взаємодія цих двох білків 

забезпечує підвищений вміст іонів хлору в серомукоцитах, а іони калію 

виводяться з клітин за рахунок діяльності каналів IK1 i maxi-K. У просвіт 

кінцевих відділів іони хлору експортуються з серомукоцитів кальцій-

залежними каналами Tmem16A, які розміщені на апікальній поверхні клітин, а 

іони натрію надходять парацелюлярним шляхом [121]. Встановлення такого 

осмотичного градієнту за рахунок руху іонів сприяє трансцелюлярному 

надходженню води в просвіт кінцевих відділів через аквапоринові AQP5-

канали [104, 156], що забезпечує близький до ізотонічного стан первинної 

слини. Блокування цих каналів в експерименті показало зниження майже на 

50 % швидкості секреції слини, яка, до того ж, ставала гіпертонічною [198]. 

Водночас, як показали інші дослідження, поряд із трансцелюлярним шляхом не 

менш важливим у процесі секреції слини є парацелюлярне надходження води 

[116]. 

Вивідні протоки характеризуються низькою проникністю для води, 

унаслідок чого зміни об’єму первинної слини, тобто реабсорбції, у системі 
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проток є дуже незначними [175]. Однак відбувається зміна електролітного 

складу слини, яка залежить від швидкості секреції останньої. У просвіті, 

основним чином, посмугованих проток іони натрію через канали ENaC 

надходять в епітеліоцити завдяки трансмембранному градієнту, який створює 

Na+, K+-АТФаза на основній і бічних частинах плазмолеми, виводячи іони 

натрію з клітин в інтерстиціальний простір. Такий активний траспорт вимагає 

значних енергетичних затрат. Це і зумовлює наявність в епітеліоцитах 

посмугованих проток значної кількості базально розміщених мітохондрій. 

Водночас, іони калію з клітин активно надходять у просвіт проток. Іони хлору 

реабсорбуються з первинної слини епітеліоцитами посмугованих проток в 

основному каналами Cftr та Cl-/HCO3
-. Тобто, у протоках відбувається обмін 

NaCl на KHCO3. При цьому, слина стає гіпотонічною, що має важливе 

значення, оскільки сприяє кращому відчуттю соленого смаку їжі. Наявність 

гідрогенкарбонат-іонів відіграє важливу роль у буферних властивостях слини, 

підтримуючи її pH близьким до нейтрального [121, 175]. Однак електролітні 

зміни не єдині, яких зазнає слина в системі вивідних проток. Вважають, що 

вставні протоки здатні модифікувати білковий склад слини, додаючи до неї 

глікокон’югати [127]. 

Таким чином, окрім виведення слини, вставні і посмуговані протоки 

модифікують її склад, а гранулярні – виконують ендокринну функцію.  

Безумовно, що в забезпеченні процесів синтезу слини чи не 

найважливішим є стан гемомікроциркуляторного русла, а особливо – 

гемокапілярів. У ПСЗ будова останніх є досить класичною. Для забезпечення 

активного транспорту ендотеліоцити містять фенестри та значну кількість 

мікропіноцитозних пухирців, а їхня люменальна поверхня формує 

мікровідростки [190]. Ці дані є тільки описовими, а для оцінки 

морфофункціонального стану гемокапілярів їхня морфологічна картина 

повинна бути аргументована об’єктивними морфометричними показниками. 

Проте такі дані щодо гемокапілярів ПСЗ трапляються в поодиноких 

публікаціях. Г. А. Єрошенко і співавт. [55] відзначають, що діаметр 
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гемокапілярів цієї залози в щурів-самців становить близько 3,14 мкм і є 

меншим за такий показник у привушній слинній залозі [23]. Щодо базальної 

мембрани гемокапілярів ПСЗ щурів, то, за даними C. O. Reuterving et al. [183], її 

товщина становить близько 70 – 80 нм. Для морфометричної характеристики 

гемосудин, у тому числі й гемокапілярів, як у нормі, так і за умов патології 

використовують ряд показників, з яких найчастіше визначають загальну площу 

перерізу та площу просвіту судини, а також периметри її просвіту та 

зовнішнього контуру. На основі вказаних показників часто обчислюють індекси 

Вогенворта і Керногана, зовнішній і внутрішній діаметри, товщину стінки 

судини [14, 18, 25, 85].  

Під час проведення морфометричного аналізу гемокапілярів деякі 

дослідники використовують окуляр-мікрометр [27]. Однак такий підхід є не 

тільки не точним, але й потребує значних затрат часу. Саме тому, у час 

стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, популярним стало застосування 

різноманітних програм для морфометрії, а особливо таких, які не потребують 

купівлі дорогих ліцензій. До таких програм належать ImageJ та ImageTool, які 

мають значні можливості і є для морфолога потужним інструментом 

дослідження. Використовуючи їх, достатньо просто визначити загальну площу 

перерізу і площу просвіту судини, периметри її просвіту та зовнішнього 

контуру, а також обчислити індекс Вогенворта. Останній є відношенням площі 

стінки гемосудини до площі її просвіту (IВ = Sст/Sпр, де ІВ – індекс Вогенворта, 

Sст – площа стінки, Sпр – площа просвіту) і вказує на її пропускну здатність [14, 

18, 85]. Проте визначення внутрішнього і зовнішнього діаметрів викликає 

труднощі. Це пов’язано з тим, що переважна більшість таких програм обчислює 

максимальний і мінімальний діаметри Фере, оскільки ні просвіт судин, ні їхній 

зовнішній контур не є колом. Перший із них є віддаллю між двома найбільш 

віддаленими точками внутрішнього периметра, а другий – мінімальна відстань 

між двома дотичними до об’єкта [132, 140]. Зазвичай, із цих двох діаметрів 

знаходять середнє значення, що не відповідає дійсному діаметру просвіту 

судини. Найчастіше діаметри судини вираховують із площі круга за формулою 
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D = 	2 S π  , де D – діаметр; S – площа, що також некоректно, бо ендотеліоцити 

мають полігональну форму і нерівні поверхні, а тому периметри зовнішнього 

контуру та просвіту судини не можуть бути колом. 

Для визначення товщини стінки судини заміряють відрізки, що з’єднують 

внутрішній та зовнішній периметри, і знаходять їхнє середнє значення. При 

цьому, відрізки проводять перпендикулярно до дотичних до периметра 

просвіту судини, що не так просто реалізувати. Тому кількість замірів 

обмежують 10 – 20 [129], що є некоректно, оскільки товщина стінки судини є 

доволі варіабельною. Інколи її обчислюють як різницю зовнішнього і 

внутрішнього радіусів [188]. Це обчислення проводять на основі середніх 

значень обох показників, що дає неточні результати. За таких методичних 

підходів неточними є не тільки значення даного показника, але й значення 

індекса Керногана, який є відношенням товщини стінки судини до діаметра її 

просвіту (ІК = 	ТС D		, де ІК – індекс Керногана, ТС – товщина стінки, D – 

діаметр просвіту). 

У цілому, усі перераховані способи морфометрії судин є в значній мірі 

суб’єктивними і неточними та створюють значні труднощі, які пов’язані з 

великими затратами часу, нервовим напруженням, швидкою втомлюваністю та 

великою ймовірністю значних помилок.  

Підсумовуючи сказане вище, можемо стверджувати, що існує ряд питань 

щодо структурної організації ПСЗ інтактних тварин, які потребують вирішення. 

• Необхідно встановити яким є співвідношення клітин кінцевих 

відділів у різних фазах секреторного циклу. Із позицій доказової медицини такі 

дані дадуть змогу повніше оцінити морфофункціональний стан кінцевих 

відділів ПСЗ у цілому.  

• Доцільним є розробити спосіб визначення відносної оптичної 

щільності секреторних гранул і встановити його значення для гранул 

серомукоцитів ПСЗ. Це дозволить більш повно оцінити якісний склад 

секреторних гранул. Поряд із цим, визначення їхньої відносної площі на основі 
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абсолютних значень площі клітин, ядра і секреторних гранул дозволить більш 

повно оцінити секреторну потенцію серомукоцитів.  

• Застарілість підходів щодо морфометрії судин зумовлює 

необхідність розробки нових способів одержання різноманітних 

морфометричних показників гемосудин і встановлення їхнього значення для 

гемокапілярів ПСЗ. 

 

1.2. Морфологічні зміни тканин, органів та перебудова структури 

піднижньощелепної слинної залози при цукровому діабеті 

Розрізняють дві форми цукрового діабету: інсулінозалежний (І тип) та 

інсулінонезалежний (ІІ тип) [200]. Гіперглікемія при І типі цукрового діабету є 

наслідком розвитку автоімунного процесу, який спричинений дією комплексу 

генетичних факторів і чинників зовнішнього середовища. При цьому зазнають 

деструкції β-клітини острівців Лангерганса, однак генетичне підґрунтя даного 

процесу є недостатньо вивченим. Для цукрового діабету ІІ типу притаманна 

інсулінорезистентність клітин і компенсаторна гіперсекреція інсуліну β-

клітинами. Водночас, І тип, який виявляється в молодих людей віком до 30 

років, є більш грізним за рахунок труднощів діагностики і тяжкості ускладнень. 

Серед останніх найбільш відомими є діабетичні нефро-, ретино- і невропатії 

[141]. Однак змін зазнають й інші органи і системи, у тому числі слинні залози, 

що значно погіршує якість життя хворих, а саме – їхній стоматологічний статус 

[153]. При цьому, дисфункція слинних залоз є, у певній мірі, складною для 

діагностики [191]. Водночас, ПСЗ вважається основним джерелом базальної 

секреції слини, а тому погіршення її функціонування значною мірою сприяє 

розвитку гіпосалівації і, як наслідок, ксеростомії [122]. Саме це зумовлює 

необхідність поглибленого вивчення перебудови цієї залози за умови розвитку 

експериментального діабету. 

Важливим моментом для вивчення тих чи інших змін при цукровому 

діабеті є вибір експериментальної моделі, найпоширенішими з яких є 

алоксанова і стрептозотоцинова [19]. Обидві викликають полідипсію, поліурію 
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і глюкозурію, що дозволяє використовувати ці моделі для відтворення стійкого 

збільшення рівня глюкози в крові. Однак на відміну від цукрового діабету в 

людини, гіперглікемія при алоксан- і стрептозотоциніндукованому діабеті рідко 

поєднується з кетоацидозом [114]. Аналіз робіт показав, що першу з цих двох 

моделей застосовують рідше (близько 31 % публікацій), ніж другу (69 %) [139]. 

Це пов’язано з нейро- і нефротоксичною дією алоксану, відсутністю чіткої 

залежності “доза-ефект” та меншою його стійкістю в розчині до і після 

введення, порівняно зі стрептозотоцином [58, 164]. Окрім того результати 

дослідження [33] показали, що дана модель є адекватною для відтворення 

цукрового діабету з метою вивчення змін тканин і органів ротової порожнини.  

Порушення функцій різних органів, у тому числі й слинних залоз, при 

цукровому діабеті зумовлює як гіперглікемія, так і мікроангіопатія [76, 83, 130, 

131, 142, 149, 150]. Виникненню останньої передує розвиток ендотеліальної 

дисфункції, яка є однією з провідних причин ураження серцево-судинної 

системи [95]. Її можна розглядати як такий стан ендотелію, при якому 

властивості останнього настільки змінюються, що не можуть підтримувати 

нормальне функціонування органа. При цьому, ендотелій може втратити свої 

антитромботичні і профібринолітичні властивості та набути протромботичних і 

антифібринолітичних. Такі зміни не обов'язково відбуваються одночасно [137]. 

Розвиток ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті відбувається 

внаслідок тривалої гіперглікемії. Саме вона запускає різноманітні шляхи 

пошкодження ендотелію, такі як сорбітоловий шлях, окисний стрес, активація 

протеїнкінази C, зниження концентрації вазодилататорів (оксиду азоту ІІ, 

простагландинів), зміна активності Na+, K+-АТФ-ази, неферментативне 

глікозилювання білків [48, 138, 145]. 

Активація різноманітних шляхів ушкодження ендотелію спричиняє 

розвиток окисного стресу, а саме зниження активності антиоксидантних систем 

і зростання концентрації активних форм кисню, особливо – супероксид-аніонів 

[168]. В умовах гіперглікемії ендотеліоцити піддаються впливу метаболітів 

глюкози, унаслідок чого в перевантажених електронами мітохондріях 
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виробляється значна кількість супероксид-аніонів, які призводять до зниження 

концентрації NO, пошкодження ДНК, активації протеїнкінази С і сорбітолового 

шляху. Останній відіграє значну роль у зменшенні кількості токсичних 

альдегідів і залежить від активності альдозоредуктази. Підвищення 

внутрішньоклітинної концентрації глюкози збільшує активність цього 

ферменту, результатом чого, у свою чергу, стає зниження концентрації 

відновленої форми нікотинамідаденіндинуклеотид фосфату, прогресування 

окисного стресу і розвиток ендотеліальної дисфункції. 

 За умови дисфункції ендотелію виникають порушення процесів синтезу 

базальної мембрани і зростає проникність судинної стінки. Останнє зумовлює 

набряк сполучної тканини і викликане прискореним в умовах гіперглікемії 

приєднанням глюкози до білків з утворенням кінцевих продуктів 

неензиматичного глікозилювання (Advanced glycation end products, AGEP’s). 

Потрапляння цих речовин у міжклітинний матрикс може значно погіршувати 

функціонування ендотелію. Слід наголосити, що AGEP’s здатні зменшувати 

кількість оксиду азоту, який надходить від ендотелію до гладких міоцитів, і, як 

наслідок, зменшувати вазодилататорний ефект, а також перешкоджати 

утворенню нормальної структури волокнисто-сітчастої пластинки базальної 

мембрани [199]. 

Потовщення базальної мембрани гемосудин вважається гістологічним 

маркером діабетичної мікроангіопатії [118]. E. C. Carlson et al. [194] на основі 

морфометричного аналізу електронограм гемокапілярів різних органів річних 

мишей OVE26 виявили, що потовщення базальної мембрани є найбільш 

вираженим у гемокапілярах ниркових клубочків, сітківки, комірок легень і 

діафрагми. Щодо таких змін базальної мембрани гемокапілярів ПСЗ, то її 

потовщення за умови алоксан-індукованого діабету також було підтверджено 

морфометрично, але в самок щурів на 15-й місяць досліду [183].  

Однак морфологічно діабетична мікроангіопатія характеризується не 

тільки потовщенням базальної мембрани. Також виявляються дистрофічні 

зміни ендотеліоцитів, які проявляються набряком мітохондрій, гіпертрофією 
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ГЕС і фестончастістю люменальної поверхні клітин. Така перебудова 

ендотелію призводить до розвитку мікроциркуляторної гіпоксії і зниження 

активності обмінних процесів [5]. Дослідження судин очного яблука при 

стрептозотоциновому діабеті показали, що реакція різних ланок 

мікроциркуляторного русла виявляється вже через 2 тижні експерименту і 

посилюється в наступні терміни [28]. При цьому ендотелій гемокапілярів 

утворює на люменальній поверхні значну кількість мікровідростків, клітини 

сплощуються. Мітохондрії пошкоджені, а цистерни ГЕС дезорганізовані, 

мікропіноцитозні пухирці поодинокі. Водночас, ідентифікується розширення 

просвіту гемокапілярів, який часто заповнений еритроцитарними сладжами 

[29]. Також встановлено, що через 6 тижнів експериментального діабету 

відбуваються деструктивні зміни гемомікроциркуляторного русла шкіри, а 

через 8 тижнів – настає повна атрофія і декомпенсація його гемокапілярного 

компонента [10, 11]. Подібні зміни були виявлені і при дослідженні 

гемокапілярів слизової оболонки язика [84]. Слід відмітити, що в цих 

дослідженнях автори спостерігали найбільш виражені зміни, починаючи з 4-го 

тижня розвитку експериментального діабету. Натомість, плазматичне 

просякання стінки гемокапілярів і поодиноких артеріол ясен виявляється вже 

на 2-й тиждень експерименту [52]. Зазначимо, що дистрофічні зміни 

гемокапілярів слинних залоз спостерігали при гіпотиреозі, але раніше – на 14 – 

21-у доби [16, 56, 82]. 

Отже можемо стверджувати, що морфологічні зміни, які притаманні 

діабетичній мікроангіопатії, у різних органах є досить однотипні. Проте 

виявляються вони в різний термін розвитку гіперглікемії. При цьому, 

перебудова судин у слинних залозах залишилась поза увагою дослідників і 

висвітлена недостатньо [5]. 

Не менш важливим поряд із діабетичною мікроангіопатією гемокапілярів 

ПСЗ є вивчення морфологічних змін паренхіми цієї залози при цукровому 

діабеті. У перебудові кінцевих відділів ПСЗ за умови розвитку даної патології 

важливою є динаміка розвитку змін, а тому огляд результатів наведемо 
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відповідно до тривалості дослідження. Так, вивчення слиновиділення в самців 

мишей ddY на 14-у добу розвитку діабету показали зниження реакції у 

відповідь на стимуляцію пілокарпіном та ізопротенолом, але зміни 

концентрації нейротрансмітерів були незначними, у порівнянні з контрольними 

тваринами. Це дозволило зробити припущення, що вже в ранні терміни 

відбуваються порушення метаболізму паренхіматозних клітин залози [134]. 

Електронномікроскопічно в серомукоцитах ПСЗ щурів часто виявлялися 

вторинні лізосоми і вакуолі. Останні, ймовірно, є ліпідної природи, оскільки на 

деяких зрізах вони осміофільні. Дослідники вважають, що в більшості випадків 

ці ліпіди у вакуолях елімінуються при попередній фіксації глютаральдегідом 

[196]. Проте уже через 3 тижні після введення стрептозотоцину більшість 

серомукоцитів характеризувалися нормальною ультраструктурою без помітних 

патологічних змін за винятком збільшення ГЕС. Розміри серомукоцитів і 

відносна площа їхніх гранул були такими ж як у контрольних тварин [112]. 

Білкові клітини привушної слинної залози в ці терміни експерименту за 

розмірами також не відрізнялися від контролю, але відносна площа гранул була 

значно меншою. Відповідь на симпатичну стимуляцію також знижується. 

Механізми розвитку залишились остаточно не з’ясованими, але дослідники 

вважають, що в їхній основі є метаболічні зміни секреторних клітин [113]. Слід 

відмітити, що результати вищенаведених досліджень отримані в експерименті 

на щурах-самцях приблизно однакової маси, але різних ліній – Вістар [112, 113] 

і Sprague-Dawley [196]. Натомість, у NOD-мишей така ж тривалість 

аутоімунного діабету спричиняла атрофію клітин кінцевих відділів ПСЗ на фоні 

значного розростання стромального компонента [119]. 

Стереологічне вивчення кінцевих відділів ПСЗ показало, що їхні розміри 

не змінюються через 4 тижні стрептозотоцин-індукованого діабету [172]. 

І. М. Яворська-Скрабут і І. Є. Герасимюк [96] у ці ж терміни також не виявили 

зменшення розмірів серомукоцитів, але встановили зменшення площі їхніх 

ядер, що вказує на погіршення функціонального стану цих клітин. 

Ультраструктурно часто спостерігаються автофагосоми і лізосоми та деяка 
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зміна щільності секреторних гранул. Імуногістохімічно виявлено зменшення 

зв’язування моноклональних антитіл із муцинами секреторних гранул на 40 %, 

а також зменшення регуляторних RI-субодиниць цАМФ-залежної 

протеїнкінази І. Останнє свідчить на користь можливої альтерації процесів 

фосфорилювання білків [176]. Є також дані щодо антиоксидантного стану ПСЗ 

у ці терміни. Так, рівень малонового альдегіду зростає майже в два рази. Також 

зростають концентрації відновленого і окисненого глутатіону. Натомість, 

активність таких антиоксидантних ферментів як супероксиддисмутази, 

глутатіонпероксидази і каталази не змінюються [115]. Схожі результати були 

отримані й іншими дослідниками за умови розвитку алоксанового діабету: 

рівень малонового альдегіду зростає, активність каталази є нижчою, а 

глутатіонпероксидази – не відрізняється від контролю [78]. Незважаючи на 

деякі розбіжності, можна стверджувати, що через 4 тижні розвитку 

експериментального діабету активуються процеси пероксидного окиснення 

ліпідів і знижується антиоксидантний захист клітин залози.  

При стрептозотоцин-індукованому діабеті через 6 – 7 тижнів відмічається 

зниження слиновиділення майже в два рази, активність амілази зменшується 

більш ніж у п’ять разів. Водночас, спостерігалося зниження діяльності Ca2+-

АТФази і перевантаження клітин іонами кальцію. Останні, накопичуючись у 

мітохондріях, виснажують запаси АТФ, що несприятливо впливає на 

функціонування клітин. Водночас, зниження активності Ca2+-АТФази ГЕС 

призводить до порушень посттрансляційної модифікації білка і пояснює 

зменшення активності амілази [122]. Діабет викликає також порушення 

метаболізму глікогену. Так, кількість останнього в ПСЗ через 8 тижнів індукції 

діабету зростає на 28 %, що пов’язано зі зростанням активності 

глікогенсинтетази і зменшенням активності глікогенфосфорилази [109, 171]. 

Морфологічна картина в цей термін характеризується наявністю в клітинах 

кінцевих відділів вакуоль, автофагосом, мієлінових фігур, а також 

електронносвітлих секреторних гранул [101]. Можна припустити, що 

зменшення оптичної щільності гранул може вказувати на збільшення слизового 
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компонента. Подібні зміни характера секрету відбуваються не тільки при 

цукровому діабеті. Так, Г. А. Єрошенко і співавт. [80] указують, що при 

стимуляції ПСЗ як адреналіном, так і ацетилхоліном спостерігається зміна 

тинкторіальних властивостей цитоплазми серомукоцитів, а значить – і їхніх 

гранул. Вплив ультразвуку на клітини кінцевих відділів призводить до 

переважання в секреті останніх слизового компонента, що підтверджувалося 

результатами реакції з муцикарміном [20]. Ці результати наводять на думку про 

те, що клітини кінцевих відділів даної залози за певних умов здатні змінювати 

характер секрету за рахунок збільшення в ньому слизового чи білкового 

компонента.  

Вивчення змін ПСЗ за умови тривалості експериментального діабету 

понад 2 місяці показали, що більшість клітин кінцевих відділів 

характеризується нормальною структурою. В окремих серомукоцитах 

виявлялися ліпідні вакуолі та автофагосоми. При цьому, розміри клітин 

зменшувались [112]. Ці результати є співзвучними з даними, які отримали інші 

дослідники [183]. Вони також виявили, що відносна площа секреторних гранул 

серомукоцитів у більш віддалені терміни розвитку діабету не відрізняється від 

контрольних значень. Результати ж інших досліджень указують на 

деструктивні зміни і зменшення площі клітин кінцевих відділів упродовж 2 – 3 

місяців стрептозотоцин-індукованого діабету, але такі зміни в ПСЗ є менш 

інтенсивними, ніж у привушній слинній залозі [96, 97]. Що ж до 

антиоксидантного статусу ПСЗ, то, за даними А. А. Галагдиної і С. С. Ткачука 

[13], процеси пероксидного окиснення ліпідів є ще дещо підвищеними при 

чотиримісячному цукровому діабеті. При цьому також підвищеною є 

активність як супероксиддисмутази, так і глутатіонпероксидази, чого, за 

даними інших дослідників [78, 115], не спостерігалося в більш ранні терміни. 

Підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що при 

експериментальному діабеті у тварин знижується швидкість слиновиділення і 

відбувається зміна метаболізму серомукоцитів, а саме: порушення обміну 

глікогену і посттрансляційної модифікації білків. Порушується 
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антиоксидантний стан секреторних клітин. При цьому, морфологічні зміни 

клітин кінцевих відділів ПСЗ при даній патології висвітлені тільки в окремих 

публікаціях [101, 112, 119, 176, 183, 196]. У них дослідники вказують на 

вакуолізацію цитоплазми, появу мієліноподібних фігур, автофагосом та 

лізосом. Автори вказують також і на зменшення розмірів клітин, але в більш 

віддалені терміни [96, 112, 183]. Слід відмітити, що всі ці публікації є досить 

різними за дизайном дослідження, а саме за моделюванням експерименту, 

вихідним віком, масою, статтю і лінією щурів, підходами до морфометрії.  

У доступній літературі нами знайдено тільки поодинокі публікації щодо 

змін вивідних проток ПСЗ при цукровому діабеті. Результати 

ультраструктурного дослідження, проведеного L. S. Cutler et al. [196], показали, 

що через 2 – 3 тижні після введення стрептозотоцину у вставних і 

посмугованих протоках ПСЗ змін не виявлялося. Проте в клітинах гранулярних 

проток спостерігалася вакуолізація їхньої цитоплазми. Автори наголошують, 

що ці зміни відбувалися не синхронно в залозі. Тобто, деякі гранулярні протоки 

не були змінені, а в деяких – виявлялися виражені дегенеративні зміни. 

Натомість, L. C. Anderson et al. [112] указують, що в дані терміни ці протоки 

характеризуються нормальною структурою, але відмічається зменшення 

їхнього діаметра і ступеня наповнення гранулами. Відсутність змін розмірів і 

структури вставних та посмугованих проток, за винятком наявності 

вакуолеподібних структур, спостерігали також і в під’язиковій слинній залозі 

через 7 тижнів діабету [147]. Дещо інші результати були отримані при вивченні 

змін посмугованих проток ПСЗ у динаміці розвитку діабету через 1, 2 і 3 місяці 

від моменту введення стрептозотоцину. Так, діаметр їхнього просвіту 

зменшувався протягом досліду, а зовнішній діаметр зменшувався, починаючи з 

2-го місяця. При цьому, визначався набряк епітеліоцитів, а їхня площа в перші 

два терміни спостереження була більшою, ніж у контрольній групі [96]. У 

більш пізні терміни (3 – 6 місяців) у гранулярних протоках, діаметр яких значно 

зменшувався, епітеліоцити характеризувалися зменшеною кількістю 



	 27 
секреторних гранул і наявністю автофагосом, які виявлялися рідше, ніж у 

серомукоцитах [112].  

На основі сказаного вище можемо стверджувати, що існуючих даних є 

вкрай недостатньо для представлення цілісної картини щодо морфологічної 

перебудови ПСЗ на етапах розвитку діабету. Це зумовлює необхідність 

поглибленого вивчення впливу факторів, які виникають при даній патології, на 

ПСЗ. 

• Важливим є дослідження змін гемокапілярів ПСЗ у динаміці 

розвитку цукрового діабету. Такі дані дадуть можливість встановити, в які 

терміни найбільшу роль відіграє гіперглікемія, а в які – її поєднаний із 

діабетичною мікроангіопатією вплив на паренхіму залози. Для характеристики 

діабетичної мікроангіопатії найбільш доцільно визначити на кожний термін 

експерименту в гемокапілярах товщину базальної мембрани, діаметр просвіту, 

товщину транспортної зони ендотеліоцита, а також коефіцієнт форми 

люменальної поверхні гемокапіляра, який дасть змогу оцінити її 

фестончастість.  

• Доцільно встановити на кожному етапі розвитку цукрового діабету 

морфологічні зміни епітеліоцитів кінцевих відділів і системи вивідних проток 

ПСЗ на світлооптичному і ультраструктурному рівнях, що дозволить 

охарактеризувати особливості перебудови залози, у залежності від тривалості 

експерименту. 

• Потрібно проаналізувати зміни морфометричних показників 

серомукоцитів, співвідношень цих клітин у різних фазах секреторного циклу, 

відносних площі і оптичної щільності секреторних гранул за умови розвитку 

діабету, що дозволить повніше оцінити функціональний стан клітин кінцевих 

відділів ПСЗ. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

	

 

2.1. Моделювання стрептозотоцинового діабету в 

експериментальних тварин 

Робота виконана в навчально-науковій лабораторії морфологічного 

аналізу, центрі біоелементології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» та сертифікованій лабораторії «Діамеб» (м. Івано-

Франківськ). 

Виконуючи експериментальну частину дослідження, керувались науково-

практичними рекомендаціями з утримання лабораторних тварин та роботі з 

ними [57], “Порядком проведення науковими установами дослідів, 

експериментів на тваринах” затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. Щурі утримувались у 

віварії навчально-наукової лабораторії морфологічного аналізу ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» у відповідних умовах 

мікроклімату, із дотриманням добової норми годівлі (повнораціонним 

гранульованим кормом) та вільним доступом до води. 

Робота не суперечить основним біоетичним нормам Гельсінської 

декларації, прийнятої 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.), Директиви 

2010/63/EU Європейського Парламенту та Ради Європи про захист тварин, що 

використовуються з науковою метою, та законам України (експертний 

висновок комісії з питань етики ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», протокол № 87/16 від 17.02.2016 р.). 
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Експеримент проведений на статевозрілих однорічних щурах-самцях лінії 

Вістар масою 230 – 270 г, які були поділені на три групи (табл. 2.1): 

1) інтактна – 6 тварин; 

2) дослідна – 50 щурів; 

3) контрольна – 25 тварин. 

Усього в експерименті використано 97 щурів, з яких 16 тварин загинуло 

(8 – до 14-ї доби, 7 – з 14-ї до 28-ї, 1 – з 28-ї до 42-ї) , а 81 – вижили. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл тварин в експерименті за методами дослідження 

Термін, 

доба 

Кількість 

щурів 

Методи дослідження 

Морфологічні  

Гістологічні Електронномікроскопічні Біохімічні 

Інтактні щурі 

- 6 6 

Дослідна група (введення стрептозотоцину на цитратному буфері) 

14 10 5 5 10 

28 10 5 5 10 

42 10 5 5 10 

56 10 5 5 10 

70 10 5 5 10 

Разом 50 

Контрольна група (введення цитратного буфера) 

14 5 5 3 5 

28 5 5 3 5 

42 5 5 3 5 

56 5 5 3 5 

70 5 5 3 5 

Разом 25 
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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) [62]. 

Контроль розвитку експериментального цукрового діабету 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. 

Тіопентал натрію вводили внутрішньом'язово з розрахунку 0,1 мл / 100 г маси 

тіла, попередньо розчинивши вміст флакона (1 г сухої речовини) в 10 мл 

ізотонічного розчину. 

Встановлено, що в контрольній групі маса щурів та їхніх ПСЗ на 

кожному наступному етапі спостереження дещо збільшувались, але не значимо, 

у порівнянні з інтактними тваринами (p>0,05). 

 

2.2. Методи гістологічного і електронномікроскопічного досліджень 

Для гістологічних досліджень шматочки ПСЗ фіксували в 10 % розчині 

нейтрального формаліну, зміну якого здійснювали через 12 і 24 години. Через 

14 діб матеріал проводили до парафінових блоків, на санному мікротомі 

виготовляли зрізи товщиною 5 мкм, із наступним забарвленням гематоксиліном 

і еозином за загальноприйнятою методикою [67]. 

Отримані гістологічні зрізи вивчали у світловому мікроскопі Micros 

Austria MC300 і фотографували цифровою фотокамерою ToupCam 5,1М 

UHCCD C-Mount Sony з адаптером ToupTek Photonics AMA075 за допомогою 

програмного забезпечення ToupView v. 3 (при збільшенні в ×200 – 1000 разів). 

Забір матеріалу для електронномікроскопічного дослідження проводили 

за загальноприйнятими правилами, дотримуючись швидкості висікання і 

атравматизації його при різанні на шматки. Ураховуючи рекомендації E. Gresik 
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[144] щодо вивчення гранулярних проток ПСЗ, матеріал фіксували спочатку в 

2,5 % розчині глютарового альдегіду і дофіксовували в 2 % розчині тетраоксиду 

осмію. Після фіксації матеріал відмивали від надлишків фіксатора 0,1 М 

фосфатним буфером, здійснювали дегідратацію в спиртах зростаючої 

концентрації, спирт-ацетоні та абсолютному ацетоні, заключали в епоксидні 

смоли і полімеризували за загальноприйнятою методикою [67].  

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. Електронограми оцифровували сканером Epson 

Perfection V550 Photo з розширенням 1200 dpi. 

 

2.3. Методи морфометричного аналізу 

Морфометричний аналіз здійснювали за допомогою програми для аналізу 

і обробки зображень ImageJ v. 1.47t [126, 184] (далі – програма ImageJ), яка 

розповсюджується з відкритим вихідним кодом без ліцензійних обмежень і 

розроблена співробітниками National Institutes of Health (USA). 

На мікрофотографіях гістологічних препаратів ПСЗ, забарвлених 

гематоксиліном та еозином та отриманих при збільшенні світлового мікроскопа 

в ×1000 разів, визначали площу профільних полів серомукоцитів та їхніх ядер у 

програмі ImageJ із використанням оригінального розробленого нами «Набору 

інструментів для морфометрії «MorphoTools for ImageJ» [68]. Останній є 

сукупністю макросів, які призначені для спрощення та часткової автоматизації 

морфометричних досліджень біологічних об’єктів за допомогою програми 

ImageJ.  

Морфометрію внутрішньочасточкових проток проводили на 

мікрофотографіях гістологічних препаратів, забарвлених гематоксиліном та 

еозином, сфотографованих при збільшенні світлового мікроскопа в ×400 разів. 

В аналіз включали тільки вставні, гранулярні і посмуговані протоки, які були 
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зрізані строго перпендикулярно. Діаметр просвіту проток і висоту їхніх 

епітеліоцитів, що дозволить оцінити відповідно їхню вивідну здатність та 

морфофункціональний стан епітеліоцитів [55], визначали за допомогою 

програми ImageJ з використанням оригінального розробленого нами «Набору 

інструментів для морфометрії системи вивідних проток слинних залоз 

«DuctsMorphoTools for ImageJ» [69]. Даний набір інструментів є сукупністю 

макросів, які призначені для спрощення та автоматизації морфометричних 

досліджень системи вивідних проток слинних залоз за допомогою програми 

ImageJ. 

Вплив тих чи інших факторів на клітини кінцевих відділів слинних залоз 

щура здатний змінювати в їхньому секреті співвідношення слизового і 

білкового компонентів [25]. На ультраструктурному рівні це буде проявлятися 

зміною відтінків сірого кольору секреторних гранул у сторону або білого, або 

чорного, відповідно. Інтерпретацію таких змін відтінків сірого кольору 

секреторних гранул на електронограмах доцільно здійснювати на основі зміни 

їхньої відносної оптичної щільності. Нами розроблений оригінальний спосіб 

визначення даного показника в програмі ImageJ [60]. Цей спосіб ґрунтується на 

визначенні середнього значення сірого секреторних гранул клітин кінцевих 

відділів слинних залоз (I), а еталоном (I0) слугує абсолютне значення білого 

(255). На основі цих показників обчислюють відносну оптичну щільність 

секреторних гранул за формулою ВОЩ=–lg(I/I0), де ВОЩ – відносна оптична 

щільність і є безрозмірною величиною. Такий підхід дозволяє отримати 

статистично стійкий показник [81], який, у порівнянні з описовим способом 

[101, 147, 167] і методом напівкількісного аналізу [100, 163], об’єктивізує 

інтерпретацію виявлених змін та усуває суб’єктивність оцінки результатів. 

Для об’єктивного аналізу секреторної активності клітин органів у нормі 

при моделюванні різних хвороб важливим є визначення відносної площі 

секреторних гранул. Із цією метою нами розроблений оригінальний спосіб 

визначення цього показника за допомогою програми ImageJ [63]. Його основою 

є алгоритм, за допомогою якого на оцифрованих електронограмах клітин 
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кінцевих відділів слинних залоз визначають абсолютну площу секреторних 

гранул серомукоцита і його цитоплазми та обчислюють відношення цих 

показників. Отримане значення є відносною площею секреторних гранул. 

Результати, отримані таким способом, є набагато точнішими, у порівнянні з 

методом стереометричних відношень [24], оскільки в ньому використовуються 

абсолютні значення площі. 

Алгоритми визначення відносної оптичної щільності секреторних гранул 

та їхньої відносної площі об’єднані в «Набір інструментів для морфометрії 

секреторних гранул клітин кінцевих відділів слинних залоз 

«SalivaryGlandGranules» [71], що в значній мірі автоматизує їхнє виконання, 

дозволяє за короткий час провести аналіз значної кількості гранул (аналіз 

секреторних гранул однієї клітини займає всього 5-8 хвилин), значно знижує 

нервове напруження експериментатора та мінімізує можливість помилки. 

Морфометрію гемокапілярів ПСЗ здійснювали на їхніх оцифрованих 

електронограмах. Визначали діаметр просвіту, коефіцієнт форми люменальної 

поверхні гемокапіляра [140], товщину транспортної зони ендотеліоцита і 

базальної мембрани. Слід відмітити, що правомірність використання 

коефіцієнта форми люменальної поверхні гемокапіляра як показника, що 

відображає її фестончастість, було апробовано при дослідженні гемокапілярів 

під’язикової слинної залози при стрептозотоциновому діабеті [42].  

Із метою одержання значень указаних вище метричних показників 

гемокапілярів нами було розроблено оригінальний спосіб [61], алгоритм якого 

виконується в програмі ImageJ та полягає в наступному. Спочатку в системі 

координат визначається геометричний центр просвіту гемосудини, контур 

якого обведений – точка А (X0;Y0) (рис. 2.1 а). Далі запускається цикл, в основі 

якого лежить повторюване визначення відстані від геометричного центра А до 

кожної точки внутрішнього периметра, наприклад до точки В (X1;Y1). 

Необхідно сказати, що кількість таких замірів може визначатися в сотнях і 

тисячах, залежно від розмірів судини і збільшення, з яким вона була відзнята. З 

отриманих значень обчислюється середнє значення радіуса.  
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Наступний крок – визначення товщини стінки гемосудини, у тому числі 

товщини транспортної зони ендотеліоцита. Наведемо його теоретичне 

обґрунтування. Спочатку вручну обводять зовнішній контур судини. Далі 

виходять із наступного (рис. 2.1 б): якщо пряма CD є дотичною до 

внутрішнього периметра судини та перпендикулярною до відрізка АВ і, 

 
Рис. 2.1. Схематичне зображення визначення радіуса просвіту (а), товщини 

стінки (б, в) і товщини базальної мембрани гемокапіляра (г). Позначення: 1 – 

внутрішній периметр; 2 – зовнішній периметр; 3 – зовнішній контур lamina 

densa фрагментів базальної мембрани.  
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водночас, вона є перпендикулярною до відрізка BE, то радіус просвіту АВ і 

товщина стінки судини ВЕ належать відрізку АЕ. Отже в сумі радіус просвіту і 

товщина стінки судини дорівнює зовнішньому радіусу. Для визначення 

товщини стінки гемосудини використовували нерівність трикутника (аксіома 

трикутника), згідно якого сума довжин двох сторін є більшою за довжину 

третьої сторони. Виходячи з теоретичного обґрунтування, алгоритм визначення 

товщини стінки судини працює наступним чином (рис. 2.1 в). 

Запускається цикл: 

1) визначається відстань W (червоний відрізок) – від точки В на 

внутрішньому периметрі до певної точки F зовнішнього периметра; 

2) визначається радіус просвіту R (чорний відрізок) – від 

геометричного центра, який позначений точкою А, до раніше вибраної точки В;  

3) визначається зовнішній радіус судини R1 (синій відрізок) – від 

геометричного центра (точка А) до точки F; 

4) якщо R (АВ) + W (BF) > R1 (АF), то повторюються кроки 1 – 3 для 

кожної наступної точки зовнішнього периметра до того моменту, допоки не 

буде знайдена точка Е й отримана рівність: R (AB) + W1 (зелений відрізок BE) 

= R1 (AE); тоді значення W1 (ВЕ) приймається за товщину стінки і додається в 

масив її значень;  

5) далі обирається наступна точка внутрішнього периметра і 

виконуються кроки 1 – 4;  

6) цикл повторюється стільки разів, скільки є точок внутрішнього 

периметра судини.  

Після завершення циклу вираховується середнє значення товщини стінки 

з отриманого масиву значень W1.  

У випадку визначення товщини транспортної зони ендотеліоцита на 

електронограмі обводять тільки той його фрагмент зовнішнього периметра, 

який відповідає цій зоні, а далі використовують той же алгоритм, що і для 

визначення товщини стінки судини. 
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Аналогічно визначається (рис. 2.1 г) товщина базальної мембрани. Тільки 

в цьому випадку цикл здійснюється від точок зовнішнього периметра 

гемокапіляра до точок, які належать зовнішньому контуру щільної пластинки 

(lamina densa) базальної мембрани цього капіляра. Указаний зовнішній контур 

виділяється тільки в тих ділянках, де чітко видно плазмолему ендотеліоцита і 

де відсутній перицит. Фотографують капіляр при збільшенні ×4800 – 16000, а 

заміри базальної мембрани здійснюють при масштабі, який дозволяє чітко 

виділити її щільну пластинку. 

На основі вищеописаних алгоритмів нами розроблений оригінальний 

«Набір інструментів для морфометрії гемосудин «VesselsMorpho Tools for 

ImageJ» [70], який визначає ряд метричних показників гемосудин, а саме: 

площу, радіус та діаметр просвіту; коефіцієнт форми внутрішнього периметра; 

загальну площу перерізу судини; товщину стінки; індекси Вогенворта та 

Керногана, а на електронограмах гемокапілярів, крім того, товщину базальної 

мембрани і товщину транспортної зони ендотеліоцита. Користувач тільки 

обводить внутрішній і зовнішній периметри гемосудини, а на електронограмі 

гемокапіляра ще й зовнішній контур lamina densa базальної мембрани 

(рис. 2.2 а) і всі показники автоматично відображаються в таблиці, з якої 

вибирають тільки ті, які потрібні. До того ж, результати виконаних вимірювань 

відображаються на зображенні різними кольорами (рис. 2.2 б). 

 

2.4. Методи біохімічних досліджень 

Забір матеріалу для біохімічних досліджень – кров щурів – здійснювали 

одразу після евтаназії та декапітації тварин інтактної, дослідної і контрольної 

груп. Рівень глюкози (у ммоль/л) визначали глюкозооксидазним методом за 

допомогою набору реактивів виробництва ТОВ НВП “Філісіт-Діагностика” 

згідно інструкції.  

Концентрацію глікозильованого гемоглобіну HbА1с у крові (у відсотках, 

%) визначали в сертифікованій лабораторії «Діамеб» за допомогою 
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діагностичного набору «ACCENT-200 HbA1c DIRECT» (PZ Cormay S.A., 

Польша). 

Рівень глюкози крові і глікозильованого гемоглобіну (HbA1C) в інтактних 

тварин становить (5,04±0,69) ммоль/л і (1,98±0,19) %, відповідно. Біохімічні 

показники крові контрольної групи тварин в усі терміни спостереження не 

відрізнялися від інтактних (p>0,05). 

 

 

2.5. Методи статистичного опрацювання отриманих результатів 

Статистичну обробку інформації здійснювали в програмному середовищі 

R [177], точкові оцінки параметрів положення та розкиду наведені у вигляді: 

вибіркове середнє (Mean) ± стандартне відхилення (SD). 

	

Рис. 2.2. Гемокапіляр піднижньощелепної слинної залози щура. Електронна 

мікрофотографія.  Зб.: ×8000. Позначення: а) зеленою та синьою лініями виділені 

периметри просвіту та зовнішнього контуру, а червоною – зовнішній контур 

lamina densa базальної мембрани; б) зеленим кольором позначені радіуси, синім – 

товщина стінки, червоним – товщина базальної мембрани.  
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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) клітин, які знаходяться на 

різних фазах секреторного циклу. Для встановлення значень площі 

серомукоцитів та їхніх ядер кожного кластера і кількості клітин у ньому 

використано агломеративний метод кластеризації k-means (алгоритм Hartigan-

Wong) [102, 117]. Попарні множинні порівняння метричних показників 

кластерів здійснювали процедурою «pairwise.wilcox.test», а співвідношень 

клітин у кластерах – процедурою «pairwise.prop.test». В обох випадках 

використовувалась поправка Холма [105]. Різницю приймали як статистично 

значиму при p<0,05. 

Із метою встановлення, зміни яких морфометричних показників 

внутрішньочасточкової протоки ПСЗ на етапах перебігу стрептозотоциновго 

діабету є більш суттєвим – площі просвіту вставних, гранулярних і 

посмугованих проток чи висоти їхніх епітеліоцитів було використано аналіз 

головних компонент (ГК) за допомогою процедури «principal» пакету 

psych v. 1.4 для R [179]. Цей аналіз виділяє з первинного масиву даних 

найбільш важливу інформацію і представляє результати у вигляді нових 

ортогональних змінних – ГК [103]. Для визначення кількості останніх 

використовували критерій Кайзера [201], за яким враховуються тільки ті ГК, 

власні значення яких є більшими за 1,0. 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в роботах:  

1. Котик Т. Л. Дослідження гемосудин піднижньощелепної залози та 

сечового міхура щура з використанням оригінального морфометричного 

аналізу / Т. Л. Котик, Н. С. Токарук // Галицький лікарський вісник. – 2015. –

 T. 22, № 2. – С. 49 – 53 [36]. 

2. Пат. 100173 Україна, МПК А61В 5/107 (2006.1), G01N 33/483 
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[60]. 
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автоматизованого визначення абсолютних морфометричних параметрів 

секреторних гранул клітин ацинусів піднижньощелепної залози / Котик Т. Л.; 

заявник і патентовласник Котик Т. Л. – № u201408830; заяв. 04.08.2014; опубл. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ 

СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ СТАТЕВОЗРІЛИХ ІНТАКТНИХ ЩУРІВ-САМЦІВ 

 

 

На світлооптичному рівні кінцеві відділи ПСЗ, які здебільшого є 

змішаними і представлені серомукоцитами, на поперечному зрізі є округлими 

чи полігональними (рис. 3.1), просвіт їхній вузький. Серомукоцити, в 

основному, конусоподібної форми. Ззовні до них прилягають міоепітеліоцити. 

При фарбуванні гематоксиліном та еозином цитоплазма серомукоцитів 

забарвлюється базофільно, із послабленням інтенсивності від основного до 

верхівкового полюсу за рахунок збільшення кількості секрету. 

 

 
 

Рис. 3.1. Гістологічна будова кінцевих відділів, вставних і гранулярних проток 

піднижньощелепної слинної залози інтактних щурів. Заб.: гематоксилін і еозин. 

Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – кінцевий відділ; 2 – 

вставна протока; 3 – гранулярна протока.  
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На півтонких зрізах цитоплазма цих клітин заповнена секретом у вигляді 

дрібних гранул (рис. 3.2). Округле ядро розміщується в основній частині 

клітини.  

 

	

Рис. 3.2. Структурна організація кінцевих відділів піднижньощелепної слинної 

залози інтактного щура. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий синій. 

Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 100. Позначення: 1 – ядро серомукоцита; 2 – 

цитоплазма серомукоцита з секреторними гранулами; 3 – просвіт кінцевого 

відділа; 4 – гранулярна протока; 5 – сполучна тканина. 

 

На електронограмі видно, що плазмолема основної поверхні 

серомукоцитів утворює неглибокі інвагінації (рис. 3.3). Виявляється чітка 

компартменталізація цитоплазми секреторних клітин. Основна частина 

серомукоцитів містить: електроннощільне ядро з незначними інвагінаціями 

ядерної оболонки та з центрально розташованим ядерцем; мітохондрії різної 

форми та розмірів, із чіткими гребенями і електронносвітлим матриксом; ГЕС; 

КГ (рис. 3.4). Верхівкова частина серомукоцитів заповнена електронносвітлими 

секреторними гранулами. Морфометричним аналізом на 

ультрамікроскопічному рівні виявлено, що секреторні гранули займають 
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(48,03±5,68) % площі серомукоцитів, а їхня відносна оптична щільність 

становить 0,13±0,06.  

 

 
 

Рис. 3.3. Ультраструктурна організація кінцевого відділу піднижньощелепної 

слинної залози інтактного щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×3200. 

Позначення: 1 – ядро серомукоцита; 2 – секреторна гранула; 3 – мітохондрія; 4 

– інвагінація плазмолеми основного полюса серомукоцита; 5 – міжклітинний 

каналець; 6 – просвіт кінцевого відділу; 7 – базальна мембрана. 
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Рис. 3.4. Ультраструктурна будова серомукоцита піднижньощелепної слинної 

залози інтактного щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×16000. Позначення: 

1 – ядро; 2 – комплекс Гольджі; 3 – гранулярна ендоплазматична сітка; 4 – 

мітохондрія; 5 – секреторна гранула; 6 – клітинний відросток у міжклітинному 

канальці. 

 

Встановлено, що площа серомукоцитів дорівнює (123,24±21,64) мкм2, а 

їхніх ядер – (14,94±2,92) мкм2. Однак таке представлення даних не дозволяє 

оцінити співвідношення кількості серомукоцитів на різних фазах секреторного 

циклу, що могло б свідчити про функціональний стан кінцевих відділів ПСЗ. 

Виходячи з цього, був проведений кластерний аналіз для виявлення таких груп 

(кластерів) серомукоцитів, які характеризуватимуть відповідні фази 

секреторного циклу. На світлооптичному рівні, за розмірами серомукоцитів та 

їхніх ядер, можна виділити тільки три таких кластери клітин: 1) найменші, які 

виділили секрет і накопичують вихідні речовини для синтезу (кластер 1); 2) 

середніх розмірів, в яких здійснюється синтез і дозрівання секрету (кластер 2); 

3) найбільші – серомукоцити, що містять велику кількість секреторних гранул і 

готові до їхнього виведення (кластер 3).  

Ієрархічним агломеративним методом кластеризації Варда отримано 

дендрограму (рис. 3.5), яка підтверджує нашу гіпотезу щодо існування трьох 
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кластерів у сукупності серомукоцитів ПСЗ, а за допомогою ітеративного 

методу кластеризації k-means визначено їхні метричні параметри.  

 

Встановлено, що кластер 1 характеризується найменшими значеннями 

досліджуваних характеристик, а кластер 3 – найбільшими (табл. 3.1).		

 

Таблиця 3.1 

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 наступних таблицях: Mean – вибіркове середнє; SD –

 Standard Deviation (стандартне відхилення середнього). 

 

 
Рис. 3.5. Дендрограма сукупності серомукоцитів піднижньощелепної слинної 

залози інтактного щура (метрика — евклідова, метод — Варда). Червоною 

лінією виділені три кластери сукупності серомукоцитів. 
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При попарних множинних порівняннях (тест Уілкоксона) встановлено, 

що всі кластери значуще відрізняються між собою за площею серомукоцитів і 

площею їхніх ядер (p<0,05). При цьому, відсотки клітин, які утворюють 

кластери 1 і 3, не відрізняються між собою (p>0,05) і є меншими за такий же 

показник кластера 2 (p<0,05). 

Отримані кластери представлені на рис. 3.6. Зірочкою позначено центри 

відповідних кластерів, а координати центрів відповідають середнім значенням 

площі серомукоцитів (по осі абсцис) та їхніх ядер (по осі ординат). Бачимо, що 

ці кластери не перекриваються, що вказує на високий ступінь адекватності 

отриманої класифікації. Із рис. 3.6 наглядно видно, що клітини кластера 1 є 

компактно розташовані навколо центру їхнього кластера, що свідчить про 

незначну варіабельність досліджуваних метричних характеристик даного 

кластера. Натомість клітини кластера 3 є найбільш дифузно розміщені, тобто 

вони є найбільш мінливі. 

 

	

Рис. 3.6. Кластерна структура серомукоцитів піднижньощелепної слинної 
залози інтактних щурів. 
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Дослідження півтонких зрізів показало, що серомукоцити ПСЗ, які за 

морфометричними показниками (площа клітини і її ядра) належать до різних 

кластерів, візуально характеризуються різною кількістю секрету (рис. 3.7). Так, 

серомукоцити кластера 1 містять незначну кількість секреторних гранул, 

кластера 2 – помірно заповнені секретом, а в серомукоцитах кластера 3 

секреторні гранули займають більше 2/3 площі профілю клітин. Це підтверджує 

нашу гіпотезу про те, що отримані кластери характеризують відповідні фази 

секреторного циклу. 

 

 
 

Рис. 3.7. Серомукоцити піднижньощелепної слинної залози, які належать до 

різних кластерів. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий синій. Мікрофотографія. 

Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1, 2 і 3 – серомукоцити кластерів 1, 2 і 3, 

відповідно.  

 

Секрет із кінцевих відділів ПСЗ надходить у внутрішньочасточкову 

протоку, яка в щурів представлена вставними, гранулярними і посмугованими  

протоками.  

Вставні протоки (рис. 3.8) утворені одношаровим кубічним епітелієм, 

цитоплазма клітин якого забарвлена еозинофільно. Ці протоки, як і кінцеві 

відділи, оточені міоепітеліоцитами (рис. 3.9). На ультраструктурному рівні в 

цитоплазмі епітеліоцитів вставних проток виявляються рибосоми, КГ і слабо 

розвинута ГЕС (рис. 3.10). 
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Рис. 3.8. Гістологічна будова вставних і гранулярних проток 

піднижньощелепної слинної залози інтактного щура. Заб.: гематоксилін і еозин. 

Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 100. Позначення: 1 – вставна протока; 2 –

 гранулярна протока; 3 – кінцевий відділ.  

 

	

Рис. 3.9. Структурна організація вставної та гранулярних проток 

піднижньощелепної слинної залози інтактного щура. Півтонкий зріз. Заб.: 

метиленовий синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 75. Позначення: 1 – 

вставна протока; 2 – міоепітеліоцит вставної протоки; 3 – цитоплазма 

епітеліоцита гранулярної протоки, заповнена темними гранулами; 4 – ядро 

епітеліоцита гранулярної протоки; 5 – кінцевий відділ.  
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Рис. 3.10. Ультраструктурна будова вставної протоки піднижньощелепної 

слинної залози інтактного щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×4000. 

Позначення: 1 – епітеліоцит; 2 – ядро епітеліоцита; 3 – просвіт вставної 

протоки; 4 – серомукоцит.  

 

Цитоплазма епітеліоцитів гранулярних проток зерниста і забарвлюється 

інтенсивно еозинофільно (див. рис. 3.8). Ядро базофільне, овальне, значно 

зміщене до основного полюса клітини. На півтонких зрізах, забарвлених 

метиленовим синім, у цитоплазмі епітеліоцитів гранулярних проток 

ідентифікується велика кількість темних грудочок різного розміру (див. рис. 

3.9), які ідентифікуються на електронограмі у вигляді осміофільних гранул 

(рис. 3.11).  

Посмуговані протоки представлені призматичним епітелієм з центрально 

розташованим ядром та вираженою основною посмугованістю (рис. 3.12). 

Електронномікроскопічно в основному полюсі епітеліоцитів цих проток 

виявляються численні мітохондрії з нечіткими гребенями і електронносвітлим 

матриксом, ГЕС слабовиражена, полісоми та вільні рибосоми зустрічаються 

рідко (рис. 3.13).  
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Рис. 3.11. Секреторні гранули у верхівкових полюсах епітеліоцитів гранулярної 

протоки піднижньощелепної слинної залози інтактного щура. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×4800. Позначення: 1 – просвіт протоки; 2 – секреторні 

гранули; 3 – фрагмент епітеліоцита без секреторних гранул.  

 

 
 

Рис. 3.12. Гістологічна будова посмугованої протоки піднижньощелепної 

слинної залози інтактного щура. Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. 

Зб.: ок. 10, об. 100. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – посмугованість 

цитоплазми; 3 – просвіт; 4 – гранулярна протока.  
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Рис. 3.13. Ультрастуктурна будова посмугованої протоки піднижньощелепної 

слинної залози інтактного щура. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×4000. 

Позначення: 1 – ядро; 2 – цитоплазма; 3 – мітохондрія; 4 – просвіт протоки.  

 

При морфометричному дослідженні різних відділів 

внутрішньочасточкової протоки ПСЗ інтактних щурів виявлено, що висота 

епітеліоцитів гранулярних проток є найбільшою, а вставних – найменшою 

(табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

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 

 

 Нормальне функціонування клітин кінцевих відділів та вивідних проток 

ПСЗ у значній мірі залежить від стану гемомікроциркуляторного русла, а саме 
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його обмінної ланки – гемокапілярів. Електронномікроскопічно встановлено, 

що гемокапіляри ПСЗ, діаметр просвіту яких становить (3,79±0,82) мкм, 

утворені монопластом ендотеліоцитів (рис. 3.14), із типовими зонами: ядерною, 

перинуклеарною, периферійною (транспортною) та контактною.  

 

	
	

Рис. 3.14. Ультраструктурна будова гемокапіляра піднижньощелепної слинної 

залози інтактного щура. Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – периферійна 

зона; 3 – мікровідросток люменальної поверхні плазмолеми; 4 – базальна 

мембрана. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×8000. 

 

У перинуклеарній зоні розміщуються КГ, ГЕС, рибосоми та полісоми, небагато 

мітохондрій, які мають електронносвітлий матрикс і мало гребенів. У 

периферійній зоні, товщина якої дорівнює (0,30±0,08) мкм, спостерігаються 

поодинокі фенестри (рис. 3.15) та виявляються мікропіноцитозні пухирці. 

Плазмолема ендотеліоцитів має чіткі контури. Її люменальна поверхня є 

хвилястою і має короткі мікровідростки, коефіцієнт форми становить 

(0,65±0,14), а основна – повторює хід базальної мембрани, яка є помірної 

електронної щільності і має товщину (66,84±14,72) нм.  
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Рис. 3.15. Ультраструктурна будова транспортної зони ендотеліоцита 

піднижньощелепної слинної залози інтактного щура. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×20000. Позначення: 1 – фенестра; 2 – базальна 

мембрана; 3 – просвіт гемокапіляра; 4 – серомукоцит. 	

 

Отже в результаті проведеного дослідження нами отримані нові дані, які 

більш повно описують структурну організацію досліджуваної залози з позицій 

системного аналізу та доказової медицини: 

• Кластерним аналізом ідентифіковано три кластери серомукоцитів, 

які характеризуються наступними значеннями площі клітин та їхніх ядер 

відповідно: кластер 1 – (97,02±8,87) мкм2 і (13,97±2,48) мкм2; кластер 2 – 

(121,19±7,83) мкм2 і (14,72±2,86) мкм2; кластер 3 – (148,71±11,13) мкм2 і 

(16,08±3,02) мкм2. При цьому, частка серомукоцитів, які утворюють кластер 1 

(26,44 %), статистично значимо не відрізняється від частки серомукоцитів 

кластера 3 (30,65 %). Морфологічно виявлено, що серомукоцити цих кластерів 

містять різну кількість секрету: кластера 1 – мало, кластера 2 – помірно, 

кластера 3 – значно заповнені секреторними гранулами. 
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• Значну частку – (48,03±5,68) %, у серомукоцитах ПСЗ інтактних 

тварин займають секреторні гранули, які характеризуються низькою відносною 

оптичною щільністю (0,13±0,06). 

• Внутрішньочасточкова протока щурів представлена вставними, 

гранулярними і посмугованими протоками. Висота епітеліоцитів гранулярних 

проток є більшою від такої посмугованих, що зумовлено наявністю значної 

кількості осміофільних гранул.  

• Трофіка паренхіми ПСЗ у значній мірі залежить від гемокапілярів. 

Отримані значення таких показників як діаметр їхнього просвіту – 

(3,79±0,82) мкм, коефіцієнт форми люменальної поверхні – (0,65±0,14) і 

товщина транспортної зони ендотеліоцита – (0,30±0,08) мкм, товщина базальної 

мембрани – (66,84±14,72) нм є специфічними для гемокапілярів ПСЗ інтактних 

однорічних щурів і в достатній мірі відображають їхній  морфофункціональний 

стан. 
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РОЗДІЛ 4 

 

МАКРОМЕТРИЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЩУРІВ ТА 

ЗМІНИ ГЕМОКАПІЛЯРІВ ЇХНЬОЇ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ 

ЗАЛОЗИ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ 

	

 

Через 14 діб від моменту введення стрептозотоцину змінюються 

макрометричні показники. Так, маса тварин і їхньої ПСЗ зменшується 

відповідно в 1,05 і 1,02 раза, у порівнянні з контролем, але не статистично 

значимо (p>0,05) (табл. 4.1, рис. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 

Макрометричні показники щурів у різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін 

досліду, 

доба 

Тварини, 

група 

Маса 

тіла щура, г 
піднижньощелепної слинної 

залози, мг 

Інтактні 251,50±12,31 196,33±6,12 

14 
Контрольні 254,00±11,29 193,92±8,56 

Дослідні 240,80±7,77 190,28±8,65 

28 
Контрольні 258,00±11,90 203,01±11,76 

Дослідні 220,70±6,09* 168,74±7,80* 

42 
Контрольні 260,80±10,01 200,43±10,08 

Дослідні 217,70±6,88* 163,54±8,39* 

56 
Контрольні 265,80±10,01 208,01±11,76 

Дослідні 202,00±12,65* 150,68±2,86* 

70 
Контрольні 269,20±10,16 210,24±11,19 

Дослідні 177,50±15,73* 127,95±4,42* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 
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А       Б 

Рис. 4.1. Зміна маси тіла (А) і піднижньощелепної слинної залози (Б) щурів за 

умови розвитку стрептозотоцинового діабету. 

 

Натомість, рівень глюкози і глікозильованого гемоглобіну збільшується в 

2,74 і 3,33 раза (p<0,01) (рис. 4.2, табл. 4.2). 

На 28-у добу експерименту зміни макрометричних і біохімічних 

показників є більш виражені. 

 

 
А       Б 

Рис. 4.2. Зміни рівня глюкози (А) і глікозильованого гемоглобіну (Б) на етапах 

експерименту. 
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Таблиця 4.2 

Біохімічні показники крові щурів у різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін 

досліду, доба 
Тварини 

Рівень глюкози, 

ммоль/л 

Вміст глікозильованого 

гемоглобіну, % 

Інтактні 5,04±0,69 1,98±0,19 

14 
Контрольні 5,11±0,68 1,96±0,15 

Дослідні 14,02±1,20* 6,52±0,44* 

28 
Контрольні 5,18±0,65 1,89±0,16 

Дослідні 19,51±1,27* 8,06±0,38* 

42 
Контрольні 5,10±0,52 1,95±0,18 

Дослідні 23,88±3,16* 9,26±0,48* 

56 
Контрольні 4,92±0,89 1,92±0,13 

Дослідні 23,07±1,49* 9,60±0,47* 

70 
Контрольні 4,99±0,73 1,93±0,18 

Дослідні 22,93±2,28* 9,96±0,29* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

Так, у порівнянні з контролем, маса тварин зменшується в 1,17 раза 

(p<0,01), а маса ПСЗ – в 1,20 раза (p<0,001) (див. табл. 4.1, рис. 4.1). Рівень 

глюкози і глікозильованого гемоглобіну зростає відповідно в 3,77 і 4,26 раза 

(p<0,001) (див. рис. 4.2, табл. 4.2). 

 Для 42-ї доби характерним є те, що макрометричні показники дослідної 

групи тварин не відрізняються від попереднього терміну (p>0,05), але 

продовжують зменшуватись, у порівнянні з контролем маса тіла тварин – в 1,20 

раза (p<0,01), маса ПСЗ – в 1,23 раза (p<0,001) (див. табл. 4.1, рис. 4.1). 

Натомість, біохімічні показники продовжують зростати і, у порівнянні з 

контролем, збільшуються: рівень глюкози – у 4,68 раза (p<0,001), 

глікозильованого гемоглобіну – у 4,74 раза (p<0,001) (див. рис. 4.2, табл. 4.2). 

В останні терміни досліду макрометричні показники ще більш 

прогресивно зменшуються (див. табл. 4.1, рис. 4.1). Так, на 56-у і 70-у доби 
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маса тварин відповідно є меншою в 1,32 і 1,52 раза (p<0,01), а маса ПСЗ – в 1,38 

і 1,64 раза (p<0,001), ніж у контролі. При цьому, рівень глюкози крові в ці 

терміни значимо не змінюється, у порівнянні з відповідним попереднім 

терміном (p>0,05) і є в 4,69 і 4,60 раза більшим за такі ж показники контрольної 

групи (p<0,001) (див. рис. 4.2, табл. 4.2). Рівень глікозильованого гемоглобіну 

на 56-у і 70-у доби спостереження поступово зростає, у порівнянні з контролем 

– відповідно в 4,99 і 5,16 раза (p<0,001), але значимо не відрізняється від 

попередніх термінів (p>0,05). 

На фоні збільшення вказаних біохімічних показників на 14-у добу досліду 

електронномікроскопічно встановлено, що плазмолема ендотеліоцитів має чіткі 

контури, а на люменальній поверхні часто виявляються вітрило- та 

пальцеподібні відростки (рис. 4.3). Мікропіноцитозні пухирці виявляються 

важко. 

 

 
Рис. 4.3. Потовщення та “розпушення” базальної мембрани гемокапіляра 

піднижньощелепної слинної залози щура на 14-у добу досліду. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×8000. Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – 

ендотеліоцит; 3 – “розпушена” базальна мембрана.  



	 58 
Морфометрично встановлено, що, у порівнянні з інтактними тваринами, 

товщина транспортної зони цих клітин і коефіцієнт форми люменальної 

поверхні капіляра не змінюються (p>0,05) (табл. 4.3). Однак діаметр просвіту 

гемокапіляра на 14-у добу є більшим за норму в 1,14 раза (p<0,05). Базальна 

мембрана капілярів у даний термін спостереження потовщується, у порівнянні з 

інтактними тваринами, у 2,09 раза (p<0,001), в окремих ділянка є 

“розпушеною”. 

 

Таблиця 4.3 

Морфометричні параметри гемокапілярів піднижньощелепної 

слинної залози в різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін 

досліду, 

доба 

Діаметр 

просвіту, 

мкм 

Коефіцієнт 

форми 

люменальної 

поверхні 

Товщина 

транспортної зони 

ендотеліоцита, 

мкм 

базальної 

мембрани,  

нм 

Інтактні 3,79±0,82 0,65±0,14 0,30±0,08 66,84±14,72 

14 4,33±0,85* 0,59±0,12 0,29±0,08 139,74±36,06* 

28 4,13±1,26 0,60±0,15 0,29±0,08 176,28±58,33* 

42 4,03±1,13 0,53±0,13* 0,27±0,08 176,58±42,19* 

56 4,10±1,18 0,50±0,10* 0,27±0,06 199,08±51,04* 

70 4,29±1,10 0,46±0,13* 0,25±0,10* 255,28±90,65* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з інтактними тваринами. 

 

На 28-у добу експерименту спостерігається розвиток дистрофічних змін 

ендотеліоцитів. Мікропіноцитозні пухирці виявляються рідше, визначаються 

розходження міжендотеліальних контактів, вітрилоподібні відростки 

люменальної поверхні ендотеліоцитів, а їхня плазмолема подекуди втрачає 

чіткість контурів (рис. 4.4). При цьому товщина транспортної зони і коефіцієнт 

форми люменальної поверхні ендотеліоцитів, а також діаметр просвіту 

капілярів (див. табл. 4.3) не відрізняються від норми (p>0,05). Натомість, 
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товщина базальної мембрани капілярів, у порівнянні з інтактними тваринами, 

зростає в 2,64 раза (p<0,001), визначаються окремі ділянки її “розпушення” та 

дезорганізації. До того ж, ідентифікується набряк периваскулярної сполучної 

тканини, який помітний і на світлооптичному рівні (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.4. Дистрофічні зміни гемокапіляра піднижньощелепної слинної залози 

щура на 28-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×9600. 

Позначення: 1 – ендотеліоцит; 2 – розходження міжендотеліальних контактів; 

3 – базальна мембрана; 4 – набряк периваскулярної сполучної тканини.  

 

 
Рис. 4.5. Периваскулярний набряк на 28-у добу досліду. Півтонкий зріз. Заб.: 

метиленовий синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – 

набряк периваскулярної сполучної тканини; 2 – кінцеві відділи; 3 – гранулярна 

протока; 4 – посмугована протока.  
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На 42-у добу досліду цитоплазма ендотеліоцитів ПСЗ стає більш 

електроннощільною, подекуди ідентифікуються вакуолі та мієлінопідібні 

фігури, мікровезикули виявляються не завжди (рис. 4.6 a). У транспортній зоні 

з’являються локальні розширення цитоплазми, які чергуються з ділянками 

значного її стоншення (рис. 4.6 б). Однак товщина цієї зони в середньому не 

відрізняється від такої інтактних тварин (p>0,05) (див. табл. 4.3). Люменальна 

поверхня їхньої плазмолеми має численні мікровідростки та кавеоли, що 

призводить до зменшення в 1,22 раза коефіцієнта форми люменальної поверхні 

 

 
 

Рис. 4.6. Перебудова ендотеліоцитів, нерівномірне потовщення базальної 

мембрани (а), вогнища її “розрідження” і деструкції (б) у гемокапілярах 

піднижньощелепної слинної залози щура на 42-у добу експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×4000 (а) і ×6400 (б). Позначення: 1 – просвіт 

гемокапіляра; 2 – ендотеліоцит; 3 – вакуоля; 4 – мієліноподібна фігура; 5 – 

базальна мембрана; 6 – плазматичне просякання периваскулярної сполучної 

тканини.  
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капілярів, у порівнянні з інтактними тваринами (p<0,05). Спостерігається 

мікроклазматоз. Базальна мембрана гемокапілярів є нерівномірно потовщеною, 

дезорганізованою, “розпушеною”, подекуди визначаються ділянки її деструкції 

та розрідження (див. рис. 4.6 б). Однак, у порівнянні з попереднім терміном, її 

товщина не змінюється (p>0,05) і залишається більшою в 2,64 раза (p<0,001), 

ніж в інтактних тварин. Спостерігається виражений набряк периваскулярної 

сполучної тканини.  

 На 56-у і 70-у доби досліду патологічні зміни ендотеліоцитів 

гемокапілярів, ідентифіковані на 42-у добу, проявляються більш значимо 

(рис. 4.7, 4.8).  

 

 
 

Рис. 4.7. Перебудова ендотеліоцитів та порушення структури базальної 

мембрани гемокапілярів піднижньощелепної слинної залози щура на 56-у добу 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×4800. Позначення: 1 – 

просвіт гемокапіляра; 2 – ендотеліоцит; 3 – базальна мембрана; 4 – 

серомукоцит.  
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Водночас, поглиблюються зміни структури базальної мембрани, які 

характеризуються її проліферацією з утворенням ламел і накопиченням 

фібрилярного метріалу різної електронної щільності між ними. Унаслідок цього 

базальна мембрана набуває пластинчастого вигляду (див. рис. 4.7, 4.8). 

У ці терміни, у порівнянні з інтактними тваринами, визначаються також 

зміни морфометричних параметрів гемокапілярів, а саме (див. табл. 4.3): 

1) зменшенням коефіцієнта форми люменальної поверхні гемокапілярів 

відповідно в 1,29 і 1,40 раза (p<0,001); 2) потовщенням базальної мембрани 

капілярів у 2,98 і 3,82 раза (p<0,001); 3) зменшенням в 1,20 раза товщини 

транспортної зони ендотеліоцитів тільки на 70-у добу (p<0,05).  

  

 
 

Рис. 4.8. Стоншення транспортної зони ендотеліоцита, мікроклазматоз, 

потовщення і проліферація базальної мембрани гемокапіляра 

піднижньощелепної слинної залози щура на 70-у добу досліду. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×8000. Позначення: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – 

ендотеліоцит; 3 – базальна мембрана.  
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Отже за результатами наших досліджень у динаміці розвитку 

експериментального цукрового діабету відбувається наступне: 

• Рівень глюкози крові на 14 – 28-у доби зростає в 2,74 – 3,77 раза 

(p<0,01 – 0,001), а на 42 – 70-у доби стає стабільним і, водночас, більшим у 4,68 

– 4,60 раза (p<0,001), ніж в інтактних тварин. Починаючи з 14-ї доби і до кінця 

експерименту зростає також і рівень глікозильованого гемоглобіну в 3,33 – 5,16 

раза (p<0,01 – 0,001). Виявлені біохімічні зміни вказують на розвиток стабільно 

перебігаючого експериментального цукрового діабету. 

• Iз 28-ї і до 70-ї діб досліду прогресивно зменшується маса тіла 

тварин в 1,17 – 1,52 раза (p<0,01), а маса ПСЗ – у 1,20 – 1,64 раза (p<0,01 – 

0,001), що свідчить про порушення білкового обміну за умови розвитку 

експериментального цукрового діабету. 

• Найбільш ранніми ознаками розвитку діабетичної мікроангіопатії є 

структурні зміни базальної мембрани, що виявляються вже на 14-у добу 

досліду і проявляються “розпушенням”, дезорганізацією та морфометрично 

підтверджуються її потовщенням у 2,09 раза (p<0,001), яке наростає до кінця 

експерименту і на 70-у добу її товщина в 3,82 раза (p<0,001) перевищує норму. 

• Із 28-ї доби починає виявлятися плазматичне просякання 

периваскулярної сполучної тканини і дистрофічні зміни ендотеліоцитів, які 

найбільш виражені, починаючи з 42-ї доби, і проявляються мікроклазматозом, 

збільшенням кількості мікровідростків, кавеол і морфометрично 

підтверджуються зменшенням коефіцієнта форми люменальної поверхні 

гемокапілярів в 1,22 раза (p<0,05) та свідчать про виражену діабетичну 

мікроангіопатію ПСЗ. 

• В останні терміни спостереження (56 і 70-та доби) дистрофічні 

зміни посилюються, що морфометрично підтверджується зменшенням 

коефіцієнта форми люменальної поверхні капілярів в 1,29 – 1,40 раза (p<0,001), 

стоншенням транспортної зони ендотеліоцитів на 70-у добу в 1,20 раза (p<0,05) 

і вказує на прогресування мікроциркуляторної гіпоксії та зниження активності 

трансендотеліальних процесів. 
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Матеріали даного розділу опубліковано в роботі: 

1. Kotyk T. Features of ultrastructural restructuring of hemocapillaries of 

the submandibular gland in rats in case of diabetes mellitus / T. Kotyk // J. Educ. 

Health Sport. – 2015. – Vol. 5, № 10. – P. 284 – 290 [159]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ПАРЕНХІМИ 

ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ В РІЗНІ ТЕРМІНИ 

РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ 

 

 

5.1. Морфофункціональні зміни клітин кінцевих відділів на етапах 

розвитку стрептозотоцинового діабету 

При вивченні гістологічних зрізів ПСЗ на 14-у добу досліду відмічається 

вакуолізація цитоплазми більшості серомукоцитів (рис. 5.1).  

 

 
Рис. 5.1. Вакуолізація серомукоцитів піднижньощелепної слинної залози щура 

на 14-у добу експерименту. Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: 

ок. 10, об. 20. Позначення: 1 – кінцевий відділ; 2 – вакуоля в цитоплазмі 

серомукоцита; 3 – вставна протока; 4 – гранулярна протока; 5 – посмугована 

протока.  

 

Такі ж зміни спостерігаються і при дослідженні півтонких зрізів – 

цитоплазма значної кількості клітин кінцевих відділів містить вакуолі різних 

розмірів, які подекуди займають до половини об’єму цитоплазми (рис. 5.2). 
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Навколо ядер спостерігаються ділянки метахромазії. На ультрамікроскопічному 

рівні виявляються серомукоцити з великими вакуолями (рис. 5.3). 

Ідентифікуються також гландулоцити як зі значною (рис. 5.4), так і з малою 

кількістю секреторних гранул (рис. 5.5).  

 

 
Рис. 5.2. Вакуолі в гландулоцитах піднижньощелепної слинної залози щура на 

14-у добу досліду. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий синій. Мікрофотографія. 

Зб.: ок. 10, об. 75. Позначення: 1 – ядро серомукоцита; 2 – вакуоля; 3 – ділянка 

метахромазії навколо ядра; 4 – сполучна тканина.  

 

 
Рис. 5.3. Вакуоля в цитоплазмі серомукоцита піднижньощелепної слинної 

залози щура на 14-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6400. 

Позначення: 1 – ядро; 2 – секреторна гранула; 3 – вакуоля.  
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Рис. 5.4. Серомукоцит піднижньощелепної слинної залози щура зі значною 

кількістю гранул на 14-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×4000. Позначення: 1 – ядро; 2 – секреторна гранула; 3 – клітинний відросток; 4 

– просвіт кінцевого відділу; 5 – міоепітеліоцит; 6 – гемокапіляр.  
 

 

Рис. 5.5. Серомукоцит піднижньощелепної слинної залози щура з малою 

кількістю гранул на 14-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×6400. 

Позначення: 1 – ядро; 2 – гранулярна ендоплазматична сітка; 3 – мітохондрія; 

4 – комплекс Гольджі; 5 – секреторні гранули; 6 – автолізосома; 7 –

 мієліноподібна фігура; 8 – просвіт кінцевого відділу; 9 – міжклітинний 

каналець. 
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Ядра округлі, із незначними інвагінаціями ядерної оболонки, та 

переважанням евхроматину; гетерохроматин, в основному, розміщений 

маргінально у вигляді грудочок; навколоядерний простір виявляється по всьому 

периметру, подекуди розширений. Здебільшого ідентифікуються серомукоцити 

з гіпертрофованими ГЕС та КГ (див. рис. 5.5). Часто цистерни КГ є 

розширеними. Мітохондрії різного розміру, в основному, видовженої форми, із 

нечіткими гребенями, розміщуються на периферії клітин. В окремих клітинах 

виявляються автолізосоми та мієліноподібні фігури. Подекуди спостерігаються 

ділянки з декомплектованими, вакуолізованими і розширеними цистернами 

ГЕС та зменшенням кількості прикріплених рибосом на них (рис. 5.6). Також 

слід відмітити, що міжклітинні канальці є дещо розширеними тільки навколо 

клітин із малою кількістю секреторних гранул. 

 

 
 

Рис. 5.6. Розширення і невпорядкованість цистерн гранулярної 

ендоплазматичної сітки серомукоцита піднижньощелепної слинної залози щура 

на 14-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×24000. 

Позначення: 1 – ядро; 2 – навколоядерний простір; 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка.  



	 69 
 Встановлено, що в даний термін експерименту площа серомукоцитів 

(рис. 5.7) не відрізняється від такої ж у контрольних (табл. 5.1) (p>0,05). Однак 

площа ядер серомукоцитів збільшується в 1,32 раза (p<0,001), що вказує на 

зростання їхньої функціональної активності.  

 

 
А       Б 

Рис. 5.7. Різноспрямовані зміни площі серомукоцитів (А) та їхніх ядер (Б) 

піднижньощелепної слинної залози щурів на етапах експерименту. 

 

Таблиця 5.1 

Площа серомукоцитів і їхніх ядер (мкм2) піднижньощелепної слинної 

залози щурів у різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін, доба Тварини 
Площа 

серомукоцитів ядер 

1 2 3 4 

14 
Контрольні 120,23±22,82 14,55±3,02 

Дослідні 124,62±34,36 19,28±5,33* 

28 
Контрольні 126,58±24,23 15,39±3,11 

Дослідні 111,80±23,88* 17,09±4,36* 

42 
Контрольні 123,55±23,56 14,97±2,96 

Дослідні 107,47±25,41* 16,00±3,88* 



	 70 
Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 

56 Контрольні 116,18±22,42 14,08±2,94 

Дослідні 70,26±16,93* 11,11±2,81* 

70 Контрольні 115,79±21,36 13,90±2,94 

Дослідні 69,44±16,58* 11,66±3,17* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

Ураховуючи сказане в розділі 3 щодо кількості груп (кластерів) клітин 

кінцевих відділів, у залежності від їхньої площі та площі ядер, а також 

наповнення секреторними гранулами, в інтактних тварин, які відповідають 

різним стадіям секреторного циклу, були виділені відповідні кластери клітин на 

14-у добу від початку експерименту (табл. 5.2, 5.3, 5.4). 

 

Таблиця 5.2 

Площа серомукоцитів (мкм2) різних кластерів піднижньощелепної слинної 

залози щурів у різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін 

досліду, доба 
Тварини Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

14 
Контрольні 94,00±9,36 119,62±8,05 147,70±13,52 

Дослідні 94,77±14,55 134,70±12,04* 178,62±17,02* 

28 
Контрольні 98,04±9,62 125,20±8,19 155,29±11,62 

Дослідні 84,99±9,40* 113,85±8,15* 145,15±13,55* 

42 
Контрольні 97,19±9,48 122,23±7,78 152,69±12,71 

Дослідні 84,20±10,47* 114,02±9,28* 145,52±12,72* 

56 
Контрольні 91,39±9,35 115,75±7,76 145,52±11,70 

Дослідні 53,84±7,00* 72,67±5,67* 94,50±9,06* 

70 
Контрольні 91,90±9,43 115,36±7,24 142,78±12,60 

Дослідні 51,15±6,62* 69,22±5,47* 91,11±7,77* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 
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Таблиця 5.3 

Площа ядер серомукоцитів (мкм2) різних кластерів піднижньощелепної 

слинної залози щурів у різні терміни розвитку стрептозотоцинового діабету 

(Mean±SD) 

Термін 

досліду, доба 
Тварини Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

14 
Контрольні 13,48±2,55 14,46±2,91 15,76±3,22 

Дослідні 17,20±4,39* 20,13±5,16* 22,73±5,62* 

28 
Контрольні 14,03±2,63 15,27±2,88 16,83±3,24 

Дослідні 15,08±3,01* 17,24±4,41* 19,58±4,53* 

42 
Контрольні 13,80±2,59 14,64±2,41 16,63±3,30 

Дослідні 14,50±3,41 16,39±3,79* 18,53±3,57* 

56 
Контрольні 12,90±2,33 13,88±2,71 15,75±3,22 

Дослідні 10,53±2,72* 11,10±2,67* 12,11±2,96* 

70 
Контрольні 12,86±2,55 13,80±2,76 15,20±3,15 

Дослідні 10,09±2,75* 11,55±2,94* 13,66±2,90* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

Таблиця 5.4 

Кількість серомукоцитів (%) піднижньощелепної слинної залози щурів, які 

утворюють різні кластери, у різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін, доба Тварини Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 2 3 4 5 

14 
Контрольні 28,94 42,49 28,57 

Дослідні 45,41* 36,24 18,34* 

28 
Контрольні 29,02 40,21 30,77 

Дослідні 31,02 46,94 22,04* 

42 
Контрольні 30,28 40,49 29,23 

Дослідні 42,79* 37,50 19,71* 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 

56 Контрольні 30,37 43,33 26,30 

Дослідні 38,55 39,27 22,18 

70 Контрольні 29,53 43,62 26,85 

Дослідні 31,46 41,57 26,97 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

Встановлено, що, у порівнянні з контролем, на 14-у добу досліду площа 

серомукоцитів кластера 1 не змінюється (p>0,05), кластерів 2 і 3 – зростає в 1,13 

і 1,21 раза (p<0,001), а площа їхніх ядер збільшується в усіх кластерах в 1,28; 

1,39 і 1,44 раза (p<0,001) (рис. 5.8). Водночас, відсоток серомукоцитів, які 

формують кластер 1 (45,41 %), збільшується (p<0,001), кластера 2 (36,24 %) – 

не змінюється (p>0,05), а кластера 3 (18,34 %) – зменшується (p<0,01) (рис. 5.9). 

У цей термін, у порівнянні з інтактними тваринами, відносна оптична щільність 

і відносна площа секреторних гранул зменшуються відповідно в 1,68 і 1,56 раза 

(p<0,001) (рис. 5.10). При цьому останній показник має високу варіабельність, 

що можна пояснити наявністю в кінцевих відділах клітин, які значно різняться 

ступенем наповнення секреторними гранулами (див. рис. 5.3, рис. 5.4). 

 При аналізі структури кластерів на 14-у добу досліду відмічається 

дифузне розміщення клітин навколо центрів відповідних кластерів, тобто 

варіабельність морфометричних показників останніх значно збільшується, у 

порівнянні з інтактними (рис. 5.11). У кластері 1 з’являються клітини, площа 

яких є значно меншою, ніж площа таких же клітин в інтактних тварин. У 

кластері 3 відмічається поява клітин, які за площею серомукоцитів та їхніх ядер 

значно перевищують граничні значення вказаних показників клітин кластера 3 

інтактних тварин. 

На 28-у добу досліду на гістологічних зрізах, у порівнянні з попереднім 

терміном, клітини кінцевих відділів із вакуолями вивляються значно рідше 

(рис. 5.12).  
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А 

 

Б 

Рис. 5.8. Кластерний аналіз за площею серомукоцитів (А) та їхніх ядер (Б) 
піднижньощелепної слинної залози щурів на етапах досліду.	
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Рис. 5.10. Відносна оптична щільність та відносна площа секреторних гранул 

серомукоцитів піднижньощелепної слинної залози щурів у різні терміни 

спостереження. 

 
Рис. 5.9. Кількість серомукоцитів (%) піднижньощелепної слинної залози 

щурів, які утворюють відповідні кластери, у різні терміни досліду. 
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Рис. 5.11. Структура кластерів серомукоцитів піднижньощелепної слинної 

залози щурів у різні періоди досліду. 
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Рис. 5.12. Вакуолізація серомукоцитів піднижньощелепної слинної залози 

щура на 28-у добу досліду. Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія.          

Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – кінцевий відділ; 2 – вакуоля; 3 – вставна 

протока; 4 – гранулярна протока.  

 

 На препаратах, забарвлених метиленовим синім, ядра серомукоцитів 

інтенсивно забарвлені, ділянок метахромазії цитоплазми навколо них не 

спостерігається, у поодиноких клітинах виявляються вакуолі (рис. 5.13). На 

ультрамікроскопічному рівні в цей термін спостереження ядра серомукоцитів 

 

 
Рис. 5.13. Вакуолізація поодиноких серомукоцитів піднижньощелепної слинної 

залози щура на 28-у добу експерименту. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий 

синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 100. Позначення: 1 – ядро 

серомукоцита; 2 – цитоплазма серомукоцита; 3 – вакуоля.  
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характеризуються наявністю значної кількості евхроматину, гетерохроматин 

здебільшого розміщений у вигляді тонкої смужки під ядерною оболонкою 

(рис. 5.14). Навколоядерний простір збережений. Цистерни ГЕС і КГ 

розширені.  

 

 
Рис. 5.14. Перебудова мітохондрій серомукоцита піднижньощелепної слинної 

залози щура на 28-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×8000. 

Позначення: 1 – ядро; 2 – гранулярна ендоплазматична сітка; 3 – деструкція 

гребенів мітохондрій; 4 – вакуолізація мітохондрій; 5 – втрата двоконтурності 

оболонки мітохондрії і її деструкція в окремих ділянках; 6 – пухирець-

транспортер лізосомних ензимів.  

 

Більшість мітохондрій є округлими, відзначається деструкція їхніх гребенів, 

вакуолізація та, подекуди, втрата двоконтурності їхньої оболонки зі 

збереженням зовнішньої мітохондріальної перетинки. В окремих мітохондріях 

спостерігається дифузна гомогенізація матриксу (рис. 5.15). Водночас, 

виявляються також мітохондрії зі збереженими гребенями, проте 

мітохондріальний матрикс є більшої оптичної щільності, ніж у контрольних 

тварин. 
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Рис. 5.15. Мієліноподібні фігури і порушення структури мітохондрій 

серомукоцита піднижньощелепної слинної залози щура на 28-у добу 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×2400. Позначення: 1 – ядро; 

2 – гранулярна ендоплазматична сітка; 3 – вакуоля; 4 – комплекс Гольджі;        

5 – секреторна гранула; 6 – дифузна гомогенізація мітохондрії; 7 – мітохондрія; 

8 – пухирець-транспортер лізосомних ензимів; 9 – мієліноподібна фігура.  

 

Часто виявляються пухирці-транспортери лізосомних ензимів (див. рис. 5.14, 

рис. 5.15), автолізосоми та мієліноподібні фігури (рис. 5.16, рис. 5.17). 

Міжклітинні канальці розширені. Серомукоцити, в основному, із помірною 

кількістю секреторних гранул. Ідентифікуються клітини, цитоплазма яких 

містить вакуолі. Однак кількість серомукоцитів із такими вакуолями та розміри 

останніх є значно меншими, ніж на 14-у добу досліду. Базальна мембрана 

кінцевих відділів дещо розпушена та потовщена. 

На 28-у добу експерименту площа серомукоцитів є меншою в 1,13 раза 

(p<0,01), у порівнянні з контролем (див. рис. 5.7, табл. 5.1).  
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Рис. 5.16. Мієліноподібні фігури та гетеролізосома в серомукоциті 

піднижньощелепної слинної залози щура на 28-у добу досліду. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×9600. Позначення: 1 – мієліноподібна фігура;                 

2 – гетеролізосома; 3 – секреторна гранула.  

 

  
Рис. 5.17. Розширений міжклітинний каналець кінцевого відділу 

піднижньощелепної слинної залози щура на 28-у добу експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×8000. Позначення: 1 – автолізосома;            

2 – гранулярна ендоплазматична сітка; 3 – мітохондрія; 4 – мієліноподібна 

фігура; 5 – міжклітинний каналець; 6 – базальна мембрана.  
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Однак площа їхніх ядер залишається більшою в 1,11 раза, ніж у контрольних 

щурів (p<0,001). Класифікаційним аналізом встановлено, що в кластерах 1, 2 і 3 

площа серомукоцитів зменшується в 1,15; 1,10 і 1,07 раза (p<0,001), але площа 

їхніх ядер залишається більшою, у порівнянні з контролем в 1,07; 1,13 і 1,16 

раза (p<0,05 – 0,01), відповідно (див. рис. 5.8, табл. 5.2, табл. 5.3). У структурі 

кластерів (див. рис. 5.11) відмічено, що варіабельність площ серомукоцитів і 

їхніх ядер залишається більшою, ніж в інтактних тварин. Водночас, відсоток 

клітин, який утворює кластер 3 (22,04 %), є меншим (p<0,05), а кластерів 1 і 2 – 

не відрізняється (p>0,05) від такого ж контрольних тварин (див. рис. 5.9, табл. 

5.4). При цьому відносна оптична щільність секреторних гранул залишається 

меншою в 1,09 раза (p<0,001), а їхня відносна площа не відрізняється від 

показника інтактних щурів (p>0,05) (див. рис. 5.10).  

На 42-у добу експерименту гістологічна будова досліджуваної залози в 

цілому нагадує таку ж на 28-у добу, але серомукоцитів із вакуолізацією 

цитоплазми не спостерігається (рис. 5.18).  

 

 
 

Рис. 5.18. Відсутність вакуоль у цитоплазмі серомукоцитів піднижньощелепної 

слинної залози щура на 42-у добу досліду на світлооптичному рівні. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення:            

1 – кінцевий відділ; 2 – вставна протока; 3 – гранулярна протока.  
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Однак при вивченні півтонких зрізів ідентифікуються поодинокі 

серомукоцити з вакуолями, які займають до третини цитоплазми клітин 

(рис. 5.19). Електронномікроскопічно виявляються кінцеві відділи, клітини 

яких містять незначну кількість секреторних гранул. Цистерни ГЕС і КГ є 

розширеними. Мітохондрії, здебільшого, округлі, у них спостерігається 

деструкція гребенів і гомогенізація вмісту (рис. 5.20). Навколоядерний простір 

не ідентифікується чітко по всьому периметру ядра, виявляються пухирці-

транспортери лізосомних ензимів, гетеро- і автолізосоми (рис. 5.21). 

Міжклітинні канальці є розширеними (див. рис. 5.20). Зрідка виявляються 

серомукоцити з набряком ядра, просвітленою цитоплазмою, фрагментованими, 

вакуолізованими і зруйнованими цистернами ГЕС (рис. 5.22). 

 

 
 

Рис. 5.19. Поодинокі вакуолізовані серомукоцити піднижньощелепної слинної 

залози щура на 42-у добу експерименту. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий 

синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 75. Позначення: 1 – ядро серомукоцита; 

2 – цитоплазма серомукоцита; 3 – вакуоля в цитоплазмі гландулоцита; 4 – 

вставна протока.  
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Рис. 5.20. Дистрофічно змінені серомукоцити піднижньощелепної слинної 

залози щура на 42-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×4800. Позначення: 1 – ядро; 2 – гранулярна ендоплазматична сітка; 3 – 

мітохондрія; 4 – комплекс Гольджі; 5 – автолізосома.  

 

 
Рис. 5.21. Порушення ультраструктурної організації серомукоцита 

піднижньощелепної слинної залози щура на 42-у добу досліду. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×12000. Позначення: 1 – ядро; 2 – гранулярна 

ендоплазматична сітка; 3 – мітохондрія; 4 – мієліноподібна фігура; 5 –

 автолізосома; 6 – гетеролізосома.  
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Рис. 5.22. Деструкція серомукоцита піднижньощелепної слинної залози щура на 

42-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×2400. Позначення: 

1 – ядро; 2 – фрагментація гранулярної ендоплазматичної сітки; 3 – вакуоля; 4 – 

пухирець-транспортер лізосомних ензимів; 5 – серомукоцит; 6 – 

міоепітеліоцит; 7 – гемокапіляр.  

 

На 42-у добу досліду площа серомукоцитів є меншою в 1,15 раза 

(p<0,001), а площа їхніх ядер є більшою в 1,07 раза (p<0,01) від таких же в 

контрольних тварин (див. рис. 5.7, табл. 5.1). Водночас, зменшуються: розміри 

клітин кластерів 1, 2 і 3, у порівнянні з контролем в 1,15; 1,07 і 1,05 раза 

(p<0,001) (див. рис. 5.8, табл. 5.2); відносна площа секреторних гранул в 1,39 

раза (p<0,05) та їхня відносна оптична щільність в 1,81 раза (p<0,001), у 

порівнянні з інтактними тваринами (див. рис. 5.10). Це може зарактеризувати 

зниження синтезу секрету, подальшого зменшення його кількості і збільшення 

слизового компонента в ньому. При цьому площа ядер клітин кластерів 2 і 3 

залишається більшою за таку ж у контролі в 1,12 і 1,11 раза (p<0,001 – 0,01), що 

вказує на підвищену їхню функціональну активність (див. табл. 5.3). Слід 

відмітити, що в цей термін частка серомукоцитів кластера 1, у порівнянні з 

контролем, зростає до 42,79 % (p<0,01), такий показник кластера 3 зменшується 

до 19,71 % (p<0,05), а кластера 2 – до 37,50 % (p>0,05) (див. рис. 5.9, табл. 5.4). 

У структурі кластерів відзначається дифузне розміщенням серомукоцитів 

навколо центрів відповідних кластерів (див. рис. 5.11). 
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На 56-у добу зрідка виявляються серомукоцити з вакуолями (рис. 5.23). 

Спостерігаються, в основному, округлі кінцеві відділи, які є меншими, у 

порівнянні з контролем і попередніми термінами. Водночас, візуалізується 

розростання сполучної тканини навколо кінцевих відділів. 

 

 
 

Рис. 5.23. Дрібні кінцеві відділи піднижньощелепної слинної залози щура з 

поодинокими вакуолізованими серомукоцитами на 56-у добу експерименту. 

Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 100. Позначення:     

1 – кінцевий відділ; 2 – вакуоля; 3 – вставна протока; 4 – гранулярна протока;    

5 – посмугована протока.  

 

На ультраструктурному рівні в даний термін спостереження зрідка 

ідентифікуються клітини кінцевих відділів ПСЗ з вакуолями, які займають до 

третини об’єму клітин (рис. 5.24). Ядра, в основному, містять евхроматин. 

Гетерохроматин, кількість якого візуально, у порівнянні з попередніми 

термінами, збільшена, розміщується під ядерною оболонкою. Мітохондрії з 

гомогенізованим матриксом. Пухирці-транспортери лізосомних ензимів 

поодинокі. ГЕС міститься в незначній кількості, її цистерни – розширені. 
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Рис. 5.24. Вакуоля в серомукоциті піднижньощелепної слинної залози щура 

на 56-у добу експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×2400. 

Позначення: 1 – ядро гландулоцита; 2 – вакуоля; 3 – секреторна гранула;      

4 – мітохондрія; 5 – пухирець-транспортер лізосомних ензимів;                        

6 – гранулярна ендоплазматична сітка. 
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У більшості серомукоцитів між цистернам ГЕС локалізуються дрібні вакуолі 

(рис. 5.25). Клітини кінцевих відділів рівномірно наповнені секреторними 

гранулами, які подекуди зливаються. Ідентифікується розширення 

міжклітинних канальців та розростання сполучної тканини між кінцевими 

відділами. 

 

 
Рис. 5.25. Дрібні вакуолі в клітинах кінцевих відділів піднижньощелепної 

слинної залози щура на 56-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×1600. Позначення: 1 – ядро серомукоцита; 2 – секреторна гранула; 3 – злиття 

секреторних гранул; 4 – дрібна вакуоля; 5 – міжклітинний каналець; 6 –

 сполучна тканина.  

 

На 70-у добу досліду на гістологічних зрізах ПСЗ, забарвлених 

гематоксиліном і еозином, ідентифікуються дрібні округлі кінцеві відділи, які 

розділені значними прошарками сполучної тканини (рис. 5.26). При 

електронномікроскопічному дослідженні також виявляються численні ділянки 

розростання строми залози (рис. 5.27 а). Кінцеві відділи утворені дрібними 

серомукоцитами (рис. 5.27 б), між плазмолемами їхніх бічних поверхонь 

виявляється розширення міжклітинних канальців. 
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Рис. 5.26. Стабілізація структурної організації кінцевих відділів 

піднижньощелепної слинної залози щура на 70-у добу досліду. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – 

кінцевий відділ; 2 – прошарок сполучної тканини.  

 

 
Рис. 5.27. Атрофія кінцевих відділів та розростання строми піднижньощелепної 

слинної залози щура на 70-у добу експерименту. Електронні мікрофотографії. 

Зб.: ×2400 (а) та ×3200 (б). Позначення: 1 – серомукоцит; 2 – міоепітеліоцит; 3 –

 сполучна тканина; 4 – плазмоцит; 5 – фібробласт.  
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Ядра клітин кінцевих відділів здебільшого містять евхроматин, 

гетерохроматин розміщується під ядерною оболонкою (рис. 5.28). 

Навколоядерний простір збережений, в окремих ділянках – розширений. 

 

 
 

Рис. 5.28. Незначна кількість цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки і 

комплексу Гольджі в навколоядерній ділянці серомукоцита піднижньощелепної 

слинної залози щура на 70-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×16000. Позначення: 1 – ядро; 2 – навколоядерний простір; 3 – гранулярна 

ендоплазматична сітка; 4 – комплекс Гольджі; 5 – секреторна гранула.  

 

Виявляється незначна кількість цистерн ГЕС. Мітохондрії різних розмірів та 

форми, в основному, із чіткими гребенями та електронносвітлим матриксом, 

розміщуються на периферії клітин (рис. 5.29). Пухирці-транспортери 

лізосомних ензимів поодинокі. 

На 56-у і 70-у доби досліду спостерігається прогресивне зменшення, 

порівняно з контролем, площі серомукоцитів в 1,65 і 1,67 раза та їхніх ядер в 

1,27 і 1,19 раза, відповідно (p<0,001) (див. рис. 5.7, табл. 5.1). Морфометричні  
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показники кластерів також змінюються і на 70-у добу, у порівнянні з 

контролем, зменшуються відповідно: серомукоцитів – в 1,80; 1,67 і 1,57 раза 

(p<0,001) та їхніх ядер – в 1,27; 1,20 і 1,11 раза (p<0,001 – 0,01) (див. рис. 5.8, 

табл. 5.2, табл. 5.3). Структура кластерів на 56-у і 70-у доби характеризується 

щільно розміщеними серомукоцитами навколо центрів відповідних кластерів і 

нагадують таку структуру в інтактних тварин (див. рис. 5.11). Окрім того, в 

останній термін досліду відсоток серомукоцитів, який формує кластер 1 

(31,46 %), не відрізняється від кластера 3 (26,97 %) (p>0,05) (див. рис. 5.9, 

табл. 5.4). Відносна площа секреторних гранул у ці терміни зростає і на 70-у 

добу вона становить 42,44 % та не відрізняється від норми (p>0,05). Натомість 

відносна оптична щільність секреторних гранул у ці терміни є в 1,72 і 1,52 раза 

меншою у порівнянні з інтактними тваринами (p<0,001) (див. рис. 5.10). 

 
 

Рис. 5.29. Розширення міжклітинних канальців в основнобічних ділянках 

серомукоцитів піднижньощелепної слинної залози щура на 70-у добу 

експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×12000. Позначення: 1 – ядро; 

2 – мітохондрія; 3 – пухирець-траспортер лізосомних ензимів; 4 – секреторна 

гранула; 5 – міжклітинний каналець.  
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Підсумовуючи сказане вище, можемо стверджувати, що на етапах досліду 

відбуваються зміни серомукоцитів як на світлооптичному, так і на 

ультраструктурному рівнях, а також зміни всіх метричних показників і часток 

серомукоцитів, які формують відповідні кластери. Поряд із цим, найбільш 

загальними закономірностями перебудови клітин кінцевих відділів за умови 

розвитку експериментального цукрового діабету є: 

• Вакуолізація цитоплазми серомукоцитів, яка є найбільш вираженою 

на 14-у добу і поступово зменшується до 42-ї доби, поодиноко ідентифікується 

на 56-у, і відсутня на 70-у добу спостереження. Це вказує на розвиток 

вираженого набряку клітин у перший термін спостереження і на його 

зменшення – у наступні. 

• Зменшення, у порівнянні з контролем, площі серомукоцитів, 

починаючи з 28-ї доби і в наступні терміни в 1,13 – 1,67 раза (p<0,01 – 0,001), 

що опосередковано аргументує прогресивне зменшення кількості секрету, який 

виводиться кінцевими відділами залози. 

• Нижчі за показник в інтактних тварин в 1,68 – 1,52 раза (p<0,001) 

значення відносної оптичної щільності гранул, які, скоріш за все, вказують на 

переважання в секреті залози слизового компонента в усі терміни цукрового 

діабету. 

Водночас, можна виділити зміни серомукоцитів, які відбуваються в ранні 

(на 14-а – 42-у доби) і пізні (на 56 – 70-у доби) терміни спостереження. Так, у 

ранні терміни досліду спостерігаються: 

• Збільшення, у порівнянні з контролем, розмірів ядер в 1,32 – 1,07 

раза (p<0,001 – 0,01) і кількості евхроматину в них, що вказує на підвищену 

їхню функціональну активність. 

• Зміни серомукоцитів на ультраструктурному рівні, а саме: 

розширення цистерн ГЕС і КГ, поява значної кількості мієліноподібних фігур, 

пухирців-транспортерів лізосомних ензимів і лізосом, пошкодження 

мітохондрій. Останнє на ультраструктурному рівні проявляється деструкцією 

мітохондріальних гребенів, вакуолізацією і, подекуди, втратою двоконтурності 
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оболонки та дифузною гомогенізацією вмісту. При цьому, на 14-у добу досліду 

утворюються вакуолі значних розмірів, однак їхня кількість у наступні терміни 

прогресивно зменшується.  

Усі ці зміни вказують на ушкодження серомукоцитів у ранні терміни 

спостереження (14-а – 42-а доби). 

У пізні терміни досліду (56-а – 70-а доби) спостерігаються: 

• Зменшення, у порівнянні з контролем, розмірів ядер в 1,27 – 1,19 

раза (p<0,001), що вказує на зменшення їхньої функціональної активності. 

• На ультраструктурному рівні зменшення цистерн КГ і ГЕС, 

поодинокі пухирці-транспортери лізосомних ензимів. При цьому, на 56-у добу 

виявляються поодинокі серомукоцити з вакуолями значних розмірів, у 

більшості клітин – дрібні вакуолі між цистернами ГЕС та мітохондрії з 

гомогенізованим вмістом. Однак на 70-у добу вакуолізація не визначається, а 

мітохондрії характеризуються наявністю чітких гребенів та електронносвітлого 

матриксу. Ці зміни вказують на те, що в останній термін досліду 

встановлюється гістологічна акомодація серомукоцитів. 

• Зростання відносної площі гранул до 42,44 % на фоні зменшення 

розмірів секреторних клітин і зниження функціональної активності їхніх ядер, а 

також рівність часток серомукоцитів кластерів 1 і 3 (31,46 % і 26,97 %, 

відповідно) в останній термін спостереження. Виявлені зміни підтверджують 

розвиток гістологічної акомодації. 

 

5.2. Особливості перебудови вивідних проток піднижньощелепної 

слинної залози в різні терміни експериментального цукрового діабету 

На 14-у добу експерименту на світлооптичному рівні зміни будови 

вивідних проток не визначаються (рис. 5.30). Це ж підтверджується 

дослідженням півтонких зрізів: помірна інтенсивність забарвлення 

метиленовим синім цитоплазми епітеліоцитів вставних проток; більшість 

епітеліоцитів гранулярних проток заповнена темними гранулами (рис. 5.31); у 

посмугованих протоках збережена базальна посмугованість (рис. 5.32).  
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Рис. 5.31. Відсутність видимих структурних змін вставної та гранулярних 

проток піднижньощелепної слинної залози щура на 14-у добу експерименту. 

Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 75. 

Позначення: 1 – вставна протока; 2 – гранулярна протока; 3 – кінцевий відділ.  

 
Рис. 5.30. Відносно незмінена гістологічна структура вивідних проток 

піднижньощелепної слинної залози щура на 14-у добу досліду. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – 

вставна протока; 2 – гранулярна протока; 3 – посмугована протока;               

4 – кінцевий відділ.  
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Рис. 5.32. Збережена базальна посмугованість основних відділів епітеліоцитів 

посмугованих проток піднижньощелепної слинної залози щура через 14 діб 

розвитку стрептозотоцинового діабету. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий синій. 

Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 75. Позначення: 1 – посмугована протока; 2 – 

кінцевий відділ; 3 – сполучнотканинний прошарок.  

 

 На ультраструктурному рівні вставні протоки характеризуються відносно 

не зміненою структурою. В епітеліоцитах гранулярних проток визначаються 

ядра з незначними інвагінаціями ядерної оболонки і переважанням 

евхроматину (рис. 5.33 а). Грудочки гетерохроматину розміщуються, в 

основному, маргінально у вигляді тоненької смужки біля ядерної оболонки. 

Цитоплазма даних епітеліоцитів помірної електронної оптичної щільності. В її 

апікальній частині візуалізуються електроннощільні гранули різного розміру з 

нечіткими межами, які мають тенденцію до злиття. Виявляються пухирці-

транспортери лізосомних ензимів, мітохондрії з нечіткими гребенями і 

електроннопрозорим матриксом, подекуди виявляється їхня вакуолізація. Межі 

епітеліоцитів не є чіткими. Що ж до ультраструктурної організації 

посмугованих проток, то в їхніх епітеліоцитах, на відміну від контрольних 
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тварин, спостерігаються темні мітохондрії, електронна щільність яких часто є 

такою як і цитоплазми клітин, що зумовлює деякі труднощі ідентифікації цих 

органел (рис. 5.33 б). Виявляються розширені міжклітинні канальці до двох 

третин висоти епітеліоцитів. 

 

 
 

Рис. 5.33. Порушення ультраструктурної організації гранулярних (а) і 

посмугованих (б) проток піднижньощелепної слинної залози щура на 14-у добу 

досліду. Електронні мікрофотографії. Зб.: ×2400 (а) і ×4000 (б). 

Позначення: 

а: 1 – епітеліоцит; 2 – секреторні гранули; 3 – лізосоми; 4 – мітохондрія;  

б: 1 – епітеліоцит; 2 – розширений міжклітинний каналець.  

 

Морфометрично встановлено, що на 14-у добу розвитку 

експериментального цукрового діабету статистично значимо змінюються 

показники тільки посмугованих проток (рис. 5.34 д, е). Так, у порівнянні з 

контролем, площа їхнього просвіту і висота епітеліоцитів збільшуються 

відповідно в 1,29 і 1,09 раза (p<0,05) (табл. 5.5, табл. 5.6).  
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Рис. 5.34. Зміна площі просвіту і висоти епітеліоцитів вставних (а, б), 

гранулярних (в, г) та посмугованих (д, е) проток піднижньощелепної слинної 

залози щурів у різні терміни досліду. * – статистично значима різниця, у 

порівнянні з контролем (p < 0,05). 
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Таблиця 5.5 

Площа просвіту проток (мкм2) піднижньощелепної слинної залози щурів у 

різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін, 

доба 
Тварини 

Протоки 

Вставні Гранулярні Посмуговані 

14 
Контрольні 6,84±3,65 20,36±11,28 66,74±47,56 

Дослідні 5,82±2,66 24,43±17,45 85,95±61,42* 

28 
Контрольні 6,80±3,71 20,14±11,62 68,53±51,98 

Дослідні 5,72±1,44 20,37±12,56 75,35±45,41 

42 
Контрольні 6,98±3,84 20,58±11,92 68,56±52,15 

Дослідні 4,69±1,53* 14,97±7,53* 57,30±24,13 

56 
Контрольні 6,68±3,75 19,64±11,33 66,10±51,60 

Дослідні 4,37±1,74* 12,78±7,09* 61,35±44,66 

70 
Контрольні 6,71±3,89 19,44±10,50 63,34±42,14 

Дослідні 4,18±1,77* 13,47±7,29* 38,76±29,79* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

Таблиця 5.6 

Висота епітеліоцитів проток (мкм) піднижньощелепної слинної залози 

щурів у різні терміни досліду (Mean±SD) 

Термін, 

доба 
Тварини 

Протоки 

Вставні Гранулярні Посмуговані 

1 2 3 4 5 

14 
Контрольні 4,36±0,87 16,98±2,35 13,97±2,30 

Дослідні 4,22±0,70 17,60±2,17 15,18±2,51* 

28 
Контрольні 4,34±0,91 17,02±2,26 14,02±2,24 

Дослідні 4,21±0,89 15,27±2,90* 12,51±1,48* 

42 
Контрольні 4,35±0,90 16,95±2,55 13,96±2,45 

Дослідні 4,43±0,78 13,43±1,59* 11,54±1,75* 
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Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 5 

56 
Контрольні 4,28±0,86 17,67±2,50 14,53±2,35 

Дослідні 4,17±0,93 12,50±1,93* 11,81±2,61* 

70 
Контрольні 4,23±0,87 17,65±2,32 14,57±2,60 

Дослідні 3,57±0,53* 12,45±2,59* 10,65±2,07* 

Примітка. * – p<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

Для визначення, зміна якого з морфометричних показників є більш 

суттєвою, було проведено аналіз ГК (табл. 5.7) та виділено три ГК.  

 

Таблиця 5.7 

Навантаження змінних на головні компоненти вивідних проток 

піднижньощелепної слинної залози на 14-у добу досліду 

Показники 
ГК 

ГК 1 ГК 2 ГК 3	

Висота епітеліоцитів вставних проток -0,06 0,28 0,82 

Площа просвіту вставних проток 0,18 -0,31 0,64	

Висота епітеліоцитів гранулярних проток -0,10 0,83 0,30	

Площа просвіту гранулярних проток 0,83 0,05 0,11	

Висота епітеліоцитів посмугованих проток 0,21 0,76 -0,21	

Площа просвіту посмугованих проток 0,87 0,02 -0,06	

Власні значення ГК 1,54 1,44 1,23	

Внесок кожної ГК у сукупну дисперсію  25,7 % 24,0 % 20,5 %	

Сумарна частка дисперсії  70,2 % 

Примітка: ГК – головна компонента. 

 

Встановлено, що на ГК 1, яка визначає найбільшу частку (25,7 %) СД, 

вагомо впливають площі просвіту гранулярних і посмугованих проток (сила 

зв’язків з ГК 1 дорівнює 0,83 і 0,87, відповідно) (див. табл. 5.7). На ГК 2 значно 
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впливає висота епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток (сила їхніх 

зв’язків з ГК 2 є більшою 0,70) (рис. 5.35). При цьому, ГК 2 детермінує меншу 

частку СД (21,9 %), ніж ГК 1. ГК 3 характеризує найменшу частку СД (20,7 %) і 

має вагомі зв’язки тільки з морфометричними показниками вставних проток (із 

висотою епітеліоцитів сила зв’язку становить 0,82, а з площею просвіту – 0,64). 

Решта СД (29,8 %) припадає на складові, які не ідентифікуються.  

 

 
Рис. 5.35. Структура головних компонент вивідних проток піднижньощелепної 

слинної залози на 14-у добу досліду. Числа біля стрілок указують на силу 

зв’язку морфометричної ознаки з головною компонентою. 

 

На нашу думку, на 14-у добу експерименту статистично значиме 

збільшення площі просвіту посмугованих проток є більш суттєвим, оскільки 

даний показник має зв’язок із ГК, що детермінує найбільший відсоток СД 

(25,7 %), ніж статистично значиме зростання висоти епітеліоцитів цих проток 

(впливає на ГК, яка визначає меншу частку СД – 24,0 %). 
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Гістологічна структура вставних проток на 28-у добу досліду без видимих 

змін; у гранулярних – виявляється дрібна еозинофільна зернистість; у 

посмугованих – базальна посмугованість виражена не значно (рис. 5.36).  

 

 
Рис. 5.36. Відносно незмінена гістологічна будова вставних і гранулярних 

проток та незначно виражена базальна посмугованість посмугованих проток 

піднижньощелепної слинної залози щура на 28-у добу досліду. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 40. Позначення: 1 – 

вставна протока; 2 – гранулярна протока; 3 – посмугована протока; 4 – кінцевий 

відділ.  

 

Електронномікроскопічно у вставних протоках, як і в попередній термін, 

видимих змін не спостерігається. Натомість, епітеліоцити гранулярних проток 

характеризуються більш вираженою вакуолізацією мітохондрій, деструкцією 

їхніх гребенів (рис. 5.37). Також у цих клітинах виявляється значна кількість 

гранул, які, на відміну від контрольних тварин, значно різняться між собою за 

оптичною щільністю. В основних відділах епітеліоцитів посмугованих проток 

подекуди виявляються дрібні вакуолі. Мітохондрії, матрикс яких є 

електронносвітлим, містять більш чіткі гребені, ніж у нормі, але розміщені вони 

невпорядковано (рис. 5.38). 
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Рис. 5.37. Вакуолізація мітохондрій епітеліоцитів гранулярних проток 

піднижньощелепної слинної залози щура на 28-у добу експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×3200. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – 

секреторна гранула; 3 – мітохондрія; 4 – серомукоцит.  

 

 
Рис. 5.38. Невпорядкованість гребенів мітохондрій епітеліоцитів посмугованої 

протоки піднижньощелепної слинної залози щура на 28-у добу досліду. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×4000. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – 

мітохондрія; 3 – сполучна тканина.  
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На 28-у добу експерименту, у порівнянні з контролем, висота 

епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток відповідно зменшується в 

1,11 і 1,12 раза (p<0,01 – 0,001), а інші показники – не змінюються (p>0,05) 

(див. рис. 5.34 г, е, табл. 5.5, табл. 5.6). При цьому, структура ГК складається 

тільки з двох ГК (рис. 5.39). На ГК 1, яка детермінує 33,8 % СД, одночасно 

впливають і висота епітеліоцитів, і площа просвіту як гранулярних, так і 

посмугованих проток. Морфометричні параметри вставних проток мають 

вагомий вплив на ГК 2, яка визначає меншу частку СД (19,6 %). Тобто, на 

даний термін зміни метричних показників як гранулярних, так і посмугованих 

проток є рівнозначимі, і, водночас, суттєвіші, ніж вставних проток. 

 

 
 

Рис. 5.39. Структура головних компонент внутрішньочасточкової протоки 

піднижньощелепної слинної залози щурів на 28-у добу досліду. Числа біля 

стрілок указують на силу зв’язку морфометричної ознаки з головною 

компонентою. 
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На 42-у добу досліду на світлооптичному рівні в епітеліоцитах вставних 

проток виявляються дрібні вакуолі (рис. 5.40 а). Водночас, зрідка 

ідентифікуються епітеліоцити, які містять вакуолі значних розмірів (рис. 5.40 

б).  

 

 
 

Рис. 5.40. Вакуолізація вставних (а, б) і гранулярних (б) проток 

піднижньощелепної слинної залози щура на 42-у добу досліду. Півтонкі зрізи. 

Заб.: метиленовий синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 75. Позначення: 1 – 

вставна протока; 2 – гранулярна протока; 3 – кінцевий відділ.  

 

Визначається також вакуолізація епітеліоцитів як гранулярних (див. 

рис. 5.40 б), так і посмугованих проток (рис. 5.41). У цей термін на 

ультрамікроскопічному рівні у верхівкових відділах епітеліоцитів вставних 

проток спостерігаються дрібні електроннопрозорі вакуолі (рис. 5.42). У 

клітинах гранулярних проток виявляється незначна кількість осміофільних 

гранул, подекуди – дрібні вакуолі та автолізосоми (рис. 5.43).  
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Рис. 5.41. Вакуолізовані посмуговані протоки піднижньощелепної слинної 

залози щура на 42-у добу експерименту. Півтонкий зріз. Заб.: метиленовий 

синій. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 75. Позначення: 1 – посмугована 

протока; 2 – кінцевий відділ; 3 – сполучнотканинний прошарок.  

 

 
 

Рис. 5.42. Дрібні вакуолі в епітеліоцитах вставної протоки піднижньощелепної 

слинної залози щура на 42-у добу досліду. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

×6400. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – вакуоля; 3 – просвіт протоки.  



	 104 

 
Рис. 5.43. Розширення міжклітинних канальців гранулярної протоки 

піднижньощелепної слинної залози щура на 42-у добу експерименту. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: ×2400. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 –

 секреторна гранула; 3 – мітохондрія; 4 – автолізосома; 5 – розширення 

міжклітинного канальця; 6 – просвіт протоки.  

 

Мітохондрії з електронносвітлим матриксом, чіткими гребенями. Слід також 

відмітити, що ідентифіковані на півтонких зрізах у гранулярних протоках 

великі вакуолі при електронномікроскопічному дослідженні є значно 

розширеними міжклітинними канальцями. У даний термін ультраструктурна 

організація посмугованих проток у значній мірі нагадує таку ж гранулярних: 

спостерігаються вакуолі, автолізосоми, невпорядковані і, водночас, чіткі 

гребені в мітохондріях з електронносвітлим матриксом (рис. 5.44). 

На 42-у добу досліду, у порівнянні з контролем, зменшується (див. 

рис. 5.34 а, в) площа просвіту вставних і гранулярних проток в 1,49 і 1,37 раза 

(p<0,01), а також (див. рис. 5.34 г, е) висота епітеліоцитів гранулярних і 

посмугованих проток в 1,26 і 1,21 раза (p<0,001) (див. табл. 5.5, табл. 5.6). У 

структурі ГК (рис. 5.45), як і на 14-у добу, виявляються три ГК, але найбільшу 

частку СД (28,3 %) детермінує ГК, на яку вагомий влив має висота 

епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток. 
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Рис. 5.44. Порушення ультраструктурної організації посмугованої протоки 

піднижньощелепної слинної залози щура на 42-у добу досліду. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×6400. Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – 

мітохондрія; 3 – вакуоля; 4 – автолізосома.  

 

 
Рис. 5.45. Структура головних компонент вивідних проток піднижньощелепної 

слинної залози щурів на 42-у добу досліду. Числа біля стрілок указують на силу 

зв’язку морфометричної ознаки з головною компонентою. 
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Площа просвіту цих проток впливає на ГК, яка визначає меншу частку СД – 

21,2 %. Морфометричні показники вставних проток впливають на ГК 3, яка 

детермінує тільки 16,9 % СД. Звідси, статистично значиме зменшення площі 

просвіту гранулярних проток є менш суттєвим, ніж зменшення висоти 

епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток. Водночас найменш 

важливим є зменшення площі просвіту вставних проток. 

В останні терміни спостереження (на 56-у і 70-у доби) на 

світлооптичному рівні візуально визначається звуження просвіту 

досліджуваних проток і зменшення висоти їхніх епітеліоцитів, у порівнянні з 

попередніми термінами (рис. 5.46). Електронномікроскопічно в ці терміни ядра 

епітеліоцитів вставних проток характеризуються незначними інвагінаціями 

ядерної оболонки.  

 

 
 

Рис. 5.46. Звуження просвіту вивідних проток і зменшення висоти їхніх 

епітеліоцитів піднижньощелепної слинної залози щура на 56-у (а) і 70-у (б) 

доби експерименту. Заб.: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Зб.: ок. 10, об. 

40. Позначення: 1 – вставна протока; 2 – гранулярна протока; 3 – посмугована 

протока; 4 – кінцевий відділ.  
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Як і в попередні терміни, переважає евхроматин, гетерохроматин 

розміщується поблизу ядерної оболонки. Виявляються дрібні поодинокі 

вакуолі, пухирці-транспортери лізосомних ензимів (рис. 5.47). На 70-у добу 

експерименту виявляються також і автолізосоми (див. рис. 5.47 б).  

 

 
Рис. 5.47. Вакуолі в епітеліоцитах вставних проток піднижньощелепної слинної 

залози щура на 56-у (а) і 70-у (б) доби досліду. Електронні мікрофотографії. Зб.: 

×6400 (а) і ×4800 (б). Позначення: 1 – епітеліоцит; 2 – пухирець-транспортер 

лізосомних ензимів; 3 – вакуоля; 4 – автолізосома; 5 – просвіт протоки.  
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Ультраструктура гранулярних і посмугованих характеризується значним 

поліморфізмом. Так, на 56-у добу виявляються епітеліоцити гранулярних 

проток із незначною (рис. 5.48 а), а на 70-у – із більшою (рис. 5.48 б) кількістю 

дрібних осміофільних гранул.  

 

 
Рис. 5.48. Різна наповненість секреторними гранулами епітеліоцитів 

гранулярних проток піднижньощелепної слинної залози щура на 56-у (а) і 70-у 

(б) доби досліду. Електронні мікрофотографії. Зб.: ×6400 (а) і ×4800 (б). 

Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – секреторна гранула; 3 – мітохондрія.  
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Щодо посмугованих проток, то в перший термін на одному і тому ж зрізі 

в одних протоках спостерігаються не розширені міжклітинні канальці, а в 

інших – значно розширені (рис. 5.49 а), а на 70-у добу, до того ж, трапляються 

епітеліоцити з великими вакуолями (рис. 5.49 б). Мітохондрії епітеліоцитів цих 

проток з електронносвітлим матриксом і невпорядкованими гребенями, 

нагадують такі ж на 42-у добу досліду. 

 

 
 

Рис. 5.49. Розширення міжклітинних канальців та вакуолізація епітеліоцитів 

посмугованих проток піднижньощелепної слинної залози щура на 56-у (а) і 70-у 

(б) доби експерименту. Електронна мікрофотографія. Зб.: ×3200 (а) і ×8000 (б). 

Позначення: 1 – ядро епітеліоцита; 2 – мітохондрія; 3 – розширення 

міжклітинного канальця; 4 – вакуоля; 5 – гемокапіляр.  

 

На 56-у добу перебігу цукрового діабету (див. рис. 5.34 а, в, г, е, табл. 5.5, 

табл. 5.6) площа просвіту як вставних, так і гранулярних проток зменшується, у 

порівнянні з контролем в 1,53 і 1,54 раза (p<0,001), а висота епітеліоцитів 

гранулярних і посмугованих проток – в 1,41 і 1,23 раза (p<0,001).  
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На 70-у добу досліду, у порівнянні з контролем (див. рис. 5.34 а – е, табл. 

5.5, табл. 5.6), зменшуються всі показники: площа просвіту вставних, 

гранулярних і посмугованих проток – в 1,43; 1,30 і 1,11 раза (p<0,001), а висота 

епітеліоцитів цих проток – в 1,19; 1,42 та 1,37 раза (p<0,001).  

Поряд із цим, у дані терміни, як і на 28-у добу (див. рис. 5.39), структура 

ГК знову складається з двох компонент (рис. 5.50). Це вказує на те, що виявлені 

зміни морфометричних показників гранулярних і посмугованих проток є 

рівнозначними і, водночас, більш суттєвими, ніж зменшення висоти 

епітеліоцитів і площі просвіту вставних проток. 

 

 
А       Б 

 

Рис. 5.50. Структура головних компонент вивідних проток піднижньощелепної 

слинної залози щурів на 56-у (А) і 70-у (Б) доби експерименту. Числа біля 

стрілок указують на силу зв’язку морфометричної ознаки з головною 

компонентою. 

 

Таким чином, отримані результати вказують на те, що: 

• За умови розвитку експериментального цукрового діабету 

постерігається хронологічна залежність морфологічних та морфометричних 
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змін різних відділів внутрішньочасточкової протоки ПСЗ від терміну 

експерименту.  

• Зміни епітеліоцитів вставних проток проявляються вакуолізацією 

їхньої цитоплазми, яка спостерігається, починаючи з 42-ї доби, що може 

свідчити про стійкість клітин цих проток до цукрового діабету. 

• Починаючи з 14-ї доби в епітеліоцитах гранулярних проток 

спостерігається вакуолізація мітохондрій, яка є найбільш вираженою на 28-у 

добу досліду і не виявляється в подальші терміни. При цьому, ступінь 

наповнення гранулами зменшується до 56-ї доби, але дещо зростає на останню 

добу досліду. Виявлені зміни вказують на те, що порушення 

морфофункціонального стану цих проток відбувається вже в перші терміни 

спостереження і до 56-ї доби, але дещо стабілізується на 70-у, у порівнянні з 

попереднім терміном.  

• В епітеліоцитах посмугованих проток на 28 – 70-у доби 

спостерігається вакуолізація цитоплазми, що є доказом ушкодження цих 

клітин. Окрім того, вираженими також є зміни мітохондрій – на 14-у добу їхній 

матрикс ущільнюється, а в наступні терміни стає електронносвітлим, а гребені 

– чіткі і не впорядковані. Такі морфологічні зміни свідчать про порушення 

енергетичного забезпечення епітеліоцитів посмугованих проток. 

• Встановлено, що за умови експериментального цукрового діабету 

висота епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток зменшується з 28-ї 

доби та в наступні терміни, а вставних проток – тільки на 70-у добу досліду. 

Зменшення площі просвіту вставних і гранулярних проток визначається на 42 – 

70-у доби, а посмугованих – тільки в останній термін спостереження. 

• За допомогою аналізу ГК встановлено важливість статистично 

значимих змін морфометричних показників внутрішньочасточкової протоки 

ПСЗ за умови розвитку стрептозотоцинового діабету. Так, зміни висоти 

епітеліоцитів і площі просвіту гранулярих та посмугованих проток в усі 

терміни спостереження є більш суттєвими, ніж зміни таких же показників 

вставних проток. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

	

	

Отримані нами результати	щодо структурної організації ПСЗ щурів на 

світлооптичному та ультраструктурному рівнях узгоджуються з результатами 

інших дослідників [6, 51, 112, 125, 133, 185, 189]. Слід відмітити, що в гризунів 

гістологічна будова цієї залози відрізняється від такої в людини та інших 

ссавців [2, 111, 148, 185, 189, 197]. Так, у щурів і мишей її кінцеві відділи 

утворені серомукоцитами, а внутрішньочасточкова протока представлена 

вставними, гранулярними і посмугованими протоками. При цьому, для 

морфометричної оцінки використовувалися різні підходи. Деякі дослідники 

визначали площу [107, 112] чи об’єм [172] кінцевих відділів, а інші – висоту 

[30, 55] чи площу секреторних клітин [51, 96, 183], що зумовлює труднощі 

співставлення результатів морфометричного аналізу. Нами встановлено, що в 

інтактних однорічних щурів-самців площа серомукоцитів становить 

(123,24±21,64) мкм2, а їхніх ядер – (14,94±2,92) мкм2, що значною мірою 

узгоджується з результатами інших дослідників, які визначали розміри клітин 

ПСЗ самок щурів у віці 15 місяців на ультраструктурному рівні [183]. Саме вік і 

стать тварин та деякі відмінності морфометрії в дослідженні цих науковців, на 

нашу думку, зумовили незначні розбіжності їхніх результатів та тих, які 

отримані нами. Проте тільки на основі розмірів клітин та їхніх ядер неможливо 

повною мірою оцінити морфофункціональний стан секреторних клітин. Це 

пов’язано з тим, що основою функціонування останніх є секреторний цикл. 

Останній включає поглинання вихідних продуктів, синтез і нагромадження 

секрету, його виведення і повернення клітини до вихідного стану. Т. В. Король 

[32] вказує, що ці фази не є чітко розмежованими і плавно переходять одна в 

одну, а C. M. Krane et al. [182] наголошують, що при цьому змінюються розміри 

гландулоцитів. До того ж, Л. А. Можейко [54] стверджує, що функціональний 

стан кінцевих відділів залежить від співвідношення кількості клітин, які 

знаходяться в різних фазах секреторного циклу. Ми вперше, за допомогою 

кластерного аналізу на основі розмірів серомукоцитів та їхніх ядер, 
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ідентифікували три групи (кластери) клітин, які відповідають фазам 

секреторного циклу [39, 44]. Кластер 1 утворений серомукоцитами площею 

(97,02±8,87) мкм2, які виділили секрет і поглинають продукти. У цих клітинах 

візуально визначається незначна кількість секреторних гранул. При 

нагромадженні певної кількості первинних продуктів вони перетворюються в 

серомукоцити кластера 2 площею (121,19±7,83) мкм2 (рис. 1), які помірно 

заповнені секреторними гранулами. Останні після утворення достатньої 

кількості секрету перетворюються в клітини кластера 3. Це клітини площею 

(148,71±11,13) мкм2, які містять значну кількість секреторних гранул і після 

виведення секрету перетворюються в серомукоцити кластера 1. Водночас, 

збільшуються і розміри ядер серомукоцитів. Так, у кластері 1 їхня площа 

становить (13,97±2,48) мкм2, у кластері 2 – (14,72±2,86) мкм2, у кластері 3 – 

(16,08±3,02) мкм2. 

 

 
Рис. 1. Схема переходу серомукоцитів різних кластерів упродовж секреторного 

циклу. 

 

 Кластер 1 утворює 26,44 % серомукоцитів, а кластер 3 – 30,65 %. Між 

указаними показниками відсутня статистично значима різниця (p>0,05), що є 

доказом стабільності секреторного циклу кінцевих відділів ПСЗ. Слід 
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відмітити, що кластерний аналіз успішно використовується в клінічних 

дослідженнях [4, 49, 53, 123, 124]. Застосовують його і в морфології. Так, 

Д. В. Цуканов і співавт. [93], використовуючи ієрархічні процедури 

кластерного аналізу, отримали стійкі каріометричні класи епітеліоцитів 

кінцевих відділів і посмугованих проток привушної залози. Н. С. Токарук [89, 

90] за допомогою класифікаційного аналізу на основі площі уротеліоцитів та 

їхніх ядер виділяє чотири кластери цих клітин у сечовому міхурі, а 

Y. M. Khoroshchak [158] за площею аксона і мієлінової оболонки мієлінових 

нервових волокон сідничого нерва щура – чотири типи цих волокон. Результати 

наведених досліджень указують на те, що застосування кластерного аналізу 

дозволяє отримати нові дані і є ефективним засобом пізнання [46]. 

 B. B. Seçil et al. [133], використовуючи PAS-реакцію і фарбування 

альціановим синім, виявили наявність у цитоплазмі серомукоцитів ПСЗ як 

нейтральних, так і кислих мукополісахаридів. Дещо раніше 

О. В. Коваленко і співавт. [30] встановили, що за умови хронічного 

травматичного сіаладеніту характер секрету клітин кінцевих відділів цієї залози 

змінюється на слизовий, а при корекції L-селенометіоніном – на серозний. Ці 

результати дозволяють висловити припущення, що вплив тих чи інших 

факторів на серомукоцити ПСЗ здатний змінювати в їхньому секреті 

співвідношення білкового і слизового компонентів. Цілком зрозуміло, що такі 

зміни на ультраструктурному рівні будуть проявлятися зміною оптичної 

щільності секреторних гранул: при збільшенні білкового компонента оптична 

щільність секреторних гранул буде зростати, а при збільшенні слизового – 

зменшуватися. Зазначимо, що визначення денситометричних показників 

використовуються і в морфології [47, 64, 81]. Проте в доступній нам літературі 

ми не знайшли способів визначення відносної оптичної щільності секреторних 

гранул клітин слинних залоз. Керуючись рекомендаціями 

А. В. Абрамова и соавт. [81], ми розробили оригінальний спосіб визначення 

даного показника [60, 160] і встановили, що його значення для секреторних 

гранул серомукоцитів ПСЗ становить 0,13±0,06 [43]. Разом із тим, ми 
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розробили оригінальний алгоритм визначення відносної площі секреторних 

гранул на основі абсолютних значень їхньої площі, площі клітини і її ядра [63], 

який є точнішим за метод стереометричних відношень. Отримане нами [35] 

значення цього показника для серомукоцитів ПСЗ – (48,03±5,68) % 

узгоджується з результатами досліджень L. C. Anderson et al. [112]. 

 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 [111, 121, 

127, 175, 185, 189]. Ураховуюче це, ми зосередили увагу на дослідженні тільки 

ланок внутрішньочасточкової протоки. 

 Результати вивчення вставних, гранулярних і посмугованих проток на 

світлооптичному рівні є співзвучні з даними інших дослідників [51, 107, 125, 

135, 152]. Не виявлено також суттєвих розбіжностей між нашими результатами 

електронномікроскопічних досліджень вставних і гранулярних проток та 

даними літератури [112, 127, 144, 152]. Однак при вивченні ультраструктури 

епітеліоцитів посмугованих проток ми виявили, що їхні мітохондрії значною 

мірою нагадують вакуолі, містять електроннопрозорий матрикс, нечіткі 

гребені. Такі особливості організації цих клітин у під’язиковій залозі 

спостерігали також О. Д. Лисаченко і співавт. [50]. Водночас, ці результати 

відрізняються від морфологічних картин, які отримані іншими авторами [2, 

185]. На нашу думку, це пов’язано зі способом фіксації матеріалу для 

електронної мікроскопії. Ми, як й інші дослідники [50, 112, 144, 193], із метою 

вивчення особливостей гранулярних проток за умови впливу тих чи інших 

факторів, здійснювали попередню фіксацію матеріалу в розчині 

глутаральдегіду, що і зумовило виявлені відмінності. Щодо морфометричної 

характеристики різних ланок внутрішньочасточкової протоки ПСЗ інтактних 

тварин, то отримані дані в цілому узгоджуються з результатами, які наведені в 

інших роботах [30, 55].  
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 Для встановлення особливостей морфофункціональних змін органів 

важливим є дослідження їхнього гемомікроциркуляторного русла, особливо 

його обмінної ланки – гемокапілярів, а виявлені морфологічні зміни повинні 

бути об’єктивно аргументовані результатами морфометричного аналізу. Однак 

існуючі способи визначення таких метричних показників судин як зовнішній і 

внутрішній діаметри, товщина стінки й базальної мембрани є, здебільшого, 

неточними і вимагають значних затрат часу. При цьому, обов’язковою умовою 

є те, що гемосудина повинна бути зрізана перпендикулярно. Ми розробили 

новий оригінальний метод [41, 61]. Його особливістю є те, що вимірювання 

вказаних вище показників здійснюється від геометричного центру просвіту 

гемосудин, а кількість промірів визначається тільки кількістю точок на 

внутрішньому і зовнішньому периметрах та зовнішньому контурі lamina densa 

базальної мембрани. Такі підходи нівелюють необхідність використовувати 

тільки ті гемосудини, які були зрізані перпендикулярно до їхньої поздовжньої 

осі. Це має значення, оскільки судини гемомікроциркуляторного русла 

більшості неплівкових препаратів переплітаються в різних площинах, а тому в 

площині зрізу виявляються лиш поодинокі перпендикулярно зрізані судини 

[91]. 

За результатами наших досліджень, діаметр просвіту гемокапілярів ПСЗ 

становить (3,79±0,82) мкм. У дослідженнях Г. А. Єрошенко і співавт. [55] цей 

показник складав (3,15±0,04) мкм. На нашу думку, просвіт капіляра, який 

менший за діаметр еритроцита можна пояснити тим, що функціональна напруга 

слинних залоз індукується рефлекторною дією їжі. Оскільки забір залози 

проводився вранці натще, коли ПСЗ до забору тривалий час перебувала в стані 

спокою, то більшість її капілярів могли бути нефункціонуючими. Проте ми не 

знайшли відомостей про такі метричні показники гемокапілярів ПСЗ як 

коефіцієнт форми їхнього внутрішнього периметра і товщина транспортної 

зони їхніх ендотеліоцитів. Щодо товщини базальної мембрани, то отримані 

нами дані є дуже близькі до результатів C. O. Reuterving  et al. [183]. 
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Таким чином, результати, які ми отримали в ході виконання дослідження 

з використанням оригінальних методів морфометрії і опрацьовані методами 

багатовимірної статистики (кластерного аналізу), є новими і доповнюють 

існуючі уявлення щодо структурної організації ПСЗ інтактних тварин. 

За даними Американської діабетичної асоціації [110], 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. Результати досліджень показують, що 

вже через 2 тижні після індукції цукрового діабету розвивається стабільна 

гіперглікемія, яка наростає до 4 – 6-го тижня експерименту. Ми встановили, що 

рівень глюкози на 14-у добу 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 співзвучні з даними інших досліджень [88, 196] і вказують на розвиток 

даної патології в щурів дослідної групи. 
 Встановлено, що при експериментальному цукровому діабеті змінюється 

як маса тіла тварин, так і маса ПСЗ [113, 115, 134, 183]. Однак у цих 

дослідженнях використовували різних за статтю, віком і лінією щурів. 

Здебільшого обирали тварин до року, коли їхній ріст і розвиток є найбільш 

активним. Вагомість впливу статі і вихідного віку щурів на результати 

експерименту підкреслюють також результати дослідження X. Han et al. [186] 

та A. Ghezzi et al. [166]. До того ж, A. Scridon  et al. [202] індукували 

стрептозотоциновий діабет 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 значною мірою 

нівелювати вплив статі і віку на результати експерименту.  

 Зменшення макрометричних показників, за нашими даними, відбувається, 

починаючи з 28-ї доби досліду. Це узгоджується з даними інших дослідників 
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[115, 171], які використовували щурів-самців масою 180 – 200 г. Натомість, 

результати, які були отримані К. Н. Косенко і А. В. Скиба [33], при вивченні 

впливу діабету на самок щурів віком 1,5 місяці і масою близько 120 г, указують 

на те, що маса тіла тварин зменшується через 8 тижнів від початку 

дослідження, а маса ПСЗ – не змінюється. На нашу думку, саме вік і стать 

тварин зумовили виявлені розбіжності результатів вищевказаних досліджень.  

 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 [138, 145]. Морфологічно остання, у 

першу чергу, проявляється структурними змінами базальної мембрани, її 

потовщенням, проліферацією і набуває вигляду окремих пластин [118, 195]. 

Однак тільки в окремих роботах наводиться морфометричне підтвердження 

виявлених її ультраструктурних змін. Так, результати E. C. Carlson  et al. [194] 

свідчать про те, що потовщення базальної мембрани в гемокапілярах різних 

органів не є однаковим, але найбільш характерне для сітківки, ниркових 

клубочків, комірок легень. Е. А. Джалілова і Ю. Я. Кривко [22] стверджують, 

що через 4 тижні після введення стрептозотоцину товщина базальної мембрани 

гемокапілярів лівих відділів серця щурів лінії Вістар зростає в 3 – 4 рази. Проте 

повідомлення щодо таких змін у слинних залозах, зокрема ПСЗ, ми знайшли 

тільки в роботі шведських дослідників [183], які вивчали обмінні судини в 

самок щурів на 4-й і 12-й місяці розвитку стрептозотоцинового діабету. Ми 

вперше встановили структурні зміни базальної мембрани гемокапілярів цієї 

залози на етапах розвитку цукрового діабету. Так, уже на 14-у добу вона є 

розпушеною і дезорганізованою, а з 42-ї доби визначаються вогнища її 

деструкції, розрідження, проліферації з утворенням ламел та накопичення 

фібрилярного матеріалу низької електронної щільності між ними. При цьому, її 

товщина протягом експерименту зростає в 2,09 – 3,82 раза (p<0,001).  

 Змін при цукровому діабеті зазнає не тільки базальна мембрана 

гемокапілярів. І. О. Онисько і співавт. [52] уже на 2-й тиждень експерименту в 
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яснах ідентифікували плазматичне просякання периваскулярної сполучної 

тканини. Натомість, ми виявили такі зміни дещо пізніше – на 28-у добу. 

Х. А. Кирик [29] спостерігала деструктивні зміни ендотеліоцитів капілярів 

очного яблука на 4-й тиждень, а Р. Я. Борис [11] виявляв такі зміни в шкірі на 

6-й тиждень досліду. Проте морфометричне підтверження виявлених змін 

ендотеліоцитів у цих роботах відсутнє. Результати проведених нами досліджень 

показують, що зміни цих клітин мають дистрофічний характер, виявляються на 

28-у добу, найбільш виражені на 42 – 70-у доби і підтверджуються зменшенням 

коефіцієнта форми люменальної поверхні гемокапілярів в 1,22 – 1,40 раза 

(p<0,05 – 0,001), а на 70-у – ще й стоншенням транспортної зони ендотеліоцитів 

в 1,20 раза (p<0,05). Отримані дані свідчать, що діабетична мікроангіопатія 

гемокапілярів ПСЗ при стрептозотоциновому діабеті розвивається з 14-ї доби 

досліду і є найбільш вираженою на 42 – 70-у доби експерименту, що, у свою 

чергу, призводить до мікроциркуляторної гіпоксії паренхіми залози [5]. 

Виявлені особливості перебудови гемокапілярів ПСЗ схематично відображено 

на рис. 2. 

На нашу думку, розвиток гіперглікемії індукує альтерацію 

ендотеліоцитів, що, у свою чергу, призводить до плазматичного просякання і 

розвитку периваскулярного набряку, починаючи з 28-ї доби досліду, а з 42-ї – 

до збільшення фестончастості люменальної поверхні ендотеліоцитів 

(морфометрично проявляється зменшенням коефіцієнта її форми) і 

мікроклазматозу (рис. 2). Останнє зумовлює морфометрично підтвержене 

зменшення товщини транспортної зони ендотеліоцитів на 70-у добу 

експерименту. Окрім того, зростання рівня глюкози спричиняє в ендотеліоциті 

порушення процесів синтезу базальної мембрани, що веде не тільки до 

пошкодження її структури і динамічного потовщення протягом експерименту, а 

й посилює явища плазматичного просякання. 

Вивчення гістологічної організації клітин кінцевих відділів ПСЗ при 

стрептозотоциновому діабеті показало, що вже в ранні терміни досліду (на 14 – 

42-у доби) мікроскопічно в серомукоцитах визначаються вакуолі значних  



	 121 

 
Рис. 2. Зміни структурних компонентів гемокапілярів піднижньощелепної 

слинної залози щура, індукованих стрептозотоциновим діабетом, упродовж 

експерименту. 

 

розмірів. На ультраструктурному рівні спостерігаються виражені дистрофічні 

зміни гландулоцитів, які характеризуються вакуолізацією цитоплазми, появою 

значної кількості лізосом, мієліноподібних фігур, мітохондрій із 

вакуолізованим вмістом і деструкцією гребенів. Поряд із цим, простежуються 

ознаки активації компенсаторних механізмів, такі як гіпертрофія цистерн ГЕС і 
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КГ. Подібні зміни серомукоцитів ПСЗ за умови розвитку стрептозотоцинового 

діабету спостерігали також й інші дослідники: L. S. Cutler et al. [196] – через 2 

тижні, M. I. Mednieks et al. [176] – через 4 тижні, а G. Take et al. [101] – через 2 

місяці. При цьому, V. Kumar et al. [162] наголошують, що така морфологічна 

перебудова клітин є доказом їхнього набряку і ушкодження. Таку реакцію 

кінцевих відділів ПСЗ в експерименті також спостерігали 

О. І. Дєльцова і співавт. [21] на 28-у добу після 10 днів кадмієвого токсикозу, 

В. Ю. Цубер [92] через 2 години після моделювання гострого емоційного 

стресу, L. F. Tirapelli et al. [193] на 5-у місяці хронічної алкогольної 

інтоксикації, И. В. Струев и соавт. [79] – під впливом наркотиків-опіатів. 

Ознаки гідропічної дистрофії кінцевих відділів ідентифікували також 

В. З. Сікора і В. О. Бойко [73] через 2 місяці впливу техногенних 

мікроелементозів. Така однотипність реакції при розмаїтті досліджуваних 

впливів є доказом того, що виявлені морфологічні зміни є неспецифічними, але 

проявляються вони в різні терміни впливу альтеруючого фактора. Ми 

встановили, що за умови розвитку стрептозотоцинового діабету найбільш 

виражені дистрофічні зміни серомукоцитів ПСЗ, які, водночас, указують на 

їхнє ушкодження, спостерігаються на 14 – 42-у доби. У наступні терміни для 

структурної організації секреторних клітин кінцевих відділів характерним є 

наявність поодиноких пухирців-транспортерів лізосомних ензимів, зменшення 

цистерн ГЕС і КГ. При цьому, через 56 діб вакуолі ідентифікуються рідко, а 

через 70 діб – не виявляються. Також в останній термін спостереження в 

мітохондріях гребені є чіткими, а матрикс – електронносвітлим, у порівнянні з 

56-ю добою, коли мітохондріальний матрикс є гомогенізованим. Така будова 

досліджуваних клітин на 70-у добу вказує на встановлення їхньої гістологічної 

акомодації, які проявляються атрофією клітин, їхнього білковосинтезуючого 

апарату, зокрема ГЕС і КГ. Окрім того, ми морфометрично встановили, що в 

даний термін спостереження, у порівнянні з контролем, розміри серомукоцитів 

значно зменшуються – в 1,67 раза (p<0,001), що є доказом зниження 

секреторної потенції [30]. Явища атрофії кінцевих відділів спостерігали також 
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І. М. Яворська-Скрабут та І. Є. Герасимюк [96] на 2 – 3-й місяці розвитку 

стрептозотоцинового діабету, О. І. Дєльцова і співавт. [21] на 21-у і 28-у доби 

впливу хлориду кадмію, І. Є. Герасимюк і В. В. Магльона [15] – на 12 – 16-у 

доби після введення етанолу, О. В. Бойко [8, 9] – після 60-добового впливу 

солей важких металів, L. F. Tirapelli  et al. [193] через 5 – 15 місяців хронічної 

інтоксикації етанолом. Тобто, зменшення розмірів серомукоцитів та їхньої 

секреторної здатності, спостерігається при впливі на ПСЗ різних факторів, але в 

різні терміни. Це є доказом того, що ті чи інші пошкоджуючі агенти мають 

різну силу впливу на функціонування серомукоцитів даної залози. 

Морфометрично нами встановлено, що на 14-у добу експерименту площа 

ядер серомукоцитів зростає 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 підтверджується зростанням 

розмірів серомукоцитів кластерів 2 і 3 в 1,13 і 1,21 раза, відповідно (p<0,001), 

оскільки, на думку М. В. Каргиной и соавт. [26] та О. А. Солодковой и соавт. 

[77], інтенсивність процесів синтезу білка в клітині та функціональний стан 

визначають її розмір. Водночас, зменшення відносної площі секреторних 

гранул в 1,56 раза (p<0,001) наводить на думку про те, що, ймовірно, 

відбувається переважання процесів виведення секрету над його 

нагромадженням. На це також указує зменшення відсотка серомукоцитів 

кластера 3 до 18,34 % (p<0,01) і зростання відсотка клітин кластера 1 до 

45,41 % (p<0,001). Поруч із тим, зменшення відносної оптичної щільності 

гранул в 1,68 раза (p<0,001) указує на переважання в секреті слизового 

компонента. Таким чином, виявлені зміни морфометричних показників та 

кількості серомукоцитів у різних кластерах додатково підтверджують 

активацію компенсаторних механізмів, які спрямовані на збереження 

секреторної потенції кінцевих відділів досліджуваної залози в даний термін 

спостереження. 

На 28-у добу досліду площа ядер серомукоцитів, у порівнянні з 

контролем, є більшою в 1,11 раза (p<0,001), а значить їхня функціональна 
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активність і процеси синтезу секрету залишаються ще достатньо високими [96]. 

При цьому, ймовірно, об’єм секрету, який виводиться кінцевими відділами 

залози, і швидкість його виведення будуть меншими, оскільки зменшуються 

розміри секреторних клітин кластерів 1, 2 і 3 (в 1,15; 1,10 і 1,07 раза (p<0,001), 

відповідно) і, водночас, зростає відносна площа секреторних гранул до 

нормальних величин (p>0,05) і становить (48,90±8,18) %. Також у цей термін 

зростає вміст білкового компонента в секреті, що підтверджується збільшенням 

відносної оптичної щільності секреторних гранул в 1,55 раза (p<0,001), у 

порівнянні з попереднім терміном.  

На 42-у добу експерименту частка клітин, які перебувають у фазі 

поглинання вихідних продуктів для синтезу, тобто серомукоцитів кластера 1, 

зростає до 42,79 % (p<0,01), а частка серомукоцитів, які готові до виведення 

секрету (кластер 3) – зменшується до 19,71 % (p<0,05), у порівнянні з 

контрольною групою. На нашу думку, така зміна співвідношень клітин 

кінцевих відділів, що знаходяться в різних фазах секреторного циклу, пов’язана 

з діабетичною мікроангіопатією ПСЗ, яка є, за нашими даними, найбільш 

вираженою, починаючи з даного терміну, і спричиняє розлади трофіки 

серомукоцитів та утруднене надходження продуктів для синтезу їхнього 

секрету. При цьому, площа ядер клітин кластерів 2 і 3 є більшою за такі ж у 

контролі в 1,12 і 1,11 раза (p<0,001 – 0,01), що вказує на їхню підвищену 

функціональну активність. Водночас, зменшення, у порівнянні з контролем, 

розмірів серомукоцитів кластерів 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 [40, 161]. Досліджуючи вплив стрептозотоцину 

на слинні залози молодих щурів, N. V. Fedirko et al. [122] також встановили, що 

кількість виділеної слини в досліджуваний термін зменшується. 

В останні терміни спостереження (на 56-у і 70-у доби) морфометрично 

встановлено зменшення площі серомукоцитів та їхніх ядер в усіх кластерах. Це 
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свідчить про низьку секреторну потенцію ПСЗ. При цьому, відносна оптична 

щільність секреторних гранул є в 1,72 і 1,52 раза меншою (p<0,001), у 

порівнянні з інтактними тваринами, що опосередковано вказує на зростання 

слизового компонента секрету. Дивним, на перший погляд, видається 

динамічне зростання відносної площі секреторних гранул, починаючи з 42-ї 

доби і до 70-ї, коли вона статистично значимо не відрізняється від норми. 

C. O. Reuterving et al. [183] також вказують, що у віддалені періоди розвитку 

алоксанового діабету даний показник не відрізнявся від такого в контрольній 

групі тварин. Така зміна значень відносної площі секреторних гранул, 

зменшення розмірів серомукоцитів і зниження функціональної активності їхніх 

ядер свідчить про розвиток гістологічної акомодації, тобто пристосування ПСЗ 

до нових умов функціонування, а саме – до хронічної гіперглікемії. Останнє 

підтверджується також тим, що на 70-у добу досліду відсоток серомукоцитів, 

який утворює кластер 1 (31,46 %), не відрізняється від кластера 3 (26,97 %) 

(p>0,05), тобто встановлюється морфофункціональна рівновага між процесами 

поглинання продуктів і виведення секрету. 

Узагальнені вказані вище результати представлені на рис. 3.  

На нашу думку, гіперглікемія впливає на серомукоцити досліджуваної 

залози, спричиняючи вже з 14-ї доби досліду їхній набряк і ушкодження, що 

проявляється вакуолізацією цитоплазми, появою мієліноподібних фігур, 

пошкодженням мітохондрій. Вираженість цих морфологічних змін 

зменшується до 56-ї доби, а в останній термін спостереження – не виявляються. 

Водночас, гіперглікемія впливає також на гемокапіляри ПСЗ, що призводить до 

розвитку діабетичної мікроангіопатії, яка розвивається з 14-ї доби і є найбільш 

вираженою, починаючи з 42-ї. ЇЇ вплив на кінцеві відділи залози, поєднаний із 

гіперглікемією, спричиняє розлади трофіки гландулоцитів та утруднене 

надходження продуктів для синтезу секрету.  

Патологічні процеси, які відображені у верхній частині рис. 3, 

викликають на кожному етапі досліду певні зміни показників серомукоцитів 

ПСЗ, що відображені на графіку в нижній частині даного рисунка. 
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Рис. 3. Етапи морфологічних змін серомукоцитів піднижньощелепної слинної 

залози та їхнє морфометричне підтвердження. 

 

Значення показників інтактних і контрольних тварин умовно 

приймаються за “1” і відображені на графіку лінією чорного кольору. Якщо 

значення того чи іншого показника не відрізняється від контрольних тварин 

(p>0,05), то його значення також дорівнює “1”. Якщо значення показника є 

статистично значимо меншим / більшим від контролю, то його значення 
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знаходиться, відповідно, нижче / вище чорної лінії. За таким принципом на 

графіку відображено зміни розмірів серомукоцитів (лінія синього кольору) та 

їхніх ядер (довгий штрих оранжевого кольору). За іншим принципом 

здійснюється оцінка співвідношення процесів виведення секрету та поглинання 

вихідних продуктів для синтезу (довгий штрих-пунктир зеленого кольору). В 

інтактних і контрольних тварин частка кластера 3 статистично значимо не 

відрізняється від кластера 1, тобто процеси виведення секрету та поглинання 

вихідних продуктів для синтезу є урівноважені і тому їхнє співвідношення 

становить “1”. На 14-у добу частка кластера 1 (45,41 %) є більшою за кластер 3 

(18,34 %) (p<0,001). Ураховуючи те, що розміри серомукоцитів статистично 

значимо не змінюються, розміри їхніх ядер – значимо збільшуються і відносна 

площа секреторних гранул – значимо зменшується, можемо стверджувати, що в 

цей термін переважають процеси виведення секрету над поглинанням вихідних 

продуктів і співвідношення цих процесів становить 45,41 : 18,34 = 2,48. На 28-у 

добу встановлено незначне, але статистично значиме, зменшення розмірів 

серомукоцитів, значимо більші розміри їхніх ядер, зростання до значень 

інтактних тварин відносної площі секреторних гранул (p>0,05). Ці дані 

вказують на те, що переважання частки кластера 1 (31,02 %) над кластером 3 

(22,04 %) (p<0,05) є доказом переважання виведення секрету над поглинанням 

вихідних продуктів і співвідношення цих процесів становить 

31,02 : 22,04 = 1,41. На 42-у добу експерименту всі морфометричні показники, 

за винятком площі ядер серомукоцитів, є статистично значимо меншими від 

величин у контрольних тварин, частка кластера 1 (42,79 %) є більшою за 

кластер 3 (19,71 %) (p<0,001). До того ж, унаслідок вираженої діабетичної 

мікроангіопатії виникають розлади трофіки клітин. Усе це є доказом як 

зниження виведення секрету, так і порушення надходження вихідних 

продуктів, а тому співвідношення цих процесів у даний термін становить 

19,71 : 42,79 = 0,46. На 56-у добу цей показник дещо більший і становить 0,58 

за рахунок зменшення частки кластера 1 до 38,55 % та зростання кластера 3 до 

22,18 %, у порівнянні з попереднім терміном. На 70-у добу частка клітин 
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кластера 1 (31,46 %) не відрізняється від кластера 3 (26,97 %) (p>0,05), відносна 

площа секреторних гранул не відрізняється від значень інтактних тварин 

(p>0,05), що вказує на рівновагу між процесами поглинання продуктів для 

синтезу секрету та його виведення, тому їхнє співвідношення в цей термін 

становить “1”.  

Використання наведених вище параметрів дає змогу охарактеризувати 

окремі аспекти перебудови серомукоцитів. Однак цілісне уявлення про вплив 

цукрового діабету на кінцеві відділи ПСЗ може дати значення не кількох 

окремих показників, а тільки одного узагальнюючого показника. Ми здійснили 

спробу отримати такий показник, “інтегральний індекс морфофункціонального 

стану серомукоцитів”, шляхом обчислення добутку статистично значимих змін 

(у рази) 3 показників, а саме: розмірів клітин та їхніх ядер, співвідношення 

процесів виведення секрету та поглинання вихідних продуктів. Такий підхід є 

математично обґрунтованим і правомірним, оскільки для обчислення даного 

індекса використовуються показники, які в цілому характеризують перебудову 

однієї структурної системи – сукупність серомукоцитів ПСЗ. Значення даного 

індекса відображено на рисунку 3 лінією червоного кольору. Цілком зрозуміло, 

що в інтактних тварин його значення дорівнює 1. На 14 – 28-у доби значення 

індекса зростає і становить відповідно 3,27 і 1,38, а на 42 – 56-у доби – 

зменшується і дорівнює 0,43 і 0,27, відповідно. В останній термін 

спостереження значення даного індекса зростає до 0,50 за рахунок становлення 

рівноваги між процесами виведення секрету і поглинанням продуктів. Тобто, на 

70-у добу значення інтегрального індекса в дослідних тварин є меншим від 1 (у 

контролі) і становить 0,50, що вказує на погіршення морфофункціонального 

стану серомукоцитів ПСЗ в 1 : 0,50 = 2 рази. У цілому, отримані нами 

результати щодо морфофункціональних змін ПСЗ збігаються з тезою 

Ю. В. Сенчакович і співавт. [72], які вказують, що на ранніх стадіях цукрового 

діабету функція слинних залоз зростає, а в наступні – зменшується за рахунок 

часткової чи повної атрофії паренхіми залоз, що, у свою чергу, призводить до 

гіпосалівації. На думку Н. И. Балаболкин и соавт. [3] та И. Р. Ярек-Мартынова 
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и М. В. Шестакова [99], такі зміни на ранніх стадіях ймовірно пов’язані з 

розширенням артеріолярного відділу мікроциркуляторного русла, яке 

зумовлене тим, що на первинну гіперглікемію ендотеліоцити реагують 

підвищеним виробленням NO. У наших дослідженнях [159], на це 

опосередковано вказує статистично значиме збільшення діаметру просвіту 

гемокапілярів ПСЗ на 14-у добу досліду, яке, скоріш за все, спричинене 

підвищенням гідродинамічного тиску внаслідок розширення артеріол. 

 Підсумовуючи сказане вище, можемо стверджувати, що використання 

морфометричних показників є доцільним, дозволяє аргументувати і доповнити 

виявлені морфологічні зміни та здійснити узагальнюючу оцінку 

морфофункціональної перебудови серомукоцитів при експериментальному 

діабеті. 

 Встановлено, що морфологічні зміни різних відділів 

внутрішньочасточкової протоки ПСЗ за умови розвитку стрептозотоцинового 

діабету відбуваються в різні терміни експерименту. Так, вакуолізація 

цитоплазми епітеліоцитів вставних проток спостерігається з 42-ї доби і до кінця 

досліду. Відсутність реакції епітеліоцитів цих проток у більш ранні терміни 

цукрового діабету узгоджується з даними L. S. Cutler et al. [196]. Натомість, 

ушкодження епітеліоцитів гранулярних проток і зниження в них активності 

процесів синтезу виявляється вже з 14-ї доби спостереження і простежується до 

56-ї та проявляється вакуолізацією мітохондрій і зменшенням наповненості 

епітеліоцитів секреторними гранулами, розширенням міжклітинних канальців. 

На 70-у добу досліду в більшості клітин гранулярних проток виявляється 

значна кількість секреторних гранул, що вказує на певне зростання активності 

процесів синтезу. У посмугованих протоках, у першу чергу, ушкоджуються 

мітохондрії епітеліоцитів. Так, на 14-у добу їхній матрикс є 

електроннощільним. Проте на 28 – 70-у доби він стає електронносвітлим, а 

мітохондріальні гребені – невпорядкованими. У ці терміни спостерігаються 

також дистрофічні зміни, які характеризуються вакуолізацією цитоплазми 

епітеліоцитів посмугованих проток, що вказує на їхній набряк [162]. 
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Слід зазначити, що поряд із виявленими змінами, які притаманні для 

кожного відділу внутрішньочасточкової протоки зокрема, найбільш загальним 

є те, що в пізні терміни розвитку стрептозотоцинового діабету (на 56 – 70-у 

доби) візуально визначається як звуження просвіту всіх проток, так і 

зменшення висоти епітеліоцитів. 

Подібні зміни вивідних проток ПСЗ спостерігалися при стимуляції 

адреналіном. Так, просвіт вставних проток зменшувався, ультрамікроскопічно 

цитоплазма їхніх клітин середньої оптичної щільності і гомогенна, кількість 

евхроматину була збільшена, що вказувало на підвищення функціональної 

активності. Між епітеліоцитами гранулярних проток ідентифікувалися 

розширені міжклітинні проміжки. Для посмугованих проток характерним було 

звуження їхнього просвіту [66, 80]. За умови впливу хлориду кадмію спочатку 

визначалося розширення просвіту всіх проток і сплющення епітеліоцитів на 7-у 

добу експерименту. Проте, уже на 21-у добу висота епітеліоцитів проток 

збільшувалася, але на 28-у добу виявлялись атрофічні явища [21]. 

Тобто, при впливі тих чи інших факторів морфологічні зміни 

епітеліоцитів проток найчастіше проявляються вакуолізацією. При цьому, 

просвіт проток може як розширюватися, так і звужуватись. 

Аналізуючи доступну наукову літературу, ми не знайшли робіт, в яких би 

наводилися результати морфометричного дослідження ланок 

внутрішньочасточкової протоки ПСЗ у динаміці розвитку стрептозотоцинового 

діабету. Ми вперше визначили зміни таких метричних параметрів вставних, 

гранулярних і посмугованих проток як площа їхнього просвіту і висота 

епітеліоцитів, що дало змогу охарактеризувати зміни відповідно вивідної 

здатності і морфофункціонального стану епітеліоцитів досліджуваних проток 

[55]. Однак навіть такий підхід не дає змоги встановити важливість 

морфометричних змін різних відділів внутрішньочасточкової протоки в різні 

терміни експерименту. Із цією метою нами вперше було проведено аналіз ГК 

цих проток. За результатами останнього встановлено, що на 14-у добу розвитку 

стрептозотоцинового діабету структура ГК представлена трьома компонентами 
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[38]. Аналіз їхніх зв’язків вказує на те, що в цей термін збільшення площі 

просвіту посмугованих проток, є більш суттєвим, ніж збільшення висоти 

епітеліоцитів цих проток. Проте за даними М. А. Орловського [58], 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 досліду гіперглікемія наростає, а в структурі компонент 

ідентифікуються тільки дві ГК. Спостерігається також зменшення висоти 

епітеліоцитів гранулярних проток, що опосередковано обґрунтовує погіршення 

морфофункціонального стану, яке призводить до зниження синтезу таких 

речовин як калікреїн і фактор росту епітелію [111, 144], а зниження висоти 

епітеліоцитів посмугованих проток, а значить і їхньої активності, ймовірно, 

призводить до зміни електролітного складу слини і, як наслідок, – до зміни її 

pH [175]. На 28-у добу змінюється також площа просвіту цих проток, але не 

статистично значимо. Сказане вище може свідчити про те, що наростаюча 

гіперглікемія має більший вплив на морфофункціональний стан епітеліоцитів 

гранулярних і посмугованих проток. Водночас, аналіз ГК доводить, що в даний 

термін зменшення висоти епітеліоцитів і зміна площі просвіту цих проток є 

рівнозначимими, але більш суттєвими, ніж зміни морфометричних показників 

вставних проток. 

На 42-у добу експерименту структура компонент характеризується 

наявністю трьох ГК. Вона дуже нагадує таку на 14-у добу досліду. Однак аналіз 

зв’язків цих компонент указує на те, що зменшення висоти епітеліоцитів 

гранулярних і посмугованих проток є більш суттєвим, ніж зменшення площі 

просвіту гранулярних і вставних. Ми вважаємо, що це зумовлено розладами 

трофіки епітеліоцитів цих проток унаслідок розвитку вираженої діабетичної 

мікроангіопатії [37, 159]. 

В останні два терміни спостереження гіперглікемія є вираженою і 

стабільною, а дистрофічні зміни капілярів і порушення структури їхньої 
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базальної мембрани найбільш значні. У ці терміни спостереження досліджувані 

показники внутрішньочасточкової протоки змінюються так, що на 70-у добу 

вони стають статистично значимо меншими від контрольних тварин. При 

цьому, структура ГК указує на те, що зменшення метричних параметрів 

гранулярних і посмугованих проток є рівнозначимими та, водночас, більш 

суттєвими, ніж зміни морфометричних показників вставних проток. 

Таким чином, для перебудови внутрішньочасточкової протоки ПСЗ за 

умови розвитку цукрового діабету характерним є значна різноманітність 

морфологічних і морфометричних змін її ланок, що не дозволяє об’єктивно 

виділити найбільш суттєві аспекти реорганізації проток на кожному етапі 

перебігу хвороби. Аналіз ГК дає змогу доповнити знання про морфологічні 

зміни та виділити найбільш загальні закономірності перебудови 

внутрішньочасточкової протоки в цілому і охарактеризувати її з позицій 

системного аналізу. 
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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 

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.  
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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, 
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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 ланок внутрішньочасточкової протоки і гемокапілярів 

мають дистрофічний характер та проявляються в різні терміни, проте найбільш 

вираженими є з 42-ї доби стрептозотоцинового діабету. 
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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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