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АНОТАЦІЯ 

Блищак Н.Б. Морфологічні особливості піднижньощелепної залози щура 

в нормі та при експериментальному цукровому діабеті. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-

Франківськ, 2017. 

Актуальність. Проблема структурної перебудови органів і тканин за 

умов перебігу цукрового діабету є однією з найактуальніших та 

найпоширеніших проблем сучасної медицини. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, у світі кількість хворих цукровим діабетом 

щороку зростає і вже перевищує 180 млн. осіб. За експертною оцінкою 

поширення цього захворювання до 2025 року становитиме близько 300 млн. 

осіб. За даними офіційної статистики в Україні зареєстровано понад 1,1 млн. 

хворих на цукровий діабет. Рання діагностика ускладнень цукрового діабету є 

запорукою успіху для подальшого лікування захворювання. Для цього важливо 

розуміти особливості перебудови і порушень кровопостачання органів при 

цукровому діабеті. Проте до останнього часу недостатньо вивченим 

залишається питання морфологічних змін кровоносних судин слинних залоз 

при цукровому діабеті. Перспективним напрямом дослідження структурних 

особливостей піднижньощелепної залози за умов цукрового діабету є 

використання експериментальних тварин, зокрема білих щурів, для створення 

моделей захворювань. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок про наявність цілої низки 

невирішених питань: особливості будови та кровопостачання 

піднижньощелепної залози на мікро- та ультраструктурному рівнях, 

морфологічні зміни та зміни гемомікроциркуляторного русла за умов 
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цукрового діабету, якісно-кількісні зміни ангіоархітектоніки 

піднижньощелепної залози при експериментальній формі цукрового діабету, 

вибір найефективніших методів профілактики та лікування судинних порушень 

при цукровому діабеті, що безперечно зумовлено недостатнім вивченням 

морфологічних особливостей морфогенезу гемомікроциркуляторних порушень 

на різних стадіях діабетичної мікроангіопатії. 

Мета дослідження – встановити особливості будови та кровоносного 

русла піднижньощелепної залози білого щура в нормі та закономірності її 

перебудови в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 

Завдання дослідження: Визначити особливості будови 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози білих щурів-самців 

у нормі, вивчити мікро- та ультраструктурну будову піднижньощелепної залози 

щурів у нормі, вивчити закономірності якісно-кількісних змін 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози білих щурів у 

динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету та 

простежити динаміку мікро- та ультраструктурних змін піднижньощелепної 

залози білого щура на різних термінах (через 2, 4, 6 та 8 тижнів) перебігу 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

Методи дослідження: ін’єкційні, гістологічні, електронно-мікроскопічні, 

морфометричні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 

особливості ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білих щурів-самців 

у нормі та особливості її перебудови за умов експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в динаміці восьмитижневого 

експерименту. Отримано дані щодо особливостей кровоносного русла 

піднижньощелепної залози щурів у нормі, зокрема встановлено послідовність 

відходження, напрямку та ходу артеріальних відгалужень, ділянки їхнього 

кровопостачання. Проведено комплексний морфометричний аналіз 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози щурів на ін’єкованих та 
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просвітлених препаратах. Проведений статистичний аналіз дозволив 

систематизувати отримані експериментальні дані і подати порівняльну 

характеристику ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білого щура в 

нормі та за умов перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані 

комплексного аналізу динаміки змін гемомікроциркуляторного русла та 

структури піднижньощелепної залози білих щурів при експериментальній 

формі цукрового діабету впродовж восьми тижнів його перебігу значно 

поглиблюють уявлення про перебудову тканин і органів в умовах гіперглікемії  

і є морфологічною основою для розуміння патогенезу і перебігу захворювань, 

зумовлених цукровим  діабетом.  Практичне значення отриманих результатів 

полягає в тому, що встановлений чіткий взаємозв’язок змін  

піднижньощелепної залози та її кровоносного русла в залежності від терміну 

розвитку цукрового діабету. Мікроангіопатія наступає вже через два тижні 

експерименту. Результати проведеного дослідження є підставою стверджувати, 

що структурні зміни піднижньощелепної залози при цукровому діабеті є 

наслідком діабетичної ангіопатії.  Отримані дані важливі як для морфологів, так 

і для клініцистів щодо розробки нових методів профілактики та лікування 

стоматологічної патології, зумовленої цукровим діабетом. Отримані результати 

дослідження структурних особливостей піднижньощелепної залози щура в 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті можуть слугувати 

підґрунтям для подальшого вирішення проблем експериментальної та клінічної  

гастроентерологій та стоматології. 

Результати. Було встановлено, що піднижньощелепна залоза 

розташована у вентральній ділянці шиї від краю піднижньощелепної кістки до 

верхнього краю ручки груднини щура. Піднижньощелепна залоза 

кровопостачається залозистими гілками лицевої артерії, що є гілкою від 

зовнішньої сонної артерії. Венозна кров відтікає у під’язикову вену, що є 
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притокою передньої лицевої вени. Далі передня лицева вена зливається зі 

задньою лицевою веною, формуючи зовнішню яремну вену. У нормі 

гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози щура 

характеризується наступними показниками: діаметр органної артерії становить 

(74,44+2,77) мкм; діаметр міжчасточкових артеріол – (39,04+0,77) мкм; діаметр 

внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол – (20,16+0,16) мкм; діаметр 

капілярів становить (5,98+0,13) мкм; діаметр внутрішньочасточкових 

(закапілярних) венул – (23,12+0,52) мкм;  щільність пакування капілярів – 

(80,8+9,39) мкм та показник трофічної активності тканини піднижньощелепної 

слинної залози становить (41,72+1,25) мкм. 

Мікроскопічне дослідження показало, що піднижньощелепна залоза зовні 

вкрита сполучнотканинною капсулою, у якій подекуди трапляються скупчення 

адипоцитів. Від капсули в товщу залози відходять сполучнотканинні тяжі з 

великою кількістю клітинних елементів, подібних на фібробласти і фіброцити. 

Сполучнотканинні перегородки ділять залозу на часточки. Кожна часточка 

утворена кінцевими секреторними відділами (ацинусами) і 

внутрішньочасточковими протоками (вставними, гранулярними і 

посмугованими). Проведені електронно-мікроскопічні дослідження 

піднижньощелепної залози інтактної групи тварин показали, що для 

цитоплазми мукоцитів кінцевих секреторних відділів характерні розвинені 

органели, що відповідають за синтетичні процеси. Гранулярна 

ендоплазматична сітка представлена системою протяжних, помірно 

розширених канальців, на мембранах, що їх утворюють, багато рибосом.  

Через 2 тижні від початку перебігу експерименту на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах спостерігаються незначні зміни ланок кровоносного 

русла піднижньощелепної залози. Відзначається звуження просвіту артеріол, 

міжчасточкові артеріоли звивисті, мають нерівномірний просвіт. На 

мікроскопічному рівні через 2 тижні перебігу цукрового діабету ацинус 

піднижньощелепної залози експериментальної тварини утворений 6-8 
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клітинами пірамідної форми зі слабобазофільною дрібнозернистою 

цитоплазмою. Ядра цих клітин розташовуються в базальній частині, містять 

невелику кількість гетерохроматину. Поодинокі ацинуси містять світлі клітини 

- мукоцити. Біля окремих ацинусів і вивідних проток видно міоепітеліоцити.  

Через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету на 

препаратах піднижньощелепної залози з ін’єкованим судинним руслом 

виявлено явища деструктуризації ангіографічного рельєфу піднижньощелепної 

залози, артерії та артеріоли залишаються звуженими в порівнянні з 

контрольною групою тварин. У порівнянні з попереднім етапом дослідження 

спостерігали вірогідне незначне розширення діаметру органної артерії до 

(70,06±2,43) мкм, контроль (73,90±1,60) мкм, розширення діаметра 

міжчасточкових артеріол до (36,06±1,01) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, 

діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (18,26±0,64) 

мкм, контроль (19,74±1,77) мкм,  розширення діаметра капілярів до (5,71±0,13) 

мкм, контроль (5,91±0,19) мкм та  розширення, у порівнянні з нормою та 

контролем,  закапілярних венул до (26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) 

мкм. Капіляри між ендотеліоцитами піднижньощелепної залози розширені. У 

внутрішньочасточкових та міжчасточкових протоках відбуваються 

деструктивні зміни епітеліального та стромального компонентів. 

Спостерігається застій секрету. Артеріоли і капіляри розширені, виявлено 

незначний набряк ендотелію, просвіт артеріол нерівномірний, венули 

дилятовані. Стінки артеріол дещо потовщені, капіляри гіперемовані. 

Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша перебудова 

всіх ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. 

Артеріоли і венули розширені, звивисті. Розширюються  також артеріоло-

артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. Деструктивні зміни 

наростають. Ацинуси розташовуються досить щільно, форма більшості 

ацинусів змінена. Здебільшого вони утворені сероцитами з помірно-

базофільною цитоплазмою та базальним розташуванням ядер. Базальна 
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мембрана їх набрякла, розпушена, подекуди розшарована. В окремих вивідних 

протоках спостерігається десквамація епітелію у просвіт проток та набряк 

інтерстицію. Спостерігається застій секрету.  

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози тварин, 

проведені через 4 та 6 тижнів експерименту, встановили, що в гландулоцитах 

кінцевих секреторних відділів ультраструктурні зміни зростають порівняно з 

раннім терміном досліду. Сероцити мають осміофільні, невеликих розмірів або 

пікнотичні ядра. Біля базальних полюсів розташовані деструктивно змінені 

міоепітеліоцити. У них наявні невеликі ядра, короткі або фрагментовані 

відростки і значно пошкоджені органели в цитоплазмі.  

Через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету 

спостерігаються глибокі деструктивні зміни всіх ланок 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. У порівнянні з 6 

тижнем дослідження, спостерігали вірогідне незначне розширення діаметра 

органної артерії до (80,64±2,14) мкм, контроль (73,90±1,60) мкм, розширення 

діаметра міжчасточкових артеріол до (42,72±0,52) мкм, контроль (39,20±1,11) 

мкм, розширення діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли 

до (24,08±0,38) мкм, контроль (19,74±1,77) мкм та  розширення діаметра 

капілярів до (6,32±0,20) мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. Спостерігали  

розширення, у порівнянні з 2, 4, та 6 тижнем перебігу експерименту,  

закапілярних венул до (26,87±0,20) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм. У 

порівнянні з показниками на 2, 4 та 6 тижні перебігу експерименту свого 

максимального значення досягає показник трофічної активності тканини 

піднижньощелепної залози і становить (63,88±7,76) мкм, контроль (42,32±0,43) 

мкм, та свого найменшого значення досягає показник щільності пакування 

капілярів і становить (57,60±3,68) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. Капілярна 

сітка втрачає ніжний, звивистий малюнок і часто обривається через те, що 

руйнується капілярний компонент. Розширюються артеріоло-венулярні 

анастомози і кров з артеріол переходить у венозне русло, минаючи зруйновані 
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капіляри. Капілярне русло зруйноване, спостерігається облітерація капілярів, 

геморагії, мікроаневризми артеріол. Венули розширені, тонкостінні, збережені 

фрагменти капілярів подекуди різко розширені. Спостерігається набряк 

сполучнотканинної строми та значний набряк інтерстицію. Навколо судин – 

набряк, крововиливи, виявляються мікроаневризми капілярів, а поряд – зони 

запустіння капілярів, у просвітах деяких капілярів виявлено агрегацію 

еритроцитів, які закривають просвіт судин. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 8 

тижнів експерименту встановили, що гландулоцити частини кінцевих 

секреторних відділів в пізні терміни не так значно змінені, як на 6 тиждень 

досліду. Частина ядер мукоцитів мала округлу форму, в каріоплазмі переважав 

еухроматин. Спостерігалися чіткі контури мембран каріолеми, перинуклеарні 

простори помірні та добре виразні ядерні пори. Виявляються крупні, різної 

електронної щільності вторинні лізосоми та локально пошкоджені ділянки 

цитоплазми. Більшість мітохондрій гіпертрофовані, зі світлим матриксом та 

зруйнованими кристами.  

Ключові слова: піднижньощелепна залоза, стрептозотоцин, цукровий 

діабет, білий щур. 

ANNOTATION 

Blyshchak N.B. Morphological peculiarities of rats’ submandibular gland in normal 

condition and in experimental diabetes mellitus. – Manuscript. Qualified scientific 

research, manuscript.  

Thesis for obtaining scientific degree of the Candidate of Medical Sciences 

(Doctor of Philosophy) by the specialty 14.03.01 – general anatomy. Danylo 

Halytsky Lviv national medical university. State establishment ―Ivano-Frankivsk 

national medical university‖ Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017. 

The study of the thesis. The problem of structural alteration of organs and 

tissues in diabetes mellitus is one of the most urgent and common problems in 

modern medicine. According to World Health Organization, the number of patients 
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with diabetes mellitus is increasing every year worldwide and currently exceeds 180 

millions. By experts’ evaluation, by 2025 approximately 300 mln people will be 

suffering from this disease. According to data of official statistics, over 1.1 mln 

patients with diabetes mellitus are recorded in Ukraine. Early diagnosis of 

complications due to diabetes mellitus gives the chance for further treatment of the 

disease. It is important to understand peculiarities of changes and impairment of 

blood supply to organs in diabetes mellitus. However, the problem of morphological 

modifications in blood vessels of the salivary glands in diabetes mellitus has not been 

completely studied. The use of experimental animals, particularly white rats, for the 

formation of disease patterns is a perspective direction for investigation of structural 

peculiarities.  

In conclusion, it can be mentioned about the presence of a range of unsolved 

issues: peculiarities of structure and blood supply of the mandible on micro- and 

ultrastructural levels; morphological modifications and alterations in blood 

circulatory bed in diabetes mellitus; qualitative and quantitative modifications of 

angio-architechtonics of the mandible in experimental form of diabetes mellitus; 

choice of the most effective methods of prevention and treatment of vascular 

disorders in diabetes mellitus. It is definitely caused by insufficient study of 

morphological peculiarities of pathogenesis of microcirculatory impairment at 

different stages of diabetic microangiopathy.  

The objectives of the investigation – to determine peculiarities of the 

structure and vascular bed of a white rat’s submandibular gland in normal conditions 

and peculiarities of its modifications in dynamics of experimental diabetes mellitus.  

The task of the investigation: To determine peculiarities of the structure of 

vascular bed of a white male rat’s submandibular gland in normal conditions, to study 

micro- and ultrastructural composition of the rats’ submandibular gland in normal 

conditions, to investigate the mechanism of qualitative and quantitative modifications 

of microcirculatory blood flow of white rats’ submandibular gland in dynamics of 

streptozotocin-induced diabetes mellitus and monitor the dynamics of micro- and 
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ultrastructural modifications of a white rat’s submandibular gland in different periods 

(2, 4, 6 and 8 weeks) of experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus. 

Methods of investigation: morphological methods were used in the research 

work – injection – for detection of angio-architechtonics peculiarities; histological 

and electron-microscopic – for investigation of micro- and ultrastructure of a white 

rat’s submandibular gland in normal conditions and in streptozotocin-induced 

diabetes mellitus; biochemical – to confirm the development of experimental diabetes 

mellitus; morphometric and statistic methods of investigation, which enabled 

objectification of investigation results of peculiarities of blood circulatory bed, micro- 

and ultrastructure of rats’ submandibular gland in normal conditions and peculiarities 

of tissue modifications in submandibular gland in the dynamics of experimental 

diabetes mellitus. 

Scientific novelty of the obtained results. Peculiarities of angio-architechtonics 

of white male rats’ submandibular gland in normal conditions and mechanism of its 

modification in experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus in dynamics of 

8-week experiment were established for the first time. Data concerning peculiarities 

of the vascular bed of rats’ submandibular gland in normal conditions were obtained. 

Particularly, there were established the chain of ramifications, direction and pattern of 

arterial branches, and areas of their blood supply. Complex morphometric analysis of 

angio-architechtonics of rats’ submandibular gland was performed on injected and 

cleared preparations. Statistic analysis, performed for the first time, enabled to 

systematize the obtained experimental data and give comparative characteristics of 

angio-architechtonics of a white rat’s submandibular gland in normal conditions and 

in experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus.  

Practical significance of the obtained results. The obtained data of complex 

analysis of dynamics of changes in blood circulatory bed and structure of white rats’ 

submandibular gland in experimental diabetes mellitus during eight weeks of its 

course significantly extend knowledge about modification of tissues and organs under 

conditions of hypoglycemia. They are also a morphological basis for understanding 
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pathogenesis and course of the illnesses, induced by diabetes mellitus. Practical 

significance of the obtained results involves determination of distinct dependence of 

modifications in submandibular gland and its vascular bed on the period of diabetes 

mellitus development. Microangiopathy occurs already in two weeks of the 

experiment. The results of the conducted investigation indicate that structural 

modifications of the submandibular gland in diabetes mellitus are the result of 

diabetic angiopathy. The obtained data are important for both morphologists and 

clinicians in relation to elaboration of new prevention methods and treatment of 

dental and endocrinological pathology, caused by diabetes mellitus. The results of 

investigation of structural peculiarities of a rat’s submandibular gland in normal 

conditions and in experimental diabetes mellitus may serve as the background for 

further solution to problems of experimental and clinical endocrinology, 

gastroenterology and dentistry.  

Results. It was established that submandibular gland is located in ventral 

cervical region from the margin of the submandibular bone to the upper edge of a 

rat’s manubrium sterni. Submandibular gland is supplied with blood via glandular 

branches of facial artery, which is a branch of external carotid artery. Venous blood 

flows into sublingual vein, which is an afflux of the anterior facial vein. Then the 

anterior facial vein merges with the posterior facial vein forming the external jugular 

vein. 

In normal condition, microcirculatory blood flow of a rat’s submandibular 

gland is characterized by the following indices: diameter of organ artery is 

74.44+2.77 mcm; diameter of interlobular arterioles – 39.04+0.77 mcm; diameter of 

intralobular (precapillary) arterioles – 20.16+0.16 mcm; diameter of capillaries 

constitutes 5.98+0.13 mcm; diameter of intralobular (postcapillary) venules – 

23.12+0.52 mcm; capillary density pattern – 80.8+9.39 mcm and the index of trophic 

activity of submandibular gland tissue 41.72+1.25 mcm. 

Microscopic investigation showed that the submandibular gland is covered 

with the connective tissue capsule, where accumulations of adipocytes are observed 
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in some regions. Connective tissue cords with a large number of cell elements 

resembling fibroblasts and fibrocytes ramify from the capsule into the gland 

thickness. Connective tissue partitions divide the gland into lobules. Each lobule is 

formed by terminal secretory units (acini) and intralobular ducts (intercalated, 

granular and striated). Blood capillaries of rats’ submandibular gland provide blood 

supply to distant parts. Submicroscopically, their composition corresponds to the 

capillaries of somatic type. Blood corpuscles, predominantly erythrocytes, are present 

in average lumina. The walls of these vessels contain endothelial cells, basal 

membrane, pericytes and certain adventitial cells. Endothelial cells, located on a 

rather narrow basal lamina, line the interior of the blood capillaries.  

Conducted electron microscopic investigations of the submandibular gland in 

animals of intact group showed that developed organelles, responsible for synthetic 

processes, are typical to the cytoplasm of mucous cells of terminal secretory parts. 

Granular endoplasmic reticulum is characterized by the system of extensive, 

moderately dilated tubules with many ribosomes on the membranes forming them.  

Slight changes in branches of the vascular bed in the submandibular gland are 

observed in 2 weeks from the start of experiment on injected and clearedpreparations. 

Narrowing of the arteriole lumen is noted; interlobular arterioles are tortuous and 

have uneven lumen. On microscopic level, acinus of the submandibular gland of 

experimental animal is formed by 6-8 pyramidal cells with weakly basophilic fine-

grained cytoplasm in 2-week course of diabetes mellitus. The nuclei of these cells are 

located in the basal part and contain slight amount of heterochromatin. Some acini 

contain light cells – mucous cells. Myoepithelial cells are seen near some acini and 

excretory ducts. Electron microscopic investigations showed that glandular cells of 

the terminal secretory units in the lobules change ultrastructural organization already 

in the early period of the experiment. Mucous cells in different acini and even within 

one acinus have different composition. In some glandular cells, there are picnotic 

nuclei with uneven contours of the karyolemma, its invaginations.  
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In four weeks of the course of experimental diabetes mellitus on preparations of 

the submandibular gland with injected vascular bed, phenomena of destructuration of 

angiographic pattern of the submandibular gland were revealed; arteries and 

arterioles remained narrow in comparison with the control group of animals. As 

compared with the previous stage of investigation, a reliable slight dilation of organ 

artery diameter to 70.06±2.43 mcm (control 73.90±1.60 mcm), dilation of the 

diameter of interlobular arterioles to 36.06±1.01 mcm (control 39.20±1.11 mcm), the 

diameter of intralobular (precapillary) arteriole to 18.26±0.64 mcm (control 

19.74±1.77 mcm), dilation of the capillary diameter to 5.71±0.13 mcm (control 

5.91±0.19 mcm) and dilation, as compared to norm and control, of postcapillary 

venules to 26.35±0.50 mcm (control 23.11±0.29 mcm) were observed. Capillaries 

between endothelial cells of the submandibular gland are dilated. Destructive changes 

of epithelial and stromal components occur in the intralobular and interlobular ducts. 

Stasis of the secretion is observed. Arterioles and capillaries are dilated; slight 

swelling of the endothelium is present; lumen of the arterioles is uneven; venules are 

dilated. Walls of the arterioles are thickened, capillaries are hyperemic.  

Further transformation of all branches of microcirculatory blood flow of the 

submandibular gland occurs in 6 weeks of the experiment. Arterioles and venules are 

dilated, tortuous. Arterio-arterial and arteriovenous anastomoses are also dilated. 

Modifications of the density and caliber of microvessels, impairment of their integrity 

are also observed. It is confirmed by morphometric indices. Thickening of the 

submandibular gland parenchyma is observed on microstructural level. Destructive 

changes increase. Acini are located quite densely; the form of most acini is modified. 

Primarily, they are formed by serocytes with moderate basophil cytoplasm and basal 

location of the nuclei. Their basal membrane is swollen, loose, and somewhere 

stratified. Mucous cells are almost absent in the acini. Cells of intercalated ducts are 

thinned, usually losing their form, and basal membrane is thickened. Epithelium of 

intralobular and interlobular ducts is thinned; connective tissue lamina of the ducts is 

thickened and swollen. In some excretory ducts, there is desquamation of the 
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epithelium into duct lumina and swelling of the interstitium. Stasis of the secretion is 

observed.  

Electron microscopic investigations of the animals’ submandibular gland, 

conducted in 4 and 6 weeks of the experiment, established that ultrastructural changes 

increase in glandular cells of terminal secretory units in comparison with early period 

of the experiment. Serocytes have osmiophilic, rather small or picnotic nuclei. 

Perinuclear spaces of karyolemma are uneven, external nuclear membrane forms 

local protrusions. Electron density of the karyoplasm is significant, appearing 

homogenous, nuclei are not observed. Destructively altered myoepithelial cells are 

located near basal poles. They contain rather small nuclei, short or fragmented 

processes and significantly damaged organelles in the cytoplasm. Evident 

submicroscopic changes in blood capillaries of the submandibular gland in 

experimental diabetes mellitus indicate the impairment of blood-tissue barrier and 

transcapillary exchange. A significant worsening of tropism causes impairment of 

ultrastructure of glandular cells in the terminal secretory units.  

Deep destructive modifications of all branches of microcirculatory blood flow 

of the submandibular gland are observed in 8-week course of experimental diabetes 

mellitus. As compared with the 6
th
 week of investigation, a reliable slight dilation of 

organ artery diameter to 80.64±2.14mcm (control 73.90±1.60 mcm), dilation of the 

diameter of interlobular arterioles to 42.72±0.52mcm (control 39.20±1.11 mcm), 

dilation of the diameter of intralobular (precapillary) arteriole to 24.08±0.38mcm 

(control 19.74±1.77 mcm), and dilation of the capillary diameter to 6.32±0.20mcm 

(control 5.91±0.19 mcm) were observed. Dilation, as compared to the 2
nd

, 4
th

 and 6
th
 

weeks of the experiment, of postcapillary venules to 26.87±0.20 mcm (control 

23.11±0.29 mcm)was observed. Compared to the indices of the 2
nd

, 4
th
 and 6

th
 weeks 

of the experiment, an index of trophic activity of the submandibular gland tissue 

reaches its maximum meaning and constitutes 63.88±7.76 mcm (control 42.32±0.43 

mcm), and an index of packing density of the capillaries reaches its minimum 

meaning and constitutes 57.60±3.68 mcm (control 78.80±10.03 mcm). Capillary 
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network loses delicate, tortuous pattern and often breaks due to destruction of the 

capillary component. Arteriovenous anastomoses dilate and blood from the arterioles 

flows into the venous bed avoiding destructed capillaries. Capillary bed is destructed, 

obliteration of the capillaries, hemorrhage, and microaneurysms of the arterioles are 

present. Venules are dilated; thin-walled, retained fragments of the capillaries are 

significantly dilated in some areas. Swelling of connective tissue stroma and 

significant swelling of the interstitium are observed. Walls of the capillaries and 

venules are deformed. The walls of the arterioles are thickened due to plasmorrhagia, 

sclerosis and hyalinosis. In some regions, erythrocytes enter the lumina of 

intralobular ducts. Endothelial cells assume columnar form in retained capillaries that 

is a specific feature of hypoxic condition of the tissue. Swelling and hemorrhages are 

around the vessels; microaneurysms of the capillaries are observed with zones of 

capillary emptying around; aggregation of erythrocytes, which close the lumen of the 

vessels, is detected in the lumina of some capillaries. 

Electron microscopic investigation of the submandibular gland in 8 weeks of 

the experiment showed that glandular cells in certain terminal secretory units in late 

periods are not so significantly changed as during the 6
th
 week of the experiment. 

Some nuclei of mucous cells had round shapes, and euchromatin prevailed in the 

karyoplasm. Distinct contours of the karyolemma membrane were observed; 

perinuclear spaces were moderate, nuclear interstice were obvious. Unaltered tubules 

of the granular endoplasmic reticulum are present in basal part of the cytoplasm; 

however, some tubules and cisterns of Golgi complex are significantly thickened. 

Large secondary lysosomes with different electron densities and locally damaged 

areas of the cytoplasm were detected. Most mitochondria are hypertrophied, with a 

light matrix and destructed cristae.  

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

Актуальність теми.  Проблема структурної перебудови органів і тканин 

за умов перебігу цукрового діабету є однією з найактуальніших та 

найпоширеніших проблем сучасної медицини. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, у світі кількість хворих цукровим діабетом 

щороку зростає і вже перевищує 180 млн. [1, 157, 176]. За експертною оцінкою, 

поширення цього захворювання  до 2025 року становитиме близько 300 млн. 

осіб. За даними офіційної статистики в Україні зареєстровано понад 1,1 млн. 

хворих на цукровий діабет. ВООЗ визнала дане захворювання неінфекційною 

епідемією. Підвищення розповсюдженості цукрового діабету вимагає 

ретельного вивчення вказаної проблеми [160, 166]. 

Рання діагностика ускладнень цукрового діабету є запорукою успіху для 

подальшого лікування захворювання. Для цього важливо розуміти особливості 

перебудови і порушень кровопостачання органів при цукровому діабеті [2, 156]. 

Одну з основних ролей в інвалідизації при цукровому діабеті відіграє ураження 

стінки судин різних органів, особливо тих, котрі в своїй структурі містять 

судини гемомікроциркуляторного русла з найменшим діаметром їх просвіту [3, 

158, 165, 172]. До останнього часу недостатньо вивченим залишається питання 

морфологічних змін кровоносних судин слинних залоз при цукровому діабеті. 

Одним із ранніх симптомів виникнення цукрового діабету є сухість 

ротової порожнини. Гіпосалівація призводить до сухості слизової оболонки 

порожнини рота і як наслідок до розвитку та поглиблення таких 

стоматологічних патологій, як захворювання пародонта та карієсу. 

Перспективним напрямом дослідження структурних особливостей  

піднижньощелепної залози за умов цукрового діабету є використання 

експериментальних тварин, зокрема білих щурів, для створення моделей 

захворювань [4, 159, 164]. Підгрунтям для використання вище згаданої 

лабораторної тварини є подібність будови тканин органів щура до людського 

організму [43, 150, 154, 173, 200]. 
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Низка праць присвячена дослідженням будови великих слинних залоз 

людини та експериментальних тварин за умов фізіологічної норми [5, 163, 167]. 

Проте у фаховій літературі трапляються лише поодинокі відомості щодо змін 

структур піднижньощелепної залози та її кровоносного русла 

експериментальних тварин на мікро- та ультрамікроскопічному  рівнях  за умов 

перебігу цукрового діабету і ці дані часто є доволі суперечливими [9, 48, 49, 123, 

124, 125, 161, 162, 171, 217].  Відсутні комплексні відомості щодо змін структур 

піднижньощелепної залози на мікро- та ультрамікроскопічному  рівнях  за умов 

перебігу цукрового діабету. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок про наявність цілої низки 

невирішених питань: особливості будови та кровопостачання 

піднижньощелепної залози на мікро- та ультраструктурному рівнях, 

морфологічні зміни та зміни гемомікроциркуляторного русла за умов 

цукрового діабету, якісно-кількісні зміни ангіоархітектоніки 

піднижньощелепної залози при експериментальній формі цукрового діабету, 

вибір найефективніших методів профілактики та лікування судинних порушень 

при цукровому діабеті, що, безперечно, зумовлено недостатнім вивченням 

морфологічних особливостей патогенезу мікроциркуляторних порушень на 

різних стадіях діабетичної мікроангіопатії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дані дослідження є частиною планової наукової роботи кафедри 

нормальної анатомії  та кафедри оперативної хірургії з топографічною 

анатомією «Структура органів та їх кровоносного русла в онтогенезі, під дією 

лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при порушеннях 

кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому діабеті», номер 

державної реєстрації 0110U001854, яка виконувалась у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького згідно з 

державним планом та програмою протягом 2009 – 2013 років. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої Ради медичного факультету № 1 Львiвського 
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національного медичного унiверсистету iм. Данила Галицького, протокол № 1 

від 12.03.2009 р. 

Мета дослідження: встановити особливості будови та кровоносного 

русла піднижньощелепної залози білого щура в нормі та закономірності її 

перебудови в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 

Завдання дослідження : 

1. Визначити особливості будови гемомікроциркуляторного русла 

піднижньощелепної залози білих щурів-самців у нормі. 

2. Вивчити мікро- та ультраструктурну будову піднижньощелепної 

залози щурів у нормі. 

3. Вивчити закономірності якісно-кількісних змін гемомікро- 

циркуляторного русла піднижньощелепної залози білих щурів у 

динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

4. Простежити динаміку мікро- та ультраструктурних змін 

піднижньощелепної залози білого щура на різних термінах (через 2, 4, 

6 та 8 тижнів) перебігу експериментального цукрового діабету. 

Об’єкт дослідження – морфологічні зміни піднижньощелепної залози та її 

кровоносного русла у білого щура при експериментальному цукровому діабеті. 

 Предмет дослідження – особливості структурної організації 

піднижньощелепної залози та її кровоносного русла білого щура  в  нормі та 

їхня перебудова в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 

 Методи дослідження. У дисертації використано морфологічні методи: 

ін’єкційні – для визначення особливостей ангіоархітектоніки, гістологічні та 

електронно-мікроскопічні – для вивчення мікро- та ультраструктури  

піднижньощелепної залози білого щура в нормі та за умов перебігу 

експериментального цукрового діабету, біохімічні для підтвердження розвитку 

цукрового діабету в експерименті, морфометричні та статистичні методи 

дослідження, які дозволили об’єктивізувати результати дослідження 

особливостей гемомікроциркуляторного русла, мікро- та ультраструктури 
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піднижньощелепної залози щурів у нормі та особливостей змін піднижньощелепної 

залози в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 

особливості ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білих щурів-самців 

у нормі та особливості її перебудови за умов експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в динаміці восьмитижневого 

експерименту. Отримано дані щодо особливостей кровоносного русла 

піднижньощелепної залози щурів у нормі, зокрема встановлено послідовність 

відходження, напрямку та ходу артеріальних відгалужень, ділянки їхнього 

кровопостачання. Проведено комплексний морфометричний аналіз 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози щурів на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах. Проведений статистичний аналіз дозволив 

систематизувати отримані експериментальні дані та подати порівняльну 

характеристику ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білого щура в 

нормі та за умов перебігу експериментального цукрового діабету. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані 

комплексного аналізу динаміки змін гемомікроциркуляторного русла  та 

структури піднижньощелепної залози білих щурів при експериментальній 

формі цукрового діабету впродовж  восьми тижнів його перебігу значно 

поглиблюють уявлення про перебудову тканин і органів в умовах гіперглікемії  

і є морфологічною основою для розуміння патогенезу і перебігу захворювань, 

зумовлених цукровим  діабетом.  Практичне значення отриманих результатів 

полягає в тому, що встановлена чітка залежність змін  піднижньощелепної 

залози та її кровоносного русла в залежності від терміну розвитку цукрового 

діабету. Мікроангіопатія наступає вже через два тижні експерименту. 

Результати проведеного дослідження є підставою стверджувати, що структурні 

зміни піднижньощелепної залози при цукровому діабеті є наслідком 

діабетичної ангіопатії.  Отримані дані важливі  як для морфологів, так і для 

клініцистів щодо розробки нових методів профілактики та лікування 
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стоматологічної патології, зумовленої цукровим діабетом. Отримані результати 

дослідження структурних особливостей піднижньощелепної залози щура в 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті можуть слугувати 

підґрунтям для подальшого вирішення проблем експериментальної та клінічної  

гастроентерології та стоматології. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу та навчальний процес кафедри 

оперативної хірургії та топографічної анатомії (затв. 12 червня 2017 р.) та кафедри 

анатомії людини (затв. 06 квітня 2017 р.) ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського», кафедри анатомії людини 

Харківського національного медичного університету (затв. 17 квітня 2017 р.), 

кафедри анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 

академія» (затв. 18 травня 2017 р.),  кафедри анатомії людини (затв. 18 травня    

2017 р.) та кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (затв. 12 квітня 

2017 р.) Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; 

кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Запорізького державного медичного університету (затв. 30 травня 2017 р.), кафедри 

анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (затв. 10 травня 2017 р.) та 

кафедри анатомії людини (затв. 24 травня 2017 р.) ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет», кафедри анатомії людини та гістології 

Ужгородського національного університету (08 червня 2017 р.), кафедри 

нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького (затв. 12 квітня 2017 р.) та кафедри нормальної анатомії людини 

Сумського державного університету (затв. 29 березня 2017 р.)  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням здобувача кафедри нормальної анатомії 

Блищака Н.Б. Автор самостійно виконав етапи планування дисертації і 

патентного пошуку, сформулював мету і завдання, опанував методи 

дослідження, відтворив експериментальну модель цукрового діабету в білих 
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щурів. Усі морфологічні дослідження, експерименти та забір матеріалу 

проведені здобувачем особисто. Наукові положення, обґрунтування та 

висновки належать здобувачу Блищаку Н.Б. Дисертаційна робота виконувалася 

на базі кафедр нормальної анатомії, гістології, патологічної анатомії, 

лабораторії електронної мікроскопії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

Апробація роботи. Результати й основні наукові положення дисертації 

висвітлені на засіданнях кафедри нормальної анатомії Львівського 

національного медичного університету імені  Данила Галицького, на  

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Прикладні аспекти 

морфології експериментальних і клінічних досліджень" (Тернопіль, 2008), 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми функціональної 

морфології та інтегративної антропології» (Вінниця 2009), у матеріалах VI 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 

„Сьогодення та майбутнє медицини‖ (Вінниця 2009), у матеріалах науково-

практичної конференції "Морфологія на сучасному етапі розвитку науки" 

(Тернопіль 2012), у матеріалах V Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених (Вінниця 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з яких 

4 статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК України, та 1 стаття в 

закордонних виданнях (у фаховому науковому виданні Росії), 10 робіт – у збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах вітчизняних та закордонних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 194 сторінці друкованого тексту. Дисертація містить такі розділи: 

вступ, огляд літератури, матеріали та методи дослідження, два розділи з 

результатами власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів 

досліджень, висновки, список використаних джерел, додатки (12). Робота 

ілюстрована 18 таблицями та 71 рисунком. Список використаних джерел 

літератури складається з 244 джерел, з яких 150 кирилицею і 94 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

CТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ТА ІНШИХ 

ОРГАНІВ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

1.1. Морфо-функціональні особливості слинних залоз людини та 

експериментальних тварин у нормі і при патології 

Ротова порожнина та органи ротової порожнини відіграють значну роль у 

процесі травлення, важливе місце у якому належить слинним залозам. Об’єм 

слини, що виділяється в ротову порожнину, вміст у ній органічних та 

неорганічних речовин залежить від виду харчового подразника і спрямовані на 

забезпечення порожнини рота необхідною кількістю рідини [154, 209]. Окрім 

участі в процесі травлення, слинні залози відіграють важливу роль у 

формуванні імунітету в порожнині рота за рахунок секреції імуноглобуліну А, а 

також синтезу низки біологічно активних речовин, що мають значення в 

ендокринній регуляції функцій організму. Таким чином, слина досить повно 

відображає функціональний стан травної системи організму, і її склад та 

кількість може дати цінну інформацію для клініцистів [146, 155, 222]. 

Слинні залози виконують секреторну, рекреторну, екскреторну та 

інкреторну функції, здійснюють вплив на стан ротової порожнини, травної 

системи та організм у цілому [136, 220]. Вони визначають функціонування 

відділів шлунково-кишкового тракту, виконуючи первинну ферментативну 

обробку їжі, допомагаючи проходженню харчової субстанції по стравоходу [7]. 

Активно слинні залози людини починають працювати з 3-4 місяця життя, що 

пояснює слинотечу в малюків, проте не завжди пов’язану з прорізуванням 

молочних зубів [8, 170, 210]. 

Основною функцією великих слинних залоз є екзокринна, яка 

забезпечується узгодженою роботою секреторного епітелію та судин 

гемомікроциркуляторного русла, які відповідають за трофіку паренхіми залоз. 

Слиновидільна функція контролюється нервовим і гуморальним механізмами. 
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Порушення функціонування негативно впливає на місцевий гомеостаз 

порожнини рота та функціонування травної системи в цілому, підвищує 

чутливість слизової оболонки до інфекційних агентів [6, 121, 211]. 

У людини великі слинні залози представлені трьома парами залоз, а саме: 

привушна, під’язикова та піднижньощелепна. Малі слинні залози розкидані по 

всій слизовій ротової порожнини. На відміну від людини, у щура наявні чотири 

пари великих слинних залоз: привушні, піднижньощелепні, великі і малі 

під’язикові. Найбільшими є привушні і піднижньощелепні. Особливості 

будови, розмірів і розташування слинних залоз у щурів визначаються як 

особливостями будови черепа і горизонтальним положенням тіла, так і 

особливостями функціонального призначення самих залоз [9, 134, 193]. 

Привушні слинні залози щурів не мають компактної будови. Кожна з них у 

вигляді тонкої і досить широкої пластинки спускаються по вентральній 

поверхні шиї майже до грудинно-ключичного з’єднання і не мають правильної 

геометричної форми. До переднього краю залози досить щільно прилягає 

сльозова залоза, під якою проходить її головна протока – стенонова протока. 

Головна вивідна протока формується із трьох проток і перетинає власне 

жувальний м’яз паралельно з щічною і нижньощелепною гілками лицевого 

нерва, впадає в ротову порожнину на рівні великих кутніх зубів. Привушні 

слинні залози щура побудовані за принципом, схожим з морфологією слинних 

залоз людини. Їм властива часточкова структура органа [10, 122, 135]. 

Привушна слинна залоза у щурів має часткову будову. Кожна частка залози 

складається з часточок. Часточки формуються зі щільно прилягаючих один до 

одного кінцевих відділів (ацинусів та внутрішньочасточкових вивідних 

протоків: вставних та посмугованих). Кінцеві секреторні відділи залози 

утворені клітинами залозового епітелію – сероцитами і міоепітеліоцитами. 

Базальна мембрана побудована з густої сітки ретикулярних волокон. Кінцеві 

секреторні відділи кожної часточки дистально переходять у вузенькі вставні 

відділи, стінка котрих складається з базальної мембрани та кубічного епітелію. 
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Наступна ланка внутрішньочасточкових вивідних проток представлена 

циліндричним епітелієм. У своїй базальній частині вони мають характерну 

посмугованість, тому отримали назву посмугованих проток. Наявність у цих 

ділянках протокової системи залози та великої кількості венулярних судин дало 

основу вважати їх структурами, котрі впливають на склад та концентрацію 

первинної слини. Між клітинами і базальною мембраною кінцевих секреторних 

відділів, вставних та посмугованих проток містяться міоепітеліальні клітини, 

котрі за своєю суттю є скоротливими елементами. Їхнє скорочення сприяє 

вивільненню секрету і підтримує тонус залози. Внутрішньочасточкові протоки 

продовжуються в міжчасточкові, котрі локалізуються в прошарках сполучної 

тканини між часточками залози. Зливаючись між собою, вони формують 

внутрішньо- та міжчасткові протоки, котрі в підсумку створюють головну 

вивідну протоку. У стінці міжчасточкових проток з`являється дворядний 

призматичний епітелій, котрий по мірі потовщення протоки переходить в 

багатошаровий. У загальній протоці залози епітелій багатошаровий кубічний, а 

в ділянці її гирла – багатошаровий плоский [11, 120, 216].  

Під’язикові слинні залози лежать безпосередньо на піднижньощелепних 

слинних залозах у місці виходу основних проток залози у вентрально-

латеральних їхніх частинах. Під’язикова слинна залоза лежить в одній капсулі з 

піднижньощелепною слинною залозою. Вона світліша, має дископодібну 

форму, утворена в основному ацинусами, які складаються з клітин пірамідної 

форми і мають світлу дрібнозернисту цитоплазму, ядра яких розташовані у 

базальній частині – слизові ацинуси. Крім слизових, є змішані ацинуси, які 

утворені світлими клітинами з дрібнозернистою цитоплазмою і базально 

розташованими ядрами. Є клітини зі слабобазофільною дрібнозернистою 

цитоплазмою, що оточують світлі клітини – змішані кінцеві секреторні відділи. 

Виявлено поодинокі вставні протоки, утворені кількома плоскими клітинами. 

Посмуговані протоки, утворені високопризматичними клітинами з 

оксифільною цитоплазмою, де видно базальну посмугованість. Міжчасточкові 
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протоки утворені двошаровим епітелієм. Цитоплазма епітеліоцитів оксифільна. 

Ядра містять грудочки гетерохроматину і ядерце. У просвітах проток є 

оксифільно забарвлені маси секрету і клітинний детрит. Біля проток 

під’язикової залози розташовуються судини: артеріоли та венули. Між 

ацинусами містяться дрібні судини - гемокапіляри, заповнені форменими 

елементами крові. Протоки під’язикової залози впадають у вартонові протоки, 

які відкриваються в ротовій порожнині спільним отвором у під’язиковій 

складці [7, 124, 125]. Піднижньощелепна залоза  розташована на передній 

поверхні шиї від під’язикової кістки до ручки груднини. У своїй передній 

частині залози сходяться, дотикаючись між собою своїми присередніми краями. 

Форма залози округла. Її протока проходить дещо нижче від протоки 

привушної залози. До верхньобічної поверхні залози прилягають великі 

під’язикові залози, протоки яких проходять відразу ж над протоками 

піднижньощелепних залоз [9, 119]. Піднижньощелепна слинна залоза людини 

остаточно формується до 25 років, після 50 років проходить її інволюція [12, 

123].У безпосередньому контакті з під’язиковою і краніальним полюсом 

піднижньощелепної слинних залоз розміщений пакет лімфатичних вузлів.  

Основним завданням усіх видів (великих та малих) слинних залоз у своїй 

сукупності є утворення та виділення секрету - слини. За добу в організмі 

людини синтезується близько 1,5 л слини, яка на 99% складається з води; сухий 

залишок включає органічні та неорганічні компоненти. До основних органічних 

складників слини належить ряд білкових ферментів (амілаза, мальтаза, 

гіалуронідаза, пепсино- та трипсиноподібні ферменти, лізоцим, кисла та лужна 

фосфатаза, нуклеаза), а також слиз (протеоглікани, глікопротеїни - муцини). 

Серед неорганічних речовин, компонентів слини, переважають іони натрію, 

калію та кальцію. У слині можна виявити також лейкоцити (так звані слинні 

тільця), злущені епітеліальні клітини, а також ряд екскреторних речовин — 

сечову кислоту, креатинін, йод [13, 126, 153, 219]. 
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Відомо, що слина відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу 

порожнини рота. Вона забезпечує захисну, трофічну, очисну та інші функції 

[14, 127]. Цілком доведено, що при запальних захворюваннях великих слинних 

залоз – сіалоаденітах, їх функціональна активність зменшується. Гіпосалівація 

призводить до сухості слизової порожнини і, як наслідок, до розвитку і 

поглиблення таких стоматологічних патологій як захворювання пародонта і 

слизової оболонки порожнини рота, карієсу, гіперестезії зубів [15, 146, 214]. На 

тлі зниженої салівації в осіб із хронічним перебігом сіалоаденіту розвивається і 

посилюється стоматологічна патологія [16, 133, 187]. Продуктами синтетичної 

діяльності слизових клітин (мукоцитів) є переважно слизоподібні білки-муцини 

та протеоглікани, у складі яких превалює вуглеводний компонент, а пептидні 

ланцюги складають відносно невелику частину молекул. Клітини зі змішаним 

типом секреції (серомукоцити) одночасно продукують ферменти і слиз 

(глікопротеїни і протеоглікани) [17, 128, 209]. 

Встановлено, що зменшення слиновиділення спостерігається у 67,2 % 

населення України та превалювання окремих видів стоматологічної патології 

залежно від генезу зниження функціональної активності слинних залоз. 

Доведено, що негативні чинники навколишнього середовища не є 

безпосередньою причиною порушення функціональної активності слинних 

залоз, однак надають опосередкований вплив на розвиток загальносоматичних 

захворювань, що зумовлює зниження функції слинних залоз. Встановлено різні 

механізми зниження функціональної активності слинних залоз, пов'язаних із 

порушенням процесів слиноутворення та слиновиділення, що надає можливість 

оптимізації лікування та профілактики стоматологічної патології в осіб з 

гіпосалівацією [18, 177]. При зменшенні слиновиділення в порожнині рота 

порушується гомеостаз, представлений різними системами: кислотно-лужною, 

мікробною, мінеральною, імунною, антиоксидантно-прооксидантною та 

іншими, що призводить до розвитку стоматологічної патології й у першу чергу 

демінералізації зубів і запалення слизової оболонки порожнини рота [19]. 
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Окрім секреторної функції, великі слинні залози виділяють ряд біологічно 

активних речовин безпосередньо в кров, а відтак виконують важливу 

інкреторну функцію [20, 21, 22, 207]. Більшість епітеліоцитів посмугованих 

проток містить базальну посмугованість, яка і дала назву цим протокам. До 

складу посмугованих проток входять низькодиференційовані базальні клітини, 

келихоподібні клітини, а також клітини з електроннощільними гранулами в 

цитоплазмі. Саме з останніми пов'язана ендокринна функція слинних залоз [23, 

168]. 

До гормонів та гормоноподібних сполук, що продукуються великими 

слинними залозами, належать інсулін-подібний білок, фактор росту нервів, 

фактор росту епітелію, тимоциттрансформуючий фактор та інші [24, 25, 129, 

208]. Крім того, слинними залозами виробляються ренін, калікреїн та паротин, 

який активізує гемопоез, лейкоцитоз, стимулює макрофагальну систему [144, 

145]. Також досліджено, що характерною особливістю слинних залоз є 

здатність накопичувати активний йод. Гіпосалівація пов’язана з підвищенням 

рівня гормонів щитоподібної залози в крові. У хворих на тиреотоксикоз під час 

загострення спостерігається постійна спрага, а слина густа і в’язка. Розвиток 

ксеростомії обумовлений двома причинами: підвищенням тонусу симпатичної 

нервової системи і втратою вологи внаслідок рясного і частого сечовиділення, 

потовиділення, а також діареї [7, 215]. 

Особливістю судинної системи великих слинних залоз є характерна 

наявність великої кількості артеріоло-венулярних анастомозів. Переважно вони 

розташовуються біля воріт залози, при вході судин у часточку і перед сітками 

капілярів кінцевих відділів. Саме ці анастомози в слинних залозах 

обумовлюють можливість зміни інтенсивності кровопостачання кінцевих 

відділів, часточок і навіть всієї залози вцілому, а отже, загальної зміни секреції 

в великих та малих слинних залозах [131, 132].  Єрошенко Г.А у своїх працях 

торкнулась проблеми вивчення структурних компонентів кровоносного 

мікроциркуляторного русла великих слинних залоз. Це дало змогу зрозуміти, 
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що судини слинних залоз можна розділити на три групи, котрі відрізняються як 

за діаметром, так і за розташуванням у складі окремих часточок. До першої 

групи слід віднести капіляри, що розташовані між ацинарними відділами, 

мають найменший діаметр серед мікросудин часточок і практично не містять 

формених елементів крові. Друга група судин належить до закапілярних венул, 

в основному визначається в інтерстиції поблизу вставних і посмугованих 

проток. Діаметр їх дещо більший, ніж в попередній групі судин. Найбільший 

діаметр мають венули, що розташовуються навколо внутрішньо часточкових 

проток [6, 26, 130].  

Іннервація слинних залоз переважно контролюється парасимпатичним 

відділом вегетативної нервової системи. Парасимпатичні холінергічні волокна 

закінчуються на клітинах секреторного відділу і вивідних проток і значно 

посилюють секреторну активність залози. Симпатична стимуляція також 

підсилює салівацію, але більш помірковано, ніж парасимпатична. Симпатичні 

волокна в слинній залозі проникають по кровоносних судинах і походять з 

верхнього шийного симпатичного ганглію. Ядра, які контролюють 

слиновиділення (nucleus salivatorius inferior et superior) в стовбурі мозку, 

реагують на аферентні смакові і тактильні потоки імпульсів, які виходять від 

поверхні язика та інших ділянок порожнини рота. Унаслідок цього мають 

можливість регулювати кількість слини, необхідну для процесів травлення 

[151, 195]. 

У літературі зустрічаються роботи, присвячені вивченню аспекту 

мікробно-імунопатологічної та аутоімунної ланки патогенезу хронічних 

запальних захворювань слинних залоз [139, 140, 141]. У результаті дослідження 

визначено характер мікробної флори головних вивідних проток у здорових осіб 

та хворих на хронічні запальні захворювання слинних залоз. Порівняння 

отриманих даних у хворих та здорових осіб надало змогу визначити провідну 

роль у хронічному запаленні слинних залоз анаеробної мікробної флори [27, 

186]. Установлено, що при запальних процесах мікробний склад збільшується 
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до 15 видів [28]. Під базальною мембраною вивідної протоки виявляється 

скупчення плазмоцитів, які синтезують неактивну форму ІgА, що містить 

дисульфідні групи (S-S). Секреторний імуноглобулін А, переходячи через 

цитоплазму епітеліальних клітин, активізується завдяки утворенню в білковому 

секреті сульфгідрильних груп (SН). Активний ІgА, що виділяється в складі 

слини, має виражену бактерицидну дію, блокуючи адгезію патогенних мікробів 

до слизової оболонки порожнини рота [142, 143, 181]. Навколо міжчасточкових 

вивідних проток привушної залози спостерігається скупчення лімфоїдної 

тканини з формуванням центрів росту, що свідчить про її участь у синтезі 

імуноглобулінів (ІgА та ІgG), які відіграють важливу роль у місцевому імунітеті 

[29, 30, 169]. 

Низка робіт присвячена впливу техногенних забруднювачів на організм, 

серед котрих одне з провідних місць посідають солі важких металів (СВМ) та 

радіоактивні речовини. Вони, потрапляючи в організм, порушують проникність 

біологічних мембран, знижують вміст розчинних протеїнів, зв’язуються з 

сульфгідрильними групами й аміногрупами білків, тим самим інактивуючи 

ферменти. Блокуючи ферментні системи, СВМ призводять до порушення 

структурних змін багатьох органів, зокрема й у піднижньощелепній залозі , що 

впливає на забезпечення нею життєво необхідних функцій, таких як сталість 

гомеостазу порожнини рота, верхніх відділів шлунково - кишкового тракту, 

первинна ензимна обробка їжі, сприяння проходженню харчової грудки по 

стравоходу [31, 192, 203]. 

Одним із ранніх симптомів цукрового діабету є відчуття спраги, сухості і 

стягнення слизової оболонки порожнини рота. За результатами обстеження 

відмічається, що у всіх хворих на цукровий діабет спостерігається порушення 

стоматологічного статусу та функцій слинних залоз, що супроводжується 

сухістю ротової порожнини, лусочками на губах, заїдами в кутах рота, 

виділенням густої та мутної слини [32, 198]. Ксеростомія спостерігається у 50% 

хворих на цукровий діабет у стані його компенсації і більш ніж у 75% хворих у 
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стані декомпенсації. Сухість у роті та сильна спрага пов'язані, з одного боку, зі 

зневодненням організму внаслідок надлишкового виділення рідини через 

нирки, а з іншого - з підвищеною концентрацією в крові глюкози, сечовини, 

натрію. Змінюється мінеральний і ферментний склад слини [33, 35, 183].  

Слинні залози внаслідок анатомо-фізіологічних особливостей, складних 

метаболічних процесів виконують не лише травну, а й регуляторну функцію. 

Остання здійснюється шляхом виділення низки біологічно активних речовин 

(паротин, інсуліноподібний білок, інсуліноподібний фактор росту), які 

потрапляють у кров та слину, а також беруть участь у метаболізмі гормонів 

"класичних" ендокринних залоз (стероїдних, тиреоїдних та ін.) [34, 174]. 

Продукуючи інсуліноподібний білок, слинні залози разом із підшлунковою 

залозою регулюють вуглеводний гомеостаз. На електронномікроскопічному 

рівні показано, що в піднижньощелепних слинних залозах щура так само, як і в 

підшлунковій залозі цих тварин, окремі кінцеві секреторні відділи мають 

центроацинозні клітини. Процентне співвідношення між клітинами з 

альдегідфуксинофільним і глюкагоноподібним матеріалом у гранулярних 

вивідних протоках слинних залоз щура дорівнює співвідношенню між В- і А-

інсуліноцитами підшлункової залози. Існує тісний взаємозв'язок між великими 

слинними залозами та підшлунковою залозою, функціональне порушення якої 

служить основою для розвитку цукрового діабету [182, 195, 201]. 

Ангіоархітектоніку кровоносних судин великих слинних залоз і її деструктивні 

зміни вивчали при моделюванні слиннокам'яної хвороби, при моделюванні 

умов порушеного кровотоку, за умов стресу, і незважаючи на те, що в останні 

роки значно збільшилась кількість досліджень з вивчення структурно-

метаболічних і функціональних порушень в органах і системах організму при 

цукровому діабеті, практично відсутні дані з вивчення морфологічних змін 

судин у слизовій оболонці порожнини рота і великих слинних залозах, що 

надзвичайно часто трапляється при цьому захворюванні [172, 184, 199].  
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1.2. Структурні зміни органів та ланок їх гемомікроциркуляторного 

русла за умов цукрового діабету 

Найбільш складною є проблема уражень судинної системи за умов 

цукрового діабету, оскільки саме ангіопатії призводять до різноманітних 

ускладнень [36, 40, 106, 196]. Сучасна медицина не має достатньо ефективних 

методів профілактики і лікування діабетичних судинних порушень. Однією з 

основних причин цього є недостатнє розуміння механізмів їхнього розвитку. 

Роботи останніх років дали можливість уточнити деякі аспекти патогенезу 

діабетичних ангіопатій, пов'язаних із значенням метаболічних, гормональних, 

гемореологічних, аутоімунних та низки інших порушень. Незважаючи на 

актуальність і велику кількість досліджень, присвячених ураженням судинної 

системи при цукровому діабеті, багато клініко-морфологічних аспектів цієї 

проблеми залишаються дискутабельні [37, 175]. Дослідження виявляють 

характерні для цукрового діабету зміни судин великого і середнього калібрів, 

які характеризуються наявністю дистрофічних змін судинної стінки, а також 

порушенням регуляторних механізмів її тонусу. У хворих на цукровий діабет 

часто настають такі зміни: атеросклероз, зневапнення середньої оболонки 

артерій, облітераційний артеріофіброз, осифікація великих артерій (стегнової, 

великогомілкових) [38, 111, 177]. Атеросклероз судин у хворих на цукровий 

діабет часто трапляється у вигляді суданофільної краплі в основній речовині 

інтими, у вигляді відкладень, розміщених у напрямку току крові, у вигляді 

некрозу та виразкування. Для цукрового діабету характерне поєднання мікро- 

та макроангіопатій, тобто наявність комбінованої діабетичної ангіопатії, котра 

може перебігати з переважанням одного чи іншого судинного синдрому [39, 

110].  

Ангіопатії при цукровому діабеті розділяють на мікроангіопатії − 

ураження капілярів, артеріол і венул, та макроангіопатії – ураження судин 

середнього і великого калібру. Діабетичні мікроангіопатії на ранніх етапах 

розвитку характеризується потовщенням базальних мембран, пошкодженням і 
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проліферацією ендотелію та перицитів, на пізніх етапах – гіалінозом або 

склерозом судин [41, 172]. Гістологічно виявлено, що при цукровому діабеті 

спостерігається порушення структури стінки судин, які забезпечують трофіку 

великих артерій (vasa-vasorum), що може свідчити на користь значення 

мікроангіопатій як чинника, що сприяє розвитку макроангіопатій при 

цукровому діабеті. Основними чинниками, що сприяють розвитку діабетичних 

ангіопатій, є гіперінсулінемія (ендо-, екзогенна), інсулінорезистентність, 

гіперглікемія, порушення ліпідного обміну, розлади гемодинамічних та інших 

властивостей крові, нефропатія, недостатня фізична активність, надмірне 

вживання жирів та вуглеводів, нервово-психічне перевантаження, куріння, а 

також спадкова схильність [112, 202]. 

Важливу роль у патогенезі діабетичних ангіопатій відіграють 

гемореологічні порушення [44, 113]. Відомо, що патологічні зміни при 

діабетичній мікроангіопатії розвиваються у всіх структурних елементах 

судинної стінки: ендотеліальних клітинах, базальній та еластичній мембранах, 

гладком'язових клітинах, волокнистих структурах, перицитах і адвентиції. У 

хворих на цукровий діабет встановлено деякі особливості гемодинаміки: 

наявність високої в’язкості крові, гіперагрегація тромбоцитів, синдром 

гіперкоагуляції та порушення фібринолізу. Розвиток мікроангіопатій та 

підвищений вміст глюкози в змішаній слині порушують гомеостаз у порожнині 

рота, що призводить до змін морфологічної структури внаслідок зниження її 

репаративних можливостей [45, 47]. При гіперглікемії різко порушується 

взаємодія волокнистих структур базальної мембрани з адгезивними 

молекулами, білками ендоцитоплазматичного матриксу, розчинними 

медіаторами, ендотеліоцитами, перицитами і гладком’язовими клітинами.  

Ангіопатії, поруч з гіперглікемією, нестабільний вміст глюкози в крові 

упродовж доби спричиняє порушення салівації [114]. Це у свою чергу 

зумовлює розвиток дисбактеріозу в порожнині рота з активацією 

парадонтопатогенної та грибкової мікрофлори, що ще більше поглиблює 
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патологічні зміни слизової [115, 116]. Наслідком структурної реорганізації 

стінок гемомікроциркуляторного русла можуть бути вогнищеві крововиливи, а 

також явища запального характеру як прояв зниження місцевого імунітету 

внаслідок порушення кровопостачання тканин. Дослідження стану судин у 

щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом показало, що шляхом 

проведення антиоксидантної терапії можна запобігти зростанню фактора росту 

ендотелію і продуктів перекисного окиснення ліпідів [46, 48, 49]. Велике 

значення в механізмі розвитку діабетичних мікроангіопатій надається змінам 

системи гемостазу і порушенням реологічних властивостей крові. Порушення 

функції тромбоцитів, фібринолізу і згортання крові свідчать про посилення їх 

функціональної активності, що порушує внутрішньосудинну мікроциркуляцію і 

приводить до судинних пошкоджень. У хворих на цукровий діабет 

підвищується внутрішньосудинна активація тромбоцитів і знижується 

антиагрегаційна активність судинної стінки, що приводить до появи в 

судинному руслі тромбоцитарних агрегатів і порушення мікроциркуляції [50, 117]. 

Діабетичну мікроангіопатію розглядають як генералізоване ураження 

мікроциркуляторного русла, яке виявляють у сітківці ока, що призводить до 

невиліковної сліпоти, у клубочках нирок, де розвивається гломерулосклероз з 

переходом у хронічну ниркову недостатність, у дистальних відділах нижніх 

кінцівок, що сприяє розвитку гангрени (діабетична стопа), а також практично у 

всіх органах і тканинах [52, 53, 54, 55, 64, 67, 149, 204]. Залежно від 

вираженості та поширення судинних змін виділяють чотири стадії розвитку 

діабетичної мікроангіопатії: І - початкова, при якій спостерігаються явища 

плазматичного просякнення, дистрофії та проліферації ендотеліоцитів, 

перицитів та міоцитів, потовщення базальних мембран; ІІ - незначна, яка 

вирізняється приєднанням гіалінозу окремих артеріол і капілярів; ІІІ - помірна, 

яка характеризується гіалінозом більшості судин зі звуженням просвіту 

окремих з них; ІУ - виражена, яка супроводжується атрофією клітин судинної 

стінки, значним гіалінозом із різким звуженням просвіту практично всіх судин і 
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формуванням на їх місці ацелюлярних утворів [56, 57]. Формування діабетичної 

мікроангіопатії є складним процесом, в якому діють метаболічні, гормональні, 

реологічні, імунні фактори, що включаються послідовно чи одночасно і тісно 

зв'язані між собою, які прямо чи непрямо порушують судинну проникність. 

Останнім часом у розвитку ангіопатій при цукровому діабеті більшого значення 

надають змінам у системі коагуляції крові, причому для хворих на цукровий 

діабет характерні зміни як у судинній, так і в тромбоцитарній ланці гемостазу, 

що в свою чергу призводить до порушення мікроциркуляції [58, 118]. 

Відмічається збільшення рівня коагуляційних факторів у плазмі крові: Р-

тромбоглобуліну, а
2
-макроглобуліну, фібриногену, тромбоцитарного фактора 

ІV, факторів згортання крові V, VII, VIII і X, які взаємодіють з тромбоцитами і 

стимулюють тромбоцитарну агрегацію. При цьому в плазму крові з 

тромбоцитів виділяються тромбоксан А, серотонін, гістамін та інші біологічно 

активні речовини, що сприяє ще більшій агрегації тромбоцитів, спазму судин і 

пошкодженню ендотелію капілярів [59, 60, 61]. Частота розвитку і вираженість 

діабетичних мікроангіопатій прямо залежать від тривалості цукрового діабету, 

тоді як стать, вік хворого та гіпоглікемічне лікування не виявляють суттєвого 

впливу [65, 109]. 

Для своєчасного та успішного лікування судинних змін, що розвиваються 

при цукровому діабеті, необхідна рання і достеменна діагностика діабетичних 

мікро- та макроангіопатій. Результати електронномікроскопічних досліджень 

довели наявність мікроциркуляторних розладів уже на ранніх стадіях 

діабетичної ангіопатії [66, 205]. Доведено, що істотну роль у розвитку 

мікроциркуляторних змін відіграє стан ендотеліального вистилення капілярів. 

В останніх спостерігається звуження просвіту внаслідок набухання окремих 

ендотеліальних клітин, що призводить до редукції термінального відділу 

кровоносного русла. Дистрофічні зміни ендотеліоцитів виражаються 

нерівномірністю розподілу вільних рибосом і полісом, набуханням 

мітохондрій, гіпертрофією пластинчастого комплексу, нерівністю 
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ендоплазматичного ретикулуму і наявністю значної кількості мікроворсинок на 

люменальній поверхні ендотелію, що свідчить про мікроциркуляторну гіпоксію 

і знижену активність трансцелюлярних обмінних процесів [62]. Чим тяжчий 

перебіг захворювання, тим істотніші пошкодження ендотеліальних клітин, які 

виражаються пошкодженням органел. У стоншеній периферійній частині 

ендотеліоцитів спостерігаються численні пори і фенестри, розширюються 

міжендотеліальні контакти капілярів, унаслідок чого утворюються "локуси 

витоку", через які виходять формені елементи крові і плазма в перикапілярний 

простір, що сприяє підвищенню проникності й розвитку інтерстиційного 

набряку. Водночас, деструкція ендотеліоцитів спричиняє нагромадження 

клітинного детриту у просвіті капіляра, що в свою чергу погіршує 

гемомікроциркуляцію [188]. Істотна роль у прогресуванні діабетичних 

ангіопатій належить реологічним порушенням, які виражаються на початку 

агрегації еритроцитів у вигляді "монетних стовпчиків", адгезією (прилипанням 

еритроцитів до ендотеліальної вистилки капілярів і діапедезом). Особливо 

виражені зміни функціональних властивостей еритроцитів, підсилення їхніх 

агрегаційних властивостей виявлені у хворих із тяжкими формами цукрового 

діабету, з частими декомпенсаціями і судинними проявами, при яких 

гіперагрегація проявлялася "сладж"-феноменом із обтурацією просвіту 

мікросудин і гемолізом еритроцитів. Зміни судин при цукровому діабеті є 

універсальною морфогенетичною ознакою розвитку ускладнень діабету, які 

характеризуються різною частотою, поширеністю та особливостями в кожного 

конкретного хворого [51, 63, 194]. 

Ушкодження судин очного яблука при цукровому діабеті є найчастішим і 

прогностично несприятливим проявом універсальної діабетичної 

мікроангіопатії. Так, в експериментальних роботах доказано, що за умов 

перебігу експериментального цукрового діабету відбуваються зміни капілярної 

ланки гемомікроциркуляторного русла, які характеризуються розрідженням 

судинної сітки, утворенням безсудинних ділянок, деформацією, формуванням 
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мікроаневризм. Виявляється чіткий зв'язок між глибиною структурних 

перетворень гемомікроциркуляторного русла і морфометричними показниками. 

Зменшення, порівняно з контролем, щільності сітки капілярів, збільшення 

показника трофічної активності тканини та діаметру капілярів свідчать про 

наявність декомпенсаторних процесів та розрідження судинної сітки судинної 

оболонки за умов експериментального цукрового діабету [185, 221]. Просвіти 

передкапілярних артеріол уміщують значні скупчення еритроцитів, 

виявляються дистрофічні зміни ендотеліоцитів мікросудин, наявність великої 

кількості мікроворсинок на люменальній поверхні ендотелію, що свідчить про 

мікроциркуляторну гіпоксію. Отже, існує чітка тенденція в зростанні 

морфологічних змін структурних елементів судинної оболонки ока, котрі 

корелюють із тривалістю перебігу цукрового діабету і відповідно важкістю 

захворювання [68, 69,55, 191]. 

В експериментальних роботах, що були присвячені вивченню змін ланок 

гемомікроциркуляторного русла та тканин нирки при перебігу 

експериментального цукрового діабету, було встановлено, що навколо 

приносних і виносних артеріол та в капсулах ниркових тілець можна бачити 

вихід клітин крові,  спостерігаються заповнені кров'ю венули. У проксимальних 

і дистальних звивистих канальцях виявлено дистрофічні процеси, які 

характеризуються появою в цитоплазмі нефроцитів дрібних зерен, що 

інтенсивно забарвлюються еозином у червоний колір. У просвітах звивистих 

канальців виявлено клітини злущеного епітелію та білкові маси. У мозковій 

речовині нирки просвіти навколоканальцевих капілярів заповнені 

еритроцитами, що свідчить про стаз крові [152, 189]. Широка частина петлі 

нефрона має звужений просвіт. У проксимальних та дистальних звивистих 

канальцях відбуваються дистрофічні процеси, у їхніх просвітах виявлено 

клітини злущеного епітелію та білкові маси. У віддалених термінах цукрового 

діабету в артеріальному руслі та фільтраційному апараті нирки щура 

спостерігаються прогресивно наростаючі патологічні прояви, що 
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супроводжуються повним руйнуванням гемомікроциркуляторного русла, що 

призводить до повної втрати функції нирок [70, 71, 72, 73, 148, 190]. 

До клінічних проявів цукрового діабету також можна віднести 

пародонтопатії, що зумовлені порушення кровопостачання внаслідок ураження 

судин даної тканини. Встановлено, що вже на ранніх стадіях експериментальної 

гіперглікемії на тлі порушення обмінних процесів в дрібних артеріях і 

артеріолах виникають реакції конструктивного типу, спрямовані на 

попередження гемодинамічного перевантаження гемомікроциркуляторного 

русла, що підтверджується значним розширенням просвіту артерій більшого 

калібру. Порушення кровопостачання з розвитком дистрофічних змін у 

тканинах пародонта, атрофії слизової оболонки та склерозу стінок судин 

зумовлене зниженням пропускної здатності артерій усіх досліджуваних 

калібрів завдяки гіпертонусу та потовщення м’язової оболонки з подальшим 

звуженням просвіту судин [48, 74, 75, 76]. Структурної перебудови ланок 

гемомікроциркуляторного русла зазнають також і інші органи ротової 

порожнини [79, 80]. Доведено, що перші морфологічні зміни в язику білих 

щурів-самців виявляються вже через 2 тижні перебігу експериментального 

цукрового діабету і наростають до кінця 8 тижня перебігу експерименту. 

Зокрема виявлено розширення всіх ланок гемомікроциркуляторного русла та їх 

руйнування, деструкцію капілярного компонента, потовщення і склероз стінок 

судин. Глибина структурних перетворень гемомікроциркуляторного русла 

язика щурів підтверджується зміною його морфометричних показників. 

Патологічний процес набуває незворотнього характеру. Капіляри зруйновані, 

облітеровані, внаслідок чого артеріальне русло бере на себе все навантаження 

кровоплину. За допомогою артеріоло-венулярних анастомозів кров з 

розширених артеріол скидається в дуже розширене венулярне русло. 

Розширюються також артерії великого калібру, зокрема язикової артерії в її 

прикореневій ділянці. Спостерігається ангіопатія та склероз мікросудин. Значне 

розширення артеріолярного компоненту свідчить про те, що стінка судин, яка є 
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склерозованою і потовщеною, не справляється з масивним кровонаповненням і 

не може забезпечити адекватний кровообіг язика [78, 90]. Порушення відтоку і 

застій венозної крові призводить до надмірного розширення венулярного 

компонента. Зниження густоти пакування судин пояснюється значною 

деструкцією, здебільшого капілярного русла, а також звивистістю судин, яка 

значно зростає в цей період протікання патологічного процесу [78, 81, 82]. 

Проблема росту кардіоваскулярної смертності серед хворих на цукровий 

діабет зумовлена високою частотою ускладнень при ураженні серцево-судинної 

системи. Було встановлено, що вже на ранніх стадія цукрового діабету 

артеріоли міокарду мають різко набряклий ендотелій з явищами його 

проліферації [83, 85, 107, 147]. Стінка артеріоли потовщена, має гомогенний, 

еозинофільний вигляд, внутрішня еластична мембрана відсутня. У просвітах 

окремих артеріол спостерігаються склеювання еритроцитів з формуванням 

пристінкових тромбів. Стінка венули має нерівномірну товщину та 

неправильної форми просвіт. Поглиблення уражень судинного компоненту 

стінки серця спостерігалось і на пізніх стадіях цукрового діабету. У певних 

ділянках міокарду відмічається різке порушення кровообігу з переповненням 

судин кров’ю. У деяких ділянках має місце вихід еритроцитів за межі 

судинного русла з утворенням дрібних вогнищевих запалень [83, 84, 86, 108]. 

Діабетична нейропатія є частим ускладненням цукрового діабету [87]. На 

думку авторів, пусковим механізмом розвитку діабетичної нейропатії є 

діабетична ангіопатія [88,89,197]. Так,в експериментальних тварин 

спостерігались ознаки руйнування капілярів зорового нерва та звуження 

просвіту збережених капілярів. Просвіти артеріол заповнені елементами крові. 

Ендотеліоцити стінки артеріоли потовщені, цитоплазма містить велику 

кількість мітохондрій і вільних рибосом. Капіляри відокремлені від нервових 

волокон зорового нерва широкими прошарками гідратованої аморфної 

речовини, що свідчить про значне зниження трофіки нервової тканини [91, 92, 

93, 94, 213]. 
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Церебро-васкулярні захворювання в пацієнтів із цукровим діабетом 

залишаються однією з актуальних проблем. Ускладнення гострих порушень 

мозкового кровообігу викликають тривалу непрацездатність або глибоку 

інвалідизацію хворих, що набуває важливого значення в медичному і в 

соціально-економічному аспекті. Перебіг цукрового діабету супроводжується 

зменшенням кровопостачання головного мозку, погіршенням церебрального 

енергетичного метаболізму, розвитком ацидозу, оксидативного стресу та 

підвищеною деструкцією нейронів [95, 179]. 

Одним з проявів ускладнень цукрового діабету є так звана «діабетична 

стопа» – симптомокомплекс, що розвивається у наслідок ураження 

периферійних нервів та периферійних судин. Він проявляється гнійно-

запальними та виразково-некротичними ураженнями стопи. Відповідно до 

даних міжнародної робочої групи з проблем діабетичної стопи, ризик ампутації 

кінцівок при цукровому діабеті зростає майже у 25 разів. У розвитку важких 

ішемічних уражень нижніх кінцівок значну роль відіграють саме облітеруючі 

ангіопатії [37, 218]. 

Результатом ураження мікросудин шкіри є діабетична дерматопатія, 

пігментна пурпура, телеангіоектазії, еризепілоїд. Морфологічні зміни шкіри у 

хворих на цукровий діабет спостерігаються на субклінічному етапі розвитку 

захворювання у вигляді порушення диференціації клітин епітелію, змін об’єму 

ядерта цитоплазми клітин, що приводить до порушення захисних властивостей 

шкіри [96]. Внаслідок патологічного процесу уражаються не тільки малі, але й 

великі судини, у яких також відбуваються різноманітні ангіопатії. Тому з 

впевненістю можна сказати, що патологічний процес викликає деструктивні та 

незворотні зміни, а уражена стінка судин не справляється зі звичним 

кровонаповненням і не може забезпечити адекватне кровопостачання шкіри. У 

той же час надмірна дилатація венулярного компоненту 

гемомікроциркуляторного русла шкіри призводить до застою венозної крові, 

утворення мікроаневризм та геморагій, воно активно починає руйнуватись, 
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незважаючи на всі компенсаторні процеси та супроводжується наростанням 

вазоконстрикції артеріолярного, капілярного та венулярного русел. Зміни 

стають незворотніми. Спостерігаються генералізовані глибокі порушення всієї 

ангіоархітектоніки шкіри щурів [97, 98, 178]. 

Низка робіт фахової літератури присвячена ураженням судинного русла 

шлунково-кишкового тракту. Вплив на ендотелій мікросудин визнається 

багатьма авторами первинною причиною в розвитку діабетичних 

мікроангіопатій. Так, у печінці виявлено розширення просвіту синусоїдних 

гемокапілярів, інфільтрацію лімфоцитами та плазмоцидами, утворення 

лімфоцитарних інфільтратів всередині печінкових часточок, розширення 

просвіту центральних вен. У просвітах синусоїдних капілярів локалізуються 

еритроцити зміненої форми як результат дії на них високої дози 

глікозильованого гемоглобіну. Дані зміни вказують на те, що гіперглікемія 

може викликати гострі функціональні та морфологічні зміни ендотелію судин 

печінки [99, 101]. Зовнішніх та внутрішніх змін зазнає також і гемомікро-

циркуляторне русло тонкої кишки. Зміни торкаються структурних відділів 

венозної ланки судинного русла, котрі проявляється явищами розрідження 

венозної сітки, що в подальшому призводить до венозного застою у судинах 

тонкої кишки. Відмічається прогресування зменшення діаметрів капілярної 

ланки гемомікроциркуляторного русла. Судинна сітка органа стає менш 

насиченою. Кров починає відтікати за допомогою внутрішньоорганних 

анастомозів, протікаючи важким та набагато довшим шляхом. Наростаюче 

розширення діаметрів венозної ланки в подальшому призводить до загострення 

та поглиблення процесів застійної гіпоксії. Судинне русло ворсинок тонкої 

кишки прогресивно змінюється, що призводить до погіршення кровопостачання 

та подальшого розвитку трофічних змін [34, 50, 51, 102]. 

При цукровому діабеті основною морфологічною ознакою змін у 

яєчниках є розвиток макро- та мікроангіопатій з наступним ушкодженням 

структурних компонентів фолікулів, що веде до зменшення кількості їхніх 
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примордіальних і зрілих та збільшення числа атрезивних форм. Необхідно 

відзначити, що серед хворих на цукровий діабет значну частку складають жінки 

дітородного віку, в яких разом із основними клінічними ознаками цукрового 

діабету виникають порушення функції яєчників [100]. Просвіт передкапілярів і 

капілярів звужується через набряк їхньої стінки та внутрішньосудинних 

формених елементів крові. Венулярна частина гемомікроциркуляторного русла 

розширюється, а просвіт закапілярів і венул перекривається клітинами-

агрегатами. Внутрішньоклітинні мембранні органели (мітохондрії, цистерни 

ГЕПС, канальці комплексу Гольджі) є набряклими і частково зруйнованими. У 

просвіті судин виявляється агрегати формених елементів крові та згустки 

фібрину. Такі зміни мікросудин є причиною порушення метаболізму та 

розвитку гіпоксії. Судини мають потовщені стінки внаслідок склерозу та 

гіалінозу. Спостерігається виражений артеріо-, артеріоло- і капіляросклероз у 

паренхімі яєчників із вираженими деструктивними змінами фолікулів. У 

кірковій речовині яєчників практично не виявляються неушкоджені фолікули 

[103, 206]. 

За даними фахової літератури було вивчено зміни глікокон'югатів на 

основі цитотопографії рецепторів 8 лектинів різної вуглеводної специфічності в 

комплексному дослідженні структурних компонентів печінки та підшлункової 

залози та проведено комплексне дослідження морфофункціональних 

параметрів структурних компонентів підшлункової залози і печінки щура в 

нормі та при цукровому діабеті. Уперше показана якісна зміна 

цитоплазматичних глікокон’югатів клітин Купфера з підвищенням ступеня 

їхнього сіалювання в поєднанні з демаскуванням кінцевих моносахаридних 

залишків D-галактози і N-ацетил-D-галактозаміну (експресії рецепторів SNA, 

PNA, SBA). Ідентифіковано нерівномірність розподілу рецепторів 

лектинівConA (DMan), LABA (αLFuc), WGA(NAcDGlс) у гепатоцитах із 

центральною та периферійною локалізацією в складі часточок, що може 

служити віддзеркаленням порушень синтетичних і секреторних процесів у 
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гепатоцитах при цукровому діабеті [104, 105, 212].  

Отже, аналіз фахової літератури засвідчив, що проблема структури та 

кровопостачання піднижньощелепної залози в нормі, а також за умов патології 

залишається актуальною і важливою для сучасної медичної науки. У науковій 

літературі трапляються лише поодинокі, часто доволі суперечливі відомості 

про структуру та шляхи кровопостачання піднижньощелепної залози 

експериментальних тварин, практично відсутні дані про морфометричний 

аналіз ланок кровоносного русла піднижньощелепної залози. Морфологічні 

зміни піднижньощелепної залози в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету вивчені недостатньо. 

 

Матеріали аналітичного огляду літератури опубліковані в статтях: 

1. Блищак Н. Б. Діабетичні ангіопатії: (огляд літератури) / Н. Б.Блищак// 

Клініч. анатомія та операт. хірургія. - 2012. - 11, № 2. - С. 74-77 

2. Блищак НБ, Борис РЯ, Кривко ЮЯ, Цитовський МН. Значення змін в 

слинних залозах при розвитку цукрового діабету. Матеріали наук.-практ. 

конф. Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної 

антропології та Прикладні аспекти морфології; 2009 Трав 20-21; Вінниця; 

2009. с.32-33 

(Здобувачем виконано дослідження, проведено й описано аналіз отриманих 

результатів. Співавтори проф. Кривко Ю. Я. надавав консультативну 

допомогу; доц. Борис Р.Я., ас. Цитовський М.Н. проводили забір матеріалу). 

3. Кривко ЮЯ, Блищак НБ. Проблеми діабетичних мікроангіопатій в 

сучасній ендокринології. Тези наук.-практ. конф. Прикладні аспекти 

морфології експериментальних і клінічних досліджень; 2008 Вер 16-17;. 

Тернопіль; 2008. с.14-15 

(Здобувач виконав дослідження, підготував матеріали до друку. Співавтор: 

проф. Кривко Ю. Я. надавав консультативну допомогу). 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.%20%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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 РОЗДІЛ 2 

 МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріал дослідження 

Дослідження виконані на 116 статевозрілих безпородних білих щурах-

самцях масою 100–130 г, віком 2,5–3,0 місяці.  

Тварин для проведення дослідження ретельно відбирали. Кожну тварину 

оглядали, зважували та проводили маркування. Усіх тварин утримували в 

умовах віварію Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, експерименти проведено відповідно до положенням 

Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують 

в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986), Директиви 

Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону України №3447-IV «Про захист тварин 

від жорстокого поводження». Матеріали роботи розглянуто членами комісії з 

питань біоетики Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, які дійшли узгодженої думки, що надані для експертизи 

матеріали науково обґрунтовані (протокол № 2 від 25 лютого 2008 року). 

Матеріал для дослідження представлений препаратами піднижньощелепної 

залози, судини якої ін’єковані казеїново-олійною газовою сажею «Темпера», 

зрізами піднижньощелепної залози для проведення досліджень на мікро- та 

ультраструктурному рівнях. Матеріал для проведення морфологічного 

дослідження забирали під контролем біохімічних показників крові (рівень 

глюкози, рівень глікозильованого гемоглобіну та загального гемоглобіну).  

Характеристика матеріалу дослідження наведена у таблиці 2.1 

Ангіоархітектоніку, мікро- та ультраструктурну організацію 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі досліджено на 20 тваринах. 

Експериментальні тварини розподілено на 4 серії: у першій серії дослідів (24 

щури) вивчено стан гемомікроциркуляторного русла та структуру 

піднижньощелепної залози білого щура через 2 тижні перебігу 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 
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Таблиця 2.1  

Характеристика матеріалу дослідження 

Матеріал Методи дослідження, кількість експериментальних тварин 

Експеримен-

тальні 

тварини, 

терміни 

експерименту 

Препарування, 

ін’єкція крово-

носного русла, 

просвітлення 

препаратів, 

морфометрія 

Гістологічне 

дослідження 

піднижньощелепної

залози, біохімічне 

дослідження крові 

Електронно-

мікроскопічне 

дослідження 

Ра-

зом 

Інтактні щури  10 5 5 20 

Через 2 тижні 

експерименту 
8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 

8 (5+3 

контроль) 
24 

Через 4 тижні 

експерименту 
8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 

8 (5+3 

контроль) 
24 

Через 6 

тижнів 

експерименту 

8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 
8 (5+3 

контроль) 
24 

Через 8 

тижнів 

експерименту 

8 (5+3 контроль) 8 (5+3 контроль) 
8 (5+3 

контроль) 
24 

Разом 42 37 37 116 

 

У другій серії дослідів (24 щури) вивчено зміни ангіоархітектоніки та 

будови піднижньощелепної залози білого щура через 4 тижні перебігу 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

У третій серії дослідів (24 щури) досліджено стан 

гемомікроциркуляторного русла та структури піднижньощелепної залози 

білого щура через 6 тижнів перебігу експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

У четвертій серії дослідів (24 щури) вивчено зміни ангіоархітектоніки та 

будови піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу 
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експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

 

2.2. Методи дослідження 

При виконанні роботи використані наступні методи дослідження: 

1) ін’єкція судинного русла піднижньощелепної залози щура;  

2) просвітлення зрізів піднижньощелепної залози та їх фотографування під 

мікроскопом МБИ-1; 

3) морфометрія ланок кровоносного русла піднижньощелепної залози; 

4) гістологічне дослідження піднижньощелепної залози;  

5) електронно-мікроскопічне дослідження піднижньощелепної залози та ланок 

їх гемомікроциркуляторного русла;  

6) біохімічне дослідження крові (рівень глюкози в крові, загальний гемоглобін 

крові і рівень глікозильованого гемоглобіну);  

7) статистичне опрацювання результатів дослідження за допомогою пакета 

прикладних комп’ютерних програм; 

8) біологічне моделювання стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

 

2.2.1. Ін’єкція судинного русла піднижньощелепної залози щура 

Тварин виводили з експерименту шляхом внутрішньоочеревинного 

введення препарату тіопенталу натрію з розрахунку 2,5 мг/ 100 г (25 мг/кг). 

  Після розтину стінки грудної та черевної порожнини щура на міжреброві 

артерії накладали затискачі. В черевну частину аорти вводили скляну канюлю з 

гумовою насадкою, яку з’єднували зі шприцом і фіксували шовковою 

лігатурою і шприцом вводили ін’єкційну масу в судинне русло. Наливали 

судинне русло щура ін’єкційною масою, в якій барвником слугувала водна 

суспензія казеїново-олійної газової сажі «Темпера» (у пропорції  ½ тюбика на 

50 мл води, розмір дисперсних частинок 0,2–0,3 мкм). Для заповнення 

артеріального русла використовували від 10 мл до 15 мл суміші [137]. Після 

ін’єкції на черевну аорту накладали лігатуру. Описана методика ін’єкції 
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технічно проста, не вимагає використання дефіцитних препаратів, натомість, 

дає можливість ін’єкувати як великі судини, так і дрібні судини 

гемомікроциркуляторного русла, що дозволяє диференціювати його 

артеріальний, капілярний і венозний компоненти. 

Наступного дня після ін’єкції казеїново-олійною газовою сажею 

«Темпера» скальпелем розтинали передню та бічну поверхню шийної ділянки і 

виділяли піднижньощелепну залозу з оточуючих тканин. Препарати 

піднижньощелепної залози занурювали на дві доби в суміш гліцерину з 

етиловим спиртом у співвідношенні 1:1. Із зафіксованого шматка тканини 

піднижньощелепної залози виготовляли чавлені препарати. Для цього між 

двома предметними шкельцями розміщали шматок піднижньощелепної залози і 

за допомогою стискача-фіксатора виготовляли чавлений препарат. 

 Після проведених етапів просвітлення здійснювали фотографування 

кровоносного русла піднижньощелепної залози у прохідному світлі мікроскопа 

МБИ-1 при збільшенні х40,  х100, х 200 на цифровому фотоапараті OlympusFE-

210. 

2.2.2. Морфометрія кровоносного русла піднижньощелепної залози 

щура 

 Дослідження судин гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної 

залози на ін’єкованих та просвітлених препаратах дає можливість вірогідно 

визначити такі його важливі кількісні критерії: діаметр мікросудин; щільність 

пакування капілярів; показник трофічної активності тканини (ПТАТ) [138, 223]. 

 Для проведення морфометричного аналізу ангіоархітектоніки 

піднижньощелепної залози щурів здійснювали виміри діаметра артеріол, 

капілярів і венул. Діаметр кровоносних судин вимірювали за допомогою 

окулярної лінійки. Вимірювання діаметрів ланок кровоносного русла 

проводили на просвітлених препаратах піднижньощелепної залози щура з 

ін’єкованим судинним руслом. Дійсний діаметр (D) мікросудини 
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встановлювали за допомогою окуляр-мікрометра при збільшенні мікроскопа –

х40, х100 та х200, враховуючи ціну поділки (К) за формулою: 

D = d· К,                                                                                  

де D – дійсний діаметр мікросудини піднижньощелепної залози щура; 

d – замірний діаметр мікросудини; 

K – коефіцієнт окулярної мірної лінійки. 

Ціну поділки в окуляр-мікрометрі (К) визначали за стандартною сіткою 

камери Горяєва. Згідно паспорта довжина сторони малого квадрата становить 

50 мкм. При збільшенні об’єктив х10, ок. х8, ціна поділки (К) складає 100 мкм 

(0,1 мм), а при збільшенні об. х20, ок. x8, ціна поділки (К) складає 160 50 мкм    

(0,05 мм). 

На підставі морфометричного дослідження встановлено дійсні діаметри 

судин гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози щурів у 

нормі та в динаміці перебігу експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету. 

Щільність пакування обмінних судин (капілярів) визначали шляхом 

підрахунку кількості судин на одиницю площі (за одиницю площі обрано 

площу поля зору мікроскопа) [138, 224]. 

Показник трофічної активності тканини або радіус дифузії, визначали 

шляхом вимірювання відстані між двома сусідніми судинами, поділеної навпіл 

[138]. 

 

2.2.3.Гістологічне дослідження піднижньощелепної залози щура 

Після препарування піднижньощелепної залози отримували поздовжні, 

поперечні і тангенціальні зрізи. Перед фіксацією матеріал промивали у теплому 

фізіологічному розчині і фіксували в 10% нейтральному формаліні, впродовж 

24 годин. Після фіксації матеріал промивали у проточній воді. Пронумеровані і 

зашиті у марлеві мішечки шматочки тканини промивали під водопровідною 

водою упродовж доби. Зневоднення проводили в етиловому спирті зростаючої 
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концентрації упродовж 20 годин. Просвітлення та видалення спирту проводили 

в органічних розчинниках (хлороформ – 2 порції по 1 годині у кожній). 

Просочування препаратів парафіном проводили у 2 чашках при температурі 

56°С упродовж 2 годин, після чого препарати заливали у парафінові блоки. Із 

парафінових блоків на мікротомі МС-2 виготовляли гістологічні зрізи 

піднижньощелепної залози товщиною 5 – 7 мкм, які забарвлювали 

гематоксилін-еозином та азаном за загальноприйнятим методом. 

 Гістологічні препарати вивчали на світловому мікроскопі МБИ-1 при 

збільшенні х 40, х 100, х 200, х 400, х 800). Структурні компоненти на зрізах 

піднижньощелепної залози фотографували на цифровому фотоапараті 

OlympusFE 210, на кафедрі нормальної анатомії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

2.2.4.Електронно-мікроскопічне дослідження піднижньощелепної 

залози щура 

 За допомогою леза відтинали шматки піднижньощелепної залози та 

поміщали відразу у велику краплю 2% розчину чотириокису осмію на 0,1 М 

фосфатному буфері (pH 7,36) з сахарозою. Після цього, знежиреним у ацетоні 

лезом вирізали смужки піднижньощелепної залози розміром 0,8х0,1х0,1 см і 

швидко переносили їх в іншу краплю фіксуючого розчину, поміщену на 

пластину зуболікарського воску, що лежала на льодяній плиті, і вирізали із них 

шматочки (блоки тканини) кубічної форми об’ємом 1 мм³. Блоки тканини 

фіксували 2% розчином чотириокису осмію на 0,1М фосфатному буфері (pH 

7,36) з додаванням сахарози впродовж 2 год. на льодяній бані. Після цього їх 

відмивали буферним розчином цього ж складу (4 свіжі порції по 15 хв). Для 

підготовки до просякнення водонерозчинними смолами, відмиті від залишків 

фіксаторів блоки тканин піднижньощелепної залози проводили через спирти 

зростаючої міцності (схема проведення в розчинах етилового спирту: 40% – три 

порції по 10 хв.; 70% – три свіжі порції по 10 хв.; 96 % – дві свіжі порції по 20 

хв.) і ацетон (схема проведення в ацетоні: ацетон марки ―особливо чистий‖ – 
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шість свіжих порцій по 15 хв. Потім зневоднені шматочки поміщали в епон-

аралдіт. Склад водонерозчинної смоли для заливання, що містить епон 812 і 

аралдіт за A. Glauertetal. [225]: 

Таблиця 2.2 

Склад водонерозчинної смоли: 

Епон 812 5 мл 

Аралдіт М 3 мл 

DDSA 11 мл 

Дибутилфталат 0,4 мл 

ДМП- 30 15 крапель 

 

Тканинні блоки поміщали в епон-аралдіт шляхом проведення через 

розчини зростаючої концентрації смоли (схема проведення: суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 3:1 – одна свіжа порція на дві години;  суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 1:1 – одна свіжа порція на дві години; суміш ацетону і 

смоли у співвідношенні 1:3 – одна свіжа порція на дві години; чиста смола – 

одна свіжа порція на дванадцять годин при кімнатній температурі). Для 

кращого просочування матеріал разом  із сумішшю смола-ацетон автоматично 

змішували при 10 об/хв. Потім блоки тканин занурювали  в епон-аралдіт, яким 

були заповнені желатинові  капсули.  Полімеризацію  матеріалу  проводили 

ступінчасто при температурі 36°С, 45°С, 60°С  упродовж 24 годин при кожному 

температурному режимі.  

 Виготовляли півтонкі зрізи з метою «прицільного» заточування блоків.  

Ультратонкі зрізи виготовляли на ультрамікротомі УМТП-3М за допомогою 

скляних ножів, виготовлених на приладі ССН-1. Для дослідження відбирали 

зрізи сріблястого або ніжно-лимонного кольору. Зрізи контрастували спочатку 

в 2% розчині ураніл-ацетату на 70 % спирті, а потім – цитрату свинцю (за 
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методом Рейнольдса) [137]. Вивчення і фотографування  структур 

піднижньощелепної залози проводили за допомогою мікроскопа УЕМВ-100К 

при прискорювальній напрузі 75 кВ і збільшеннях на екрані мікроскопа х 4000 

– 19000. 

2.2.5. Біохімічне дослідження периферійної крові 

 Для проведення біохімічного дослідження крові піддослідних тварин 

застосовували стандартні лабораторні методи. Визначення рівня глюкози крові 

проводили глюкозооксидазним методом за допомогою набору «ГЛЮКОЗА – 

ФКД», призначеного для кількісного визначення вмісту глюкози в крові, а 

також у сечі глюкозооксидантним методом [226]. У комплект набору входили:   

– ферментно-хромогенна суміш -1 таблетка;  

– антикоагулянт (оксалат натрію, фтори натрію) – 1 таблетка;  

– контроль (розчин глюкози з концентрацією 10 ммоль/л) – 1 флакон. 

 Аналітичні характеристики набору: відхилення від лінійності при 

концентрації глюкози 2–20 ммоль/л не більше 5%. Чутливість – не більше 1 

ммоль/л. Коефіцієнт варіації – не більше 5%. 

 Використовували спектрофотометр, фотоелектроколориметр (кювети з 

довжиною оптичного шляху 5 або 10 мм), чи біохімічні аналізатори відкритого 

типу. 

 Підготовка до аналізу включала наступні етапи: 

1. Приготування робочого розчину: таблетку «ферменти-хромогени» 

розчиняли в 100,0 мл дистильованої води, ретельно перемішували, не 

струшуючи. 

2. Приготування розчину антикоагулянта: таблетку антикоагулянта 

розчиняли в 50 мл дистильованої води. 

 При проведенні цього аналізу крові використовували негемолізовану 

плазму крові. В пробірки зразки сироватки крові і реагенти вносили за схемою 

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Реагенти для кювет: 

Реагенти Для кювет 

З довжиною оптичного 

шляху 10мм 

З довжиною оптичного 

шляху 5 мм 

Дослідна 

проба, 

мл 

Контро- 

льна 

проба, 

мл 

Холоста 

проба, 

мл 

Дослідна 

проба, 

мл 

Контро- 

льна 

проба, 

мл 

Холоста 

проба, 

мл 

Робочий 

розчин 

2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 2,00 

Сироватка 

крові 

0,02 _ _ 0,04 _ _ 

Контроль _ _ _ _ 0,04 _ 

Вода 

дистильована 

_ 0,02 0,02 _ _ 0,04 

 

Проби ретельно перемішували та термостатували протягом 15 хв. при 

температурі +37°С. Через 5-10 хв. після початку інкубації пробірки з пробами 

інтенсивно струшували вручну. 

 Після закінчення термостатування вимірювали величину оптичної 

густини дослідної і контрольної проб проти холостої проби у кюветах з 

довжиною оптичного шляху 10 мм при довжині хвилі 500 (490-540) нм. 

 Забарвлення проб стабільне більше 4 години після закінчення 

термостатування. Розрахунок концентрації глюкози в пробах проводили за 

формулою: 

                        С=Ео/Еk х10,                                                           

    де С – концентрація глюкози, ммоль/л; 

 Ео – оптична густина дослідної проби; 

 Еk – оптична густина контрольної проби. 
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При використанні біохімічних аналізаторів відношення сироватки до 

розчину реагенту складало 1:80, тобто на 10 мкл сироватки крові додавали 800 

мкл робочого розчину (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Параметри розведення сироватки 

Параметри 

для FP - 901 

Вимір Одиниця Фільтр Стандарт Час 

інкубації 

Стандарт 

(КТ) 

2 

 (ммоль/л) 

4  

(500 нм) 

1 

(10ммоль/л) 

15 хв при 

37°С 

 

Принцип методу: гемоглобін при взаємодії із гексаціанофератом (ІІІ) 

калію («червоною кров’яною сіллю») окислюється до метгемоглобіну, який 

утворює з ацетонціангідридом забарвлений гемоглобінціанід, інтенсивність 

забарвлення якого пропорційна кількості гемоглобіну [227]. 

Обладнання: 

1. Гемоглобінометр або спектрофотометр. 

2. Фотоелектроколориметр. 

3. Посуд: піпетки на 0,02 мл і 5,0 мл, пробірки, колба мірна на 1,0 л. 

Реактиви: ацетонціангідрид – 2 ампули по 0,5 г, гексоціаноферат калію – 

2 флакони по 200 мг, карбонат натрію – 2 флакони по 1,0 г, стандартний розчин 

гемоглобінціаніду. 

 Концентрація гемоглобінціаніду в стандартному розчині виробництва 

фірми «РЕАНАЛ» – 59,75%, що відповідає при розведенні крові в 251 раз 

концентрації гемоглобіну в крові – 15 г. Цей стандартний розчин відповідає 

міжнародному еталонному розчину гемоглобін ціаніду. 

Приготування реактивів: загальна кількість реактивів розрахована на 

приготування 2 л трансформуючого розчину (400 аналізів). Використовуючи 

половину набору (по флакону кожного реактиву), можна приготувати 1,0 л 

трансформуючого розчину (200 аналізів). Трансформуючий розчин (вміст трьох 
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флаконів 1, 2, 3) кількісно переносили в мірну колбу і доводили дистильованою 

водою до 1,0 л. Стандартний розчин гемоглобінціаніду застосовували в 

нерозведеному вигляді. 

Хід досліду: 0,02 мл крові додавали до 5,0 мл трансформуючого розчину 

в пробірці (розведення в 251 раз) і добре перемішували. Через 10 хв 

вимірювали на фотоелектроколориметрі при довжині хвилі 500-560 нм (зелений 

світлофільтр), в кюветі з товщиною скла 10 мм проти холостої проби 

(трансформуючого розчину), на спектрофотометрі при довжині хвилі 540 нм чи 

на гемоглобінометрі. Стандартний розчин вимірювали при тих же умовах, що і 

дослідну пробу. Розрахунок вмісту проводили за формулою: 

Hbв г% = Ест ÷ С ÷ К ÷ 0,001,                                             

 де Еоп – екстинкція дослідної проби; 

Ест – екстинкція стандартного розчину; 

 С – концентрація гемоглобін-ціаніду в стандартному розчині (в мг%); 

 К – коефіцієнт розбавлення крові; 

  0,001 – коефіцієнт для перерахунку кількості гемоглобіну з мг% і г%. 

Побудова калібрувального графіка: зі стандартного розчину готували 

розбавлення, як вказано в (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Показники розведення стандартного розчину 

№ з/п Стандартний розчин 

(мл) 

Трансформуючий 

розчин (мл) 

1 – 6 

2 2 4 

3 4 2 

4 6 – 

 

Колометрували проби «холостої» проби: вміст гемоглобіну в нормі 

становить 12,0–16,0 г%. 
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 Принцип методу визначення глікозильованого гемоглобіну в крові: 

Стабільна форма глікозильованого гемоглобіну (HbA10) містить 1-дезокси-1-

(N-ваніл) фруктозу, яка дегідратується фосфорною кислотою з утворенням 

кольорового комплексу, який має абсорбційний максимум при 443 нм. 

Визначенню не заважає ні лабільна форма глікогемоглобіну, ні фетальний 

гемоглобін [227, 228]. 

Реактиви: 

1. Трихлороцтова кислота – (50мл) розчин 2,45 моль/л. 

2. 2-Тіобарбітурова кислота – (1доза) 25 ммоль/ 1 доза. 

3. Стандарт фруктози – (20мл) розчин 500 мкмоль/л. 

Допоміжні реактиви: 

1. Ортофосфорна кислота 85%. 

2. Фізіологічний розчин 0,9%. 

3.  Діагностичні набори  

- Біо-ЛА-Тест-ГЕМОГЛОБІН, номер 1275212. 

- Біо-ЛА-Тест КОМПЛЕКСОНАТ КАЛІЮ, номер 1275212. 

Довжина хвилі (430-450) нм; кювета 1 см. Температура водяної бані 

37°±0,1°С, температура у гліцериновій бані 100°±1°С з перемішуванням, що 

забезпечує гомогенне температурне поле. Пробірки розміщували так, щоби 

рівень гліцерину приблизно на 1 см перевищував рівень розчину у пробірках 

(табл. 2.6). 

 Реактив 1 перед застосуванням охолоджували до +2°–8°С. Після 

перемішування та струшування, пробірки закривали гумовими корками для 

флаконів з ліофілізатами антибіотиків із вколотою ін’єкційною голкою і 

нагрівали 30 хвилин на гліцериновій бані при температурі 100°С. Після 10 хв 

нагрівання ін’єкційні голки з гумових корків виймали. Після закінчення 

дегідратації пробірку охолоджували на льодяній бані впродовж 10 хвилин. 
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Таблиця 2.6 

Співвідношення гліцерину до стандартного розчину 

Складники (мл) Проба Контрольний 

розчин 1 

Контрольний 

розчин 1 

Стандарти 

Гемолізат 1,50 1,50 _ _ 

Ортофосфорна кислота 

85%-ва 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Калібрувальний розчин _ _ _ 1,50 

Дистильована вода _ _ 1,50 _ 

 

Вміст пробірок струшували і центрифугували впродовж 20 хв., при 

наявності помутніння центрифугування продовжували. У сухі пробірки 

відміряли піпеткою нижче описані інгредієнти (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Співвідношення у пробірках 

Надосадова  рідина 1,00 1,00 1,00 1,00 

Розчин ТВА 0,50 _ 0,50 0,50 

Дистильована  вода _ 0,50 _ _ 

 

Контрольні розчини готували по одному для всієї серії аналізованих проб. 

Для контрольного розчину 1 використовували будь-який гемолізат чи їх суміш. 

Калібрувальний графік перевіряли при аналізі нової серії проб (табл. 2.8).        

Таблиця 2.8                                                                                  

Параметри розведення сироватки 

Параметри 

для FP-901 

Вимір Одиниця Фільтр Стандарт Час 

інкубації 

Стандарт 

(КТ) 

2 

(ммоль/л) 

4 

(500 нм) 

1 

(10ммоль/л) 

15 хв 

При 37°С 
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2.2.6. Статистичне опрацювання результатів дослідження 

Для статистичного аналізу вихідних даних, математичних розрахунків, їх 

графічного представлення та результатів аналізу використано програмне 

забезпечення Excel з пакету прикладних програм Microsoft Office. 

Для оцінки результатів досліджень визначали наступні показники: 

середнє значення (М): 

1

1 k

i

i

M x x
n 

   , 

де ix – значення однієї вибірки даних, n – об’єм однієї вибірки (кількість 

дослідів); 

 

середньоквадратичне відхилення (σ sigma): 

2

1

( )

1

n

i

i

x x

n
 







,                                        

абсолютну похибку (m):              m
n


  

 

Істотність відмінності у дисперсіях здійснювали між контролем і 

досліджуваними групами в динаміці, а також між досліджуваними групами на 

основі F-критерію: 

2

2

á
ï ð

ì

S
F

S
 , де 

2 2,á ìS S  – більша і менша дисперсії. 

F-критерій підпорядковується розподілу Фішера–Снедекора з числами ступенів 

вільності 1
11
 XX n , 1

22
 XX n . 

Ймовірність однорідності дисперсій розраховується за програмою 

статистичної функції F-тест. Функція F-тест задає значущість (significance) 

істинності нуль-гіпотези, за якою дисперсії є однакові. 
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Оскільки 
ï ð ò àáëF F  між усіма групами то є недостовірна (p>0.05) 

відмінність між дисперсіями. 

Для оцінки вірогідності різниці між відповідними показниками в динаміці 

використовували перевірку гіпотез про рівність центрів розподілу двох 

незалежних нормальних сукупностей при малих вибірках, коли дисперсії 

сукупностей вважаються однаковими [224]. 

Критерієм перевірки є статистика 

( )

ï ð

x y

x y
T

S 


 , 

яка підпорядковується розподілу Ст’юдента з числом ступенів вільності 

2x yn n    , 

                   де 
2 2

( )

( 1) ( 1)1 1

2

x x y y

x y

x y x y

n S n S
S

n n n n


    
      

 

Ймовірність незміщеності центрів розподілу двох груп розраховується за 

програмою статистичної функції «T-тест». Функція T-тест задає значущість 

істинності нуль-гіпотези, за якою центри розподілу двох груп співпадають. 

За таблицями Ст’юдента знаходимо значення згідно обсягів вибірки і 

порівнюємо його з практичним. Якщо ï ð ò àáëT T  тоді різниця між середніми 

значеннями недостовірна тобто (p>0.05).  

Інформативними є дослідження на взаємозалежність або корельованість 

двох ознак (X, Y) однієї групи респондентів. У залежності від типу задачі 

істотність взаємозалежності визначається кореляційним аналізом, або аналізом 

таблиць спряженості. Для лінійної регресії між ознаками мірою тісноти 

взаємозв’язку служить коефіцієнт кореляції ( R ). Оцінкою коефіцієнта 

кореляції за даними вибірки об’єму n служить статистика: 

  2222 YYXX

YXXY
R
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Істотність лінійного кореляційного зв’язку визначається на основі 

статистики: 

2

2

1

)2(

R

nR
T




 , 

яка має розподіл Ст’юдента з числом ступенів вільності 2 n . 

Значущість відсутності лінійного кореляційного зв’язку розраховується за 

програмою статистичної функції «Ст’юдента розподіл». 

Порівняння – t-тест (тест Ст’юдента): оцінювали, беручи до уваги доцільність 

та вірогідність результатів, сусідні показники (через 2, 4 та 6, 8 тижнів). t – 

статистика показує, на скільки можна вірити різниці середніх величин, що має 

розподіл Ст’юдента та обчислюється формулою. р (Т≤t) одностороннє – 

ймовірність того, що середні значення співпадають (***– найменша, ** – дуже 

мала, *– мала, ××× – велика). T-критичне – значення критерія Ст’юдента, що 

обчислюється за таблицями та має бути > за Т, якщо < ми не маємо права 

приймати гіпотезу про відмінність середніх значень. 

р (Т≤t) та t критичне двосторонні – відмінності односторонніх в ту чи іншу 

сторону.  

Діаграми виконані за допомогою програми MicrosoftOffice. 

2.2.7. Методика створення біологічної експериментальної моделі  

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету 

У щурів інсулінзалежну форму цукрового діабету І типу, подібну на 

інсулінзалежну форму цукрового діабету І типу у людини, викликали 

одноразовим внутрішньоочеревинним введення стрептозотоцину фірми 

―Sigma‖ з розрахунку 7 мг на 100 г маси тіла піддослідної тварини 

(приготованому на 0,1М цитратному буфері, рН = 4,5). Терміни спостереження 

були в кінці 2, 4, 6 та 8 тижнів перебігу експерименту. 

Стрептозотоцин (СЦ) – антибіотик широкого спектру дії, який 

виробляється Streptomycesa chromogenes, має онкогенні, діабетогенні 

властивості. СЦ – зумовлює специфічну токсичну дію на бета-клітини 
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підшлункових острівців. Вважають, що специфічну дію СЦ на бета-клітини 

зумовлює глюкозна частина молекули, яка забезпечує високу акумуляцію 

препарату в підшлункових острівцях. Вірогідно, що першочергові біохімічні 

зміни, які викликає СЦ, пов’язані з утворенням під час фізіологічного розкладу 

метилнітрозосечовини (складової частини СЦ) високо реактивними 

карбонієвими іонами – CH3. Ці іони здатні алкілувати основу ДНК, що 

призводить до порушення її цілісності. Участь вільних радикалів у цьому 

процесі менш обґрунтована. Ушкодження клітин ендокринної частини 

підшлункової залози при введенні СЦ обумовлене розривом ланцюга ДНК. У 

відповідь на ушкодження ДНК активується зв’язана з хроматином ядерна 

полісинтетаза (АДФ-рибоза), яка включається в репарацію клітинної ДНК і 

диференціацію клітин. Зростання активності цього ферменту, при експозиції 

панкреатичних острівців СЦ, зумовлює розхід нікотинамідних коферментів 

(НАД), поєднане із збільшенням репаративного синтезу ДНК. Розвиток діабету 

при цьому є наслідком «самовбивчої відповіді» бета-клітин, направленої на 

репарацію ушкодженої ДНК. Вірогідність механізму діабетичного ефекту СЦ 

підтверджується даними, які свідчать про те, що розрив ДНК і зменшення рівня 

НАД, так як і розвиток ЦД, викликаного СЦ, можуть бути попереджені 

введенням інгібіторів полі- (АДФ-рибозо) синтетази, нікотинаміду і 3-

амінобензаміду. 

 

Результати дослідження, викладені в розділі 2, опубліковані: 

1. Блищак НБ, Борис РЯ, Кривко ЮЯ, Цитовський МН. Методи дослідження 

особливостей будови великих залоз при експериментальному цукровому 

діабеті. Тези доп. 6-ої міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених 

Сьогодення та майбутнє медицини; 2009 Квіт 20-22; Вінниця; 2009. 46 с. 

(Здобувачем виконано дослідження, проведено й описано аналіз отриманих 

результатів. Співавтори проф. Кривко Ю.Я. надавав консультативну 

допомогу; доц. Борис Р.Я., ас. Цитовський М.Н. допомагали в описі матеріалу). 
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РОЗДІЛ  3 

 

ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ ЗАЛОЗИ БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ 

 

3.1. Макроанатомія та ангіоархітектоніка піднижньощелепної залози 

білого щура 

Вивчення будови великих слинних залоз у білого щура засвідчило, що в 

білого щура наявні чотири пари великих слинних залоз: привушні, 

піднижньощелепні, великі та малі під’язикові. Найбільшими є привушні та 

піднижньощелепні (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Препарат шийної ділянки білого щура в нормі. Макрофотографія. 

Піднижньощелепна залоза (1), привушна залоза (2), велика під’язикова залоза 

(3), лімфатичний вузол (4). 

 

Макро- та мікрособливості будови, топографії розташування великих 

слинних залоз у щурів, розмірів та механізмів функціонування визначаються як 

особливостями будови черепа та шийної ділянки, так і горизонтальним 
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положенням тіла тварини та особливостями функціонального призначення 

залоз.  

Піднижньощелепна залоза щура доволі масивна, розташована у 

вентральній ділянці шиї від краю нижньої щелепи до верхнього краю ручки 

груднини щура. Присереднім своїм краєм тісно дотикається до такої ж залози 

протилежного боку (рис. 3.2).  

Вивідна протока піднижньощелепної залози проходить нижче щелепно-

під’язикового м’яза і, пронизуючи щоку разом з великою протокою великої 

під’язикової залози, самостійно відкривається в під’язиковій складці ротової 

порожнини щура.  

У передній ділянці шиї під однією капсулою з піднижньощелепною 

слинною залозою розташовані велика та мала під’язикові слинні залози, котрі є 

найменшими за розміром із великих слинних залоз та розташовані на передній 

поверхні піднижньощелепної слинної залози у тісному контакті з слизовою дна 

ротової порожнини.  

 

 

Рис. 3.2. Препарат шийної ділянки білого щура в нормі. Макрофотографія. 

Піднижньощелепна залоза (1), велика під’язикова залоза (2), привушна залоза 

(3), лімфатичний вузол (4). 
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 Протоки цих залоз проходять у ротову порожнину щура і відкриваються в 

ділянці під’язикової складки.  

 Здебільшого кровопостачання великих слинних залоз щура здійснюється 

гілками зовнішньої сонної артерії, що відгалужується від загальної сонної 

артерії. Оскільки піднижньощелепна та великі і малі під’язикові слинні залози 

топографічно розташовані разом, відтак вони мають спільне кровопостачання, 

що здійснюється залозистими гілками лицевої артерії, що є безпосередньою 

гілкою зовнішньої сонної артерії. Венозна кров відтікає у під’язикову вену, що 

є притокою передньої лицевої вени. Далі передня лицева вена зливається зі 

задньою лицевою веною, формуючи зовнішню яремну вену. 

 Гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози побудоване за 

класичним типом і складається з міжчасточкових артеріол, 

внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол, капілярної сітки ацинусів, 

внутрішньочасточкових (закапілярних) венул і міжчасточкових венул. 

Капіляри, анастомозуючи між собою, утворюють капілярну сітку (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3.Міжчасточкова (1) та внутрішньочасточкова артеріоли (2), капілярна 

сітка ацинуса (3), міжчасточкова (4) венула піднижньощелепної залози щура в 

нормі. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 80. 
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 За умов фізіологічної норми гемомікроциркуляторне русло 

піднижньощелепної залози щура характеризується наступними значеннями 

морфометричних показників: діаметр органної артерії становить (74,44+2,77)мкм; 

діаметр міжчасточкових артеріол – (39,04+0,77) мкм; діаметр 

внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол – (20,16+0,16) мкм; діаметр 

капілярів становить (5,98+0,13) мкм; діаметр внутрішньочасточкових 

(закапілярних) венул – (23,12+0,52) мкм;  щільність пакування капілярів – 

(80,8+9,39) мкм та показник трофічної активності тканини піднижньощелепної  

залози становить (41,72+1,25) мкм. 

  Таким чином, проведеним за допомогою морфологічних методів 

(препарування, ін’єкція судинного русла, морфометрія) дослідження 

піднижньощелепної залози щура за умов фізіологічної норми встановлено, що 

особливістю топографії розташування піднижньощелепної залози в щура є те, 

що вона разом із великими та малими під’язиковими залозами розташована в 

передній ділянці шиї. У тісному контакті з піднижньощелепною залозою 

знаходиться слизова дна ротової порожнини щура. Піднижньощелепна залоза 

білого щура кровопостачається залозистими гілками лицевої артерії, котра є 

продовженням зовнішньої сонної артерії, що в свою чергу відгалужується від 

загальної сонної артерії. Венозна кров відтікає у під’язикову вену, що є 

притокою передньої лицевої вени. 

 

3.1.2. Мікроструктура піднижньощелепної залози щура 

 Гістологічне дослідження піднижньощелепної залози щура показало, 

що ззовні залоза вкрита сполучнотканинною капсулою, у якій подекуди 

трапляються скупчення адипоцитів. Від капсули в товщу залози відходять 

сполучнотканинні тяжі із великою кількістю клітинних елементів (фібробласти 

і фіброцити). Сполучнотканинні перегородки ділять піднижньощелепну залозу 

на часточки (рис. 3.4). 
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 Кожна часточка піднижньощелепної залози утворена кінцевими 

секреторними відділами (ацинусами) і внутрішньочасточковими протоками 

(вставними, гранулярними та посмугованими). У міжчасточковій сполучній 

тканині розташовуються міжчасточкові вивідні протоки, біля яких є судини. 

Ацинуси утворені клітинами пірамідної форми, у базальній частині яких 

розташоване ядро. У ядрах видно грудочки хроматину і ядерце. Цитоплазма 

ациноцитів містить дрібні базофільні гранули. Більшість ацинусів 

піднижньощелепної залози утворені однотипними клітинами – сероцитами.  

Проте зустрічаються і такі, котрі серед сероцитів містять і світлі клітини -  

мукоцити. 

 

 

Рис. 3.4. Піднижньощелепна залози інтактного щура. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 40. 

1 – часточка піднижньощелепної залози; 

2 – ацинуси піднижньощелепної залози; 

3 – внутрішньочасточкові протоки піднижньощелепної залози; 

4 – міжчасточкові протоки піднижньощелепної залози; 

5– адипоцити піднижньощелепної залози; 

  

 Серед ацинусів піднижньощелепної залози розташовані протоки малого 

діаметру - вставні протоки, утворені клітинами кубічної форми, ядра котрих 
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розташовані в базальній частині клітини, містять невелику кількість 

гетерохроматину, цитоплазма слабооксифільна. В окремих ацинусах добре 

видно ядра міоепітеліоцитів, що лежать на базальній мембрані, яка 

забарвлюється інтенсивно базофільно. 

 Окрім вставних проток, у часточці піднижньощелепної залози щура 

розташовані гранулярні та посмуговані протоки, утворені 

високопризматичними клітинами з оксифільною цитоплазмою, базальною 

посмугованістю і ядрами з чітко видимим гетерохроматином. У гранулярних 

протоках присутні гранули, що забарвлені базофільно з надядерною 

локалізацією. Навколо проток видно ядра міоепітеліоцитів витягнутої форми, 

що лежать на одній із клітинами протоки базальній мембрані. 

Накопичення секреторних гранул у цитоплазмі клітин зміщують ядра в 

базальну частину (рис. 3.5). Мукоцити оточені сероцитами утворюють білкові 

півмісяці Джіануцці. На базальній мембрані змішаного ацинуса розташовані 

міоепітеліальні клітини, що сприяють виведенню секрету у вивідні протоки. 

 

 
Рис. 3.5. Мікроскопічна організація піднижньощелепної залози щура інтактної 

групи. Кінцевий секреторний відділ  (1), посмугована протока (2). Забарвлення 

метиленовим синім. Зб.: х 400.  
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 У міжчасточковій сполучній тканині піднижньощелепної залози 

знаходяться протоки великого діаметру, які утворені клітинами, що мають різко 

оксифільну цитоплазму. Серед епітеліоцитів з оксифільною цитоплазмою 

зустрічаються келихоподібні клітини. Ядра цих клітин лежать на різних рівнях, 

містять невелику кількість гетерохроматину і ядерце. Просвіт окремих із них 

заповнений дрібнозернистими секреторними масами. Біля таких проток 

розташовані судини, заповнені форменими елементами крові, серед яких 

переважають еритроцити (рис. 3.6, 3.7). 

 

 

Рис. 3.6. Ацинуси (1), вставні протоки (2) та міжчасточкова протока (3) 

піднижньощелепної залози інтактного щура. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 100. 

 

Між ацинусами піднижньощелепної залози розташовуються 

гемокапіляри. В інтерстиції, окрім клітин фібробластичного типу, є клітини з 

великою кількістю гранул. У міжчасточкових перегородках є також групи 

адипоцитів. Біля них зустрічаються поодинокі судини, здебільшого заповнені 

форменими елементами. 
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Рис. 3.7. Білкові ацинуси (1), ядра сероцитів (2) та посмуговані протоки (3) 

піднижньощелепної залози інтактного щура. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

  

 При забарвленні препаратів азаном за методом Гейденгайна ядра 

клітин, що утворюють ацинуси і вивідні протоки, забарвлені у червоний колір 

(рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Часточки (1), сполучнотканинна перегородка (2), внутрішньо-

часточкові протоки (3) та еластичні волокна строми (4) піднижньощелепної 

залози в інтактного щура. Мікрофотографія. Забарвлення азаном за методом 

Гейденгайна. Зб.: х 100. 
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 Вони мають ніжний хроматиновий рисунок і ядерце. Елементи 

сполучної тканини, а саме її волокнисті структури, забарвлені в голубий колір. 

За даним методом забарвленням добре видно базальні мембрани ацинусів і 

вивідних проток, які забарвлюються в голубий колір. На голубому тлі чітко 

контрастують судини, забарвлені у яскраво-червоний колір, що 

розташовуються як біля міжчасточкових, так і біля внутрішньочасточкових 

проток піднижньощелепної залози (рис. 3.9) 

 

 

Рис. 3.9. Білкові ацинуси та посмуговані протоки піднижньощелепної залози в 

інтактного щура. Мікрофотографія. Забарвлення азаном за методом 

Гейденгайна. Зб.: х 100. 

1 – білкові ацинуси піднижньощелепної залози; 

2 – посмуговані протоки піднижньощелепної залози; 

3 – еластичні волокна навколо протокової системи піднижньощелепної залози; 

 

 У судинах піднижньощелепної залози спостерігаємо закономірність, 

коли при зменшенні калібру артерій змінюється внутрішня будова їхньої 

стінки. При зменшенні калібру артерій зменшується товщина оболонок, зникає 

зовнішня еластична мембрана. Основні зміни стосуються середньої оболонки, в 
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котрій зменшується відносний вміст еластичних волокон і відповідно 

збільшується вміст гладких міоцитів. Найдрібніші артеріальні судини м’язового 

типу – артеріоли. Вони зберігають усі три оболонки, проте вони розвинуті 

слабо. У передкапілярних артеріолах м’язові клітини поодинокі, у капілярах 

вони відсутні. 

  Отримавши дані про мікроструктурну організацію піднижньощелепної 

залози щура можна дійти висновку, що піднижньощелепна залоза побудована 

за принципом, схожим із мікроструктурною будовою піднижньощелепної 

залози людини. Їм характерна часткова, часточкова та ацинарна організація 

будови органа. Між ацинусами піднижньощелепної залози розташовуються 

гемокапіляри. У судинах піднижньощелепної залози спостерігаємо 

закономірність, коли при зменшенні калібру артеріальних судин змінюється 

внутрішня будова їхньої стінки. 

 

 3.1.3 Ультраструктурна організація піднижньощелепної залози щура 

Проведені електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної 

залози інтактної групи тварин показали, що для цитоплазми мукоцитів кінцевих 

секреторних відділів характерні розвинені органели, що відповідають за 

синтетичні процеси. Гранулярна ендоплазматична сітка (ГЕПС) представлена 

системою протяжних, помірно розширених канальців, на мембранах, що їх 

утворюють, багато рибосом. ГЕПС локалізована переважно в базальній ділянці 

клітин. Комплекс Гольджі складають перинуклеарно розміщені цистерни, 

вакуолі та пухирці. Секреторні гранули круглої форми мають різні розміри, 

вони електронносвітлі і розташовані в апікальній ділянці цитоплазми (рис. 3.10). 

Більшість мітохондрій мають округлу форму, помірно осміофільний 

матрикс і чіткі кристи. Частина мітохондрій гіпертрофовані, включають світлий 

матрикс та частково редуковані кристи. У цитоплазмі сероцитів біля комплексу 

Гольджі виявляються невеликі круглі секреторні гранули, а зрілі, більших 
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розмірів, осміофільні секреторні гранули розташовані в апікальній ділянці 

цитоплазми. 

 

Рис. 3.10. Субмікроскопічна організація мукоцита кінцевого секреторного 

відділу піднижньощелепної залози тварини інтактної групи. Ядро (1), канальці 

ГЕПС (2), секреторні гранули (3). Електронна мікрофотографія. Зб.: х 6000. 

 

Кровоносні капіляри піднижньощелепної залози щурів забезпечують 

кровопостачання кінцевих відділів. Субмікроскопічно їх будова відповідає 

капілярам соматичного типу. У помірних просвітах наявні формені елементи 

крові, переважно еритроцити. Стінка таких судин включає ендотеліоцити, 

базальну мембрану, перицити та окремі адвентиційні клітини. Ендотеліальні 

клітини розташовані на базальній мембрані, вистиляють внутрішню частину 

гемокапілярів. Вони мають гладку поверхню, поодинокі мікроворсинки та 

цитоплазматичні вип’ячування. Потовщена частина цитоплазми включає 

овальне, подовгасте ядро.  

У зоні органел є невеликі мітохондрії, канальці ендоплазматичної сітки, 

комплекс Гольджі, полісоми. У тонкій цитоплазматичній частині 

ендотеліоцитів розміщено багато піноцитозних пухирців і кавеол, які утворені 

вгинаннями плазмолеми (рис. 3.11). Особливість субмікроскопічної організації 
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цитоплазми ендотеліоцитів свідчить про активний транскапілярний обмін, що 

забезпечує процеси метаболізму в піднижньощелепних залозах. 

 

 

Рис. 3.11. Ультраструктура кровоносного капіляра піднижньощелепної залози 

тварини контрольної групи. Просвіт з еритроцитом (1), ядро (2) та цитоплазма 

ендотеліоцита (3). Електронна мікрофотографія. Зб.:х 10000. 

 

Проведені дослідження піднижньощелепної залози інтактної групи 

тварин встановили, що їхні структурні компоненти не мають видових 

особливостей макро- та мікроскопічної організації.  

 

Результати дослідження, викладені в розділі 3, опубліковані: 

2. Блищак НБ. Морфологічні особливості будови великих слинних залоз щура 

в нормі. Вісник проблем біології і медицини. 2015;2(4):233-236. 

3. Блищак НБ. Структурна перебудова підщелепних слинних залоз щура та їх 

судинного русла за умов експериментального цукрового діабету. Вісник 

морфології. 2014;1:129-132 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ АНГІОАРХІТЕКТОНІКИ ТА 

СТРУКТУРИ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРА В ДИНАМІЦІ 

ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

4.1. Якісно-кількісні зміни ланок кровоносного русла 

піднижньощелепної залози в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету 

Через 2 тижні від початку перебігу експериментального цукрового 

діабету на ін’єкованих та просвітлених препаратах спостерігаються незначні 

зміни ланок кровоносного русла піднижньощелепної залози (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Звуження артеріального (1) та капілярного (2) компонентів 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози білого щура через 

2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Ін’єкція судин. Зб.: х 40. 
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Відзначається звуження просвіту артеріол, міжчасточкові артеріоли 

звивисті, мають нерівномірний просвіт.  Ці зміни підтверджуються даними 

морфометричного аналізу. 

При морфометричному дослідженні спостерігали статистично достовірне 

звуження діаметра органної артерії до (62,50±3,30) мкм, контроль (73,90±1,60) 

мкм; збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, показника трофічної 

активності тканини піднижньощелепної залози до (58,27±0,71) мкм, контроль 

(42,32±0,43) мкм, а також зменшенням показника щільності пакування 

капілярів до (72,00±6,33) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. Спостерігали 

достовірне звуження діаметра міжчасточкових артеріол до (31,60±1,61) мкм, 

контроль (39,20±1,11) мкм, діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) 

артеріоли до (18,04±0,28) мкм, контроль (19,74±1,77) мкм, та капілярів до 

(5,14±0,09) мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. Спостерігали незначне розширення 

закапілярних венул до (23,52±0,43) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм). 

Через 4 тижні перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету на препаратах піднижньощелепної залози з ін’єкованим 

судинним руслом виявлено явища деструктуризації ангіографічного рельєфу 

(рис. 4.2., 4.3).  

У порівнянні з попереднім етапом дослідження спостерігали вірогідне 

незначне розширення діаметра органної артерії до (70,06±2,43) мкм, контроль 

(73,90±1,60) мкм, розширення діаметра міжчасточкових артеріол до 

(36,06±1,01) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, діаметра внутрішньочасточкової 

(передкапілярної) артеріоли до (18,26±0,64) мкм, контроль (19,74±1,77) мкм,  

розширення діаметра капілярів до (5,71±0,13) мкм, контроль (5,91±0,19) мкм та  

розширення, у порівнянні з нормою та контролем, закапілярних венул до 

(26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм. Показник трофічної активності 

тканини піднижньощелепної залози зменшується, у порівнянні з показником на 

2 тижні перебігу експерименту, до (58,27±0,71) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм 
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та поступово зменшується показник щільності пакування капілярів до 

(65,8±1,84) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. 

 

 

Рис. 4.2. Деструктурована капілярна сітка кровоносного русла піднижньощелепної 

залози білого щура через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 100. 

 

 

Рис. 4.3. Незначне розширення капілярної сітки кровоносного русла 

піднижньощелепної залози білого щура через 4 тижні перебігу експериментального 

цукрового діабету. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 200. 
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Втрачається впорядкованість розташування ланок 

гемомікроциркуляторного русла. Артерії та артеріоли залишаються звуженими 

у порівнянні з контрольною групою тварин. 

Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша перебудова 

всіх ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. 

Артеріоли розширені та звивисті, венули розширені (рис 4.4). Розширюються  

також артеріоло-артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. 

Спостерігається зміна щільності та калібру мікросудин, порушення їхньої 

цілості, що підтверджується морфометричними показниками.  

 

 

Рис. 4.4. Нерівномірний просвіт артеріоли (1), розширення венули (2), розширена 

капілярна петля (3), ділянка деструктуризації капілярної сітки (4) 

піднижньощелепної залози білого щура через 6 тижнів перебігу експериментального 

цукрового діабету. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 200. 

 

При морфометричному дослідженні спостерігали статистично достовірне 

розширення діаметра органної артерії до (78,23±4,12) мкм, контроль 

(73,90±1,60) мкм, та збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, 

показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози до 

(62,60±3,19) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм. Спостерігали розширення 
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діаметра міжчасточкових артеріол до (41,58±1,29) мкм, контроль (39,20±1,11) 

мкм, діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до 

(22,62±0,68) мкм, контроль (19,74±1,77) мкм, та капілярів до (6,16±0,12) мкм, 

контроль (5,91±0,19) мкм. Проте у закапілярних венул показник діаметра не 

зазнав змін і залишився на рівні (26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм. 

Показник щільності пакування капілярів зменшився до (61,00±2,48) мкм, 

контроль (78,80±10,03) мкм. Капілярна ланка гемомікроциркуляторного русла 

частково зруйнована. Артеріоли і венули розширені.  

 

 

Рис. 4.5. Зміни ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної 

залози білого щура через 6 тижнів перебігу експериментального цукрового 

діабету. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 200. 

 

Через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету 

спостерігаються глибокі деструктивні зміни всіх ланок 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. Капілярна сітка 

втрачає ніжний, звивистий малюнок і часто обривається через те, що 

руйнується капілярний компонент (рис. 4.6., 4.7). Розширюються артеріоло-

венулярні анастомози і кров з артеріол переходить у венозне русло, минаючи 

зруйновані капіляри.  
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Рис. 4.6. Дезорганізована капілярна сітка гемомікроциркуляторного русла (1) 

піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу експериментального 

цукрового діабету. Мікрофотографія. Ін’єкція судин.. Зб.: х 100. 

 

 

Рис. 4.7. Ділянки зі зруйнованим капілярним компонентом 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози білого щура через 

8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Ін’єкція судин. Зб.: х 100. 
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Капілярне русло зруйноване, спостерігається облітерація капілярів, 

геморагії, мікроаневризми артеріол. Збережені фрагменти капілярів подекуди 

різко розширені. Венули розширені, тонкостінні (рис. 4.8).  

 

 

Рис. 4.8. Зруйноване гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози 

білого щура через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікроаневризми артеріол (1), розширені фрагменти капілярів (2), сакуляризація 

мікросудин (3). Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 200. 

 

У порівнянні з 6 тижнем дослідження спостерігали вірогідне незначне 

розширення діаметра органної артерії до (80,64±2,14) мкм, контроль 

(73,90±1,60) мкм, розширення діаметра міжчасточкових артеріол до 

(42,72±0,52) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, розширення діаметра 

внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (24,08±0,38) мкм, 

контроль (19,74±1,77) мкм, та  розширення діаметра капілярів до (6,32±0,20) 

мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. Спостерігали розширення, у порівнянні з 2, 4, та 

6 тижнями перебігу експерименту, закапілярних венул до (26,87±0,20) мкм, 

контроль (23,11±0,29) мкм. У порівнянні з показниками на 2, 4 та 6 тижні 

перебігу експерименту свого максимального значення досягає показник 

трофічної активності тканини піднижньощелепної залози і становить 
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(63,88±7,76) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм, та свого найменшого значення 

досягає показник щільності пакування капілярів і становить (57,60±3,68) мкм, 

контроль (78,80±10,03) мкм. 

 

 

Рис. 4.9. Множинні ділянки деструктуризації (1) та екстравазати (2) 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози білого щура через 

8 тижнів перебігу експерименту. Мікрофотографія. Ін’єкція судин. Зб.: х 100. 

 

 Застосований нами морфологічний та морфометричний аналіз 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози дозволив оцінити ступінь її 

васкуляризації в нормі та в динаміці перебігу експерименту. Уже на 2 тижні 

перебігу експерименту відзначається звуження просвіту артеріол, 

міжчасточкові артеріоли звивисті, мають нерівномірний просвіт. Через 4 тижні 

виявлено явища деструктуризації ангіографічного рельєфу піднижньощелепної 

залози, артерії та артеріоли залишаються звуженими. Подекуди спостерігається 

вихід формених елементів за межі гемокапілярів. Через 6 тижнів експерименту 

на ін’єкованих препаратах артеріоли і венули розширені, звивисті. 

Розширюються також артеріоло-артеріолярні та артеріоло-венулярні 

анастомози. Спостерігається зміна щільності та калібру мікросудин. Через 8 

тижнів перебігу експерименту деструктивні зміни наростають. Стінки гемо 
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капілярів деформовані. Судини гемомікроциркуляторного русла втрачають 

правильну форму.  

 Динаміка змін діаметра органної артерії піднижньощелепної залози 

впродовж восьми тижнів перебігу експериментального цукрового діабету 

представлена в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Діаметр органної артерії піднижньощелепної залози білого щура (мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 74,44±2,76 73,9±1,60 62,5±3,30 70,06±2,43 78,23±4,12 80,64±2,14 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

  

 Схематичне відображення порівняння діаметра органної артерії 

піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Порівняння діаметра органної артерії піднижньощелепної залози 

білого щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового 

діабету. 
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 Динаміка змін діаметра міжчасточкової артеріоли піднижньощелепної 

залози впродовж восьми тижнів перебігу експериментального цукрового 

діабету представлена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Діаметр міжчасточкової артеріоли піднижньощелепної залози білого щура 

(мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 39,04±0,77 39,20±1,11 31,6±1,61 36,06±1,01 41,58±1,29 42,72±0,52 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

 Схематичне відображення порівняння діаметра міжчасточкової артеріоли 

піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Порівняння діаметра міжчасточкової артеріоли піднижньощелепної 

залози білого щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету. 



87 

 

  Динаміка змін діаметра внутрішньочасточкової артеріоли 

піднижньощелепної залози впродовж восьми тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету представлена в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Діаметр внутрішньочасточкової артеріоли піднижньощелепної залози білого 

щура (мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 
20,16±0,59 19,74±1,77 18,04±0,28 18,26±0,64 22,62±0,68 24,08±0,38 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

 Схематичне відображення порівняння діаметра внутрішньочасточкової 

артеріоли піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Порівняння діаметра внутрішньочасточкової артеріоли 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету. 
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 Динаміка змін діаметра капілярів піднижньощелепної залози впродовж 

восьми тижнів перебігу експериментального цукрового діабету представлена в 

таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 

Діаметр капілярів піднижньощелепної залози білого щура 

(мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 
5,984±0,13 5,910±0,19 5,142±0,09 5,712±0,13 6,168±0,12 6,320±0,21 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

 Схематичне відображення порівняння діаметра капілярів 

піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.13). 

 

 

Рис. 4.13. Порівняння діаметра капілярів піднижньощелепної залози білого 

щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 
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 Динаміка змін діаметра внутрішньочасточкових венул піднижньощелепної 

залози впродовж восьми тижнів перебігу експериментального цукрового 

діабету представлена в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Діаметр внутрішньочасточкових венул піднижньощелепної  

залози білого щура (мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 
23,12±0,52 23,11±0,29 23,52±0,43 26,35±0,50 26,35±0,19 26,87±0,20 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

 Схематичне відображення порівняння діаметра внутрішньочасточкових 

венул піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.14). 

 

 

Рис. 4.14. Порівняння діаметра внутрішньочасточкових венул 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету. 
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 Динаміка змін показника трофічної активності тканини 

піднижньощелепної залози впродовж восьми тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету представлена в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Показник трофічної активності тканини піднижньощелепної  

залози білого щура (мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 
41,72±1,25 42,32±0,43 58,27±0,71 50,61±2,15 62,60±3,19 63,88±7,76 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

 Схематичне відображення порівняння показника трофічної активності 

тканини піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Порівняння показника трофічної активності тканини 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету. 
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 Динаміка змін показника щільності пакування капілярів 

піднижньощелепної залози впродовж восьми тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету представлена в таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Показник щільності пакування капілярів піднижньощелепної  

залози білого щура (мкм) 

 
Норма Контроль 

Через 2 

тижні 

Через 4 

тижні 

Через 6 

тижнів 

Через 8 

тижнів 

М±m 
80,8±9,39 78,8±10,03 72,0±6,33 65,8±1,84 61,0±2,48 57,6±3,68 

P p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

 Схематичне відображення порівняння показника щільності пакування 

капілярів піднижньощелепної залози в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету представлено на діаграмі (рис. 4.16). 

 

 

Рис. 4.16. Порівняння показника щільності пакування капілярів 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі та в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету. 
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 Таким чином, ми відзначаємо корелятивний зв'язок між глибиною 

структурних перетворень гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної 

залози щура та її морфометричними показниками на різних етапах перебігу 

експериментального цукрового діабету. Збільшення, порівняно з контролем, 

показника трофічної активності тканини залози, зменшення показника 

щільності пакування капілярів свідчать про значне розрідження капілярної 

сітки піднижньощелепної залози, що призводить до різкого порушення її 

кровопостачання.  

 Розширення діаметра артеріол, капілярів та венул свідчать про 

деструктивні зміни гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози 

в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. Виявлено явища 

деструктуризації ангіографічного рельєфу, втрачається впорядкованість 

розташування ланок гемомікроциркуляторного русла, спостерігаються 

розширені артеріоло-артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. 

Гемомікроциркуляторне русло знаходиться на стадії декомпенсації, коли 

капілярний компонент зруйнований, артеріоли покручені та деформовані з 

нерівномірним просвітом, венули розширені та деформовані. 

 

4.2. Мікроструктурна організація піднижньощелепної залози білого 

щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету 

 Через 2 тижні перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету ацинус піднижньощелепної залози експериментальної 

тварини утворений 6-8 клітинами пірамідної форми зі слабобазофільною 

дрібнозернистою цитоплазмою. Ядра цих клітин розташовуються в базальній 

частині, містять невелику кількість гетерохроматину. Поодинокі ацинуси 

містять світлі клітини - мукоцити. Біля окремих ацинусів і вивідних проток 

видно міоепітеліоцити (рис. 4.17).  
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Рис. 4.17. Внутрішньочасточкові (1) та міжчасточкові протоки заповнені 

продуктами секреції (2) та судина (3) заповнена форменими елементами крові 

(еритроцити) піднижньощелепної залози білого щура через 2 тижні перебігу 

експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 40. 

                                         

 У протоковій системі, особливо у внутрішньочасточкових протоках 

(вставні, гранулярні, посмуговані), добре видно клітини з набряком цитоплазми 

в базальній частині і переміщенням ядер з базального полюсу до апікального.У 

гранулярних вивідних протоках спостерігається зменшення кількості гранул і 

переміщення гранул з апікального полюсу до базального полюсу клітини    

(рис. 4.22). Навколо окремих внутрішньочасточкових проток є набряк 

сполучної тканини. Артерії містять поодинокі еритроцити (рис. 4.23). 

 Поряд з означеним є протоки, що зберігають нормальну структуру. Їхні 

клітини мають оксифільну цитоплазму і ядра, розташовані у базальному 

полюсі. Між ацинусами і біля вивідних проток є судини, заповнені форменими 

елементами крові. Протоки заповнені секреторними масами з ознаками 

оксифілії, особливо міжчасточкові. Окремі міжчасточкові вени різко розширені, 

заповнені еритроцитарними сладжами (рис. 4.18).  
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Рис. 4.18. Ацинуси піднижньощелепної (1) та під’язикової (2) залоз, ущільнення 

строми навколо внутрішньочасточкових проток (3) піднижньощелепної залози 

білого щура через 2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 100. 

 

 Місцями є ділянки набряку сполучної тканини біля міжчасточкових 

вивідних проток і ділянки деструкції колагенових волокон (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Піднижньощелепна залоза білого шура через 2 тижні перебігу 

експерименту. Внутрішньочасточкові протоки (1), набряк сполучнотканинної 

строми (2), судина (3) заповнена еритроцитами. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 100. 
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 Міжчасточкова сполучна тканина багата на клітинні елементи, серед 

яких переважають клітини фібробластичного ряду. Колагенові волокна 

забарвлені слабооксифільно (рис. 4.20, 4.21).  

 

 

Рис. 4.20. Епітеліоцити ацинусів піднижньощелепної залози з вакуолізованою 

цитоплазмою (1) та гіпертрофія епітеліоцитів вставної протоки з ущільненням 

їхніх ядер (2) через 2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 

 

 

Рис. 4.21. Зміни білкових ацинусів (1) та вакуолізація цитоплазми епітеліоцитів 

посмугованої протоки (2), деструктивно змінені ацинуси (3) 

піднижньощелепної залози білого щура через 2 тижні перебігу експерименту. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 
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Рис. 4.22. Ацинуси (1) та гранулярна протока (2) піднижньощелепної залози 

білого щура через 2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 200. 

 

 

Рис. 4.23. Гранулярна протока з ділянками ураження (1), судина заповнена 

сладжами еритроцитів (2), гіпертрофія клітин ацинуса (3) піднижньощелепної 

залози білого щура через 2 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету. Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 400. 
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 На 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету в 

піднижньощелепній залозі піддослідних тварин судини мікроциркуляторного 

русла розширені, заповнені форменими елементами крові. Подекуди 

спостерігається вихід формених елементів за межі гемокапілярів. Навколо 

вивідних проток набряк інтерстицію. В окремих вивідних протоках десквамація 

епітелію у їхній просвіт (рис. 4.24). 

 

 

Рис. 4.24. Набряк строми навколо посмугованих проток (1), деструктивно 

змінені ацинуси (2), розширені та заповнені еритроцитами судини (3), 

лейкоцитарна інфільтрація паренхіми (4) піднижньощелепної залози білого 

щура через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200. 

 

 Міжчасточкові вивідні протоки з ознаками деструктивного характеру, 

заповнені секреторними масами. Ацинуси в основному утворені сероцитами - 

клітинами зі слабобазофільною цитоплазмою (рис. 4.25). У змішаних ацинусах, 

котрі здебільшого утворені мукоцитами, спостерігаються деструктивні зміни, 

що супроводжуються ураженням таких клітин (рис. 4.26). Ядра цих клітин 

містять велику кількість гетеро-хроматину. 
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Рис. 4.25. Набряк строми (1), лейкоцитарна інфільтрація (2) та деструкція 

колагенових волокон строми (3) піднижньощелепної залози тварини через 4 

тижні перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200. 

  

 

Рис. 4.26. Розширення просвіт проток (1),  деструктивні зміни ацинусів (2) та 

набряк строми навколо внутрішньочасточкових проток (3) піднижньощелепної 

залози білого щура через 4 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200. 
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 Поодинокі ацинуси піднижньощелепної залози втрачають чіткі контури. 

Спостерігається також набряк базальної мембрани навколо вставних проток 

(рис. 4.27). У внутрішньочасточкових та міжчасточкових протоках 

відбуваються деструктивні зміни епітелію та стромального компонентів. 

Спостерігається застій секрету (рис. 4.28, рис. 4.29).  

 

 

Рис. 4.27. Посмугована протока з вакуолізованими секреторними масами в 

просвіті (1), еластичні волокна навколо ацинусів та вивідної протоки (2) та 

судини мікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози білого щура 

через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення азаном за методом Гейденгайна. Зб.: х 800. 

  

 У гранулярних вивідних протоках піднижньощелепної залози 

спостерігається відсутність секреторних гранул, проте у окремих епітеліоцитах 

вивідних гранулярних проток спостерігається локальне скупчення гранул у 

базальній частині клітини (рис. 4.29).   

 Артеріоли і капіляри розширені, виявлено незначний набряк ендотелію, 

просвіт артеріол нерівномірний, венули дилатовані. Стінки артеріол дещо 

потовщені, капіляри гіперемовані (рис. 4.30). 
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Рис. 4.28. Набряк стінки гемокапіляра (1), спазмована артеріола (2) та 

гіпертрофія епітеліоцитів вивідної протоки (3) піднижньощелепної залози 

білого щура через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 200. 

 

 

Рис. 4.29. Гіпертрофія клітин ацинусів (1), деструктивні зміни цитоплазми 

(втрата ядер) (2), скупчення гранул на апікальній поверхні гранулярної протоки 

(3), судина заповнена форменими елементами крові (4) піднижньощелепної 

залози білого щура через 4 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету. Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 400. 
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Рис. 4.30. Посмугована протока та фрагмент гранулярної протоки (1), 

потовщені пучки колагенових волокон навколо посмугованої протоки (2), 

судини мікроциркуляторного русла заповнені еритроцитарними сладжами (3) 

піднижньощелепної залози білого щура через 4 тижні перебігу 

експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб.: х 800. 

 

 Через 6 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету  в 

піднижньощелепній залозі помітно ущільнення паренхіми. Деструктивні зміни 

наростають. Ацинуси розташовуються досить щільно, форма більшості 

ацинусів змінена. Здебільшого вони утворені сероцитами  з помірно-

базофільною цитоплазмою та базальним розташуванням ядер.  

 Базальна мембрана їхня набрякла, розпушена, подекуди розшарована. У 

складі ацинусів майже відсутні мукоцити. Клітини вставних проток стоншені, 

переважно втрачають свою форму, базальна мембрана потовщена. Епітелій 

внутрішньочасточкових та міжчасточкових проток стоншений, власна 

сполучнотканинна пластинка проток потовщена, набрякла. В окремих вивідних 

протоках спостерігається десквамація епітелію у просвіт проток та набряк 

інтерстицію. Помітний застій секрету. Збільшується кількість гранулярних 

вивідних проток з відсутністю секреторних гранул (рис.  4.31, 4.32). 
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Рис. 4.31. Гранулярні вивідні протоки (1),  посмугована протока (2), ацинуси (3) 

піднижньощелепної залози білого щура через 6 тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. Забарвлення азаном 

за методом Гейденгайна. Зб.: х 200. 

 

 

Рис. 4.32. Епітеліоцити ацинусів з гіперхромними ядрами з ознаками апоптозу 

(1), посмугована протока заповнена секреторними масами (2) та  гранулярні 

вивідні протоки (3) піднижньощелепної залози білого щура через 6 тижнів 

перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 400. 
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 Проте зустрічаються гранулярні вивідні протоки у яких спостерігаються 

конгломерати секреторних гранул здебільшого локалізованих у апікальній 

частині клітин. (рис. 4.33, 4.34). 

 

Рис. 4.33. Міжчасточкова протока (1), вставна протока (2), гранулярна вивідна 

протока (3) піднижньощелепної залози щура через 6 тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. Забарвлення 

метиленовим синім. Зб.: х 200. 

 

Рис. 4.34. Міжчасточкова вивідна протока (1), судини гемомікро-циркуляторного 

русла (2) заповнені еритроцитарними сладжами, гіпертрофовані ацинуси (3) 

піднижньощелепної залози щура через 6 тижнів перебігу експерименту. 

Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 400. 
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 Таким чином, через 6 тижнів перебігу експериментального цукрового 

діабету відбуваються морфологічні зміни, характерні для мікро- та 

макроангіопатій. Стінки ланок гемомікроциркуляторного русла 

піднижньощелепної залози потовщені. Виявляються мікроаневризми артеріол, 

гіперемія капілярів. Подекуди в капілярах еритроцити згромаджені, 

розміщуються в декілька рядів, спостерігається стаз (рис. 4.35). 

 

Рис. 4.35. Гранулярні вивідні протоки з відсутніми секреторними гранулами (1), 

судина гемомікроциркуляторного русла заповнена еритроцитами (2) та 

ущільнення паренхіми ацинуса (3) піднижньощелепної залози білого щура 

через 6 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету. 

Мікрофотографія. Забарвлення азаном за методом Гейденгайна. Зб.: х 200. 

  

Через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету 

деструктивні зміни у піднижньощелепній залозі наростають. Спостерігається 

набряк сполучнотканинної строми та значний набряк інтерстицію (рис. 4.36). 

Базальна мембрана ацинусів піднижньощелепної залози розшарована, 

спостерігаються деструктивні зміни секреторних відділів залози. Клітини 

вставних проток дезорганізовані. У міжчасточкових протоках виявлено 

дезорганізацію епітелію та власної сполучнотканинної пластинки (рис. 4.37). 
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Рис. 4.36. Сполучнотканинна строма з ознаками набряку (1), деструктивні зміни 

міжчасточкової протоки (2), стоншена стінка внутрішньочасточкової протоки 

(3) та уражена судина гемомікроциркуляторного русла (4) піднижньощелепної 

залози білого щура через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового 

діабету. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 40. 

 

 

Рис. 4.37. Дезорганізовані ацинуси (1) та судина заповнена агрегованими 

еритроцитами (2) піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів 

перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 800. 
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У внутрішньочасточкових протоках подекуди спостерігається стоншення 

епітеліальної пластинки та її руйнування аж до базальної мембрани (рис 4.38, 4.39). 

 

 

Рис. 4.38. Деструктивні зміни ацинусів (1), набряк та звуження просвіту 

вставної протоки (2) піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів 

перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 800. 

 

 

Рис. 4.39. Посмуговані вивідні протоки заповнені секреторними масами (1), 

дезорганізовані пучки колагенових волокон (2), дезорганізація структур 

ацинусів (3) піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу 

експерименту. Мікрофотографія. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х 200. 
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 У просвітах вивідних проток спостерігаються деструктивні зміни, вони 

заповнені густими секреторними масами (рис. 4.40). 

 
Рис. 4.40. Міжчасточкові вивідні протоки заповнені секреторними масами (1), 

венула заповнена еритроцитами (2), еластичні волокна навколо вивідних проток (3) 

піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу експерименту. 

Мікрофотографія. Забарвлення азаном за методом Гейденгайна. Зб. х 200. 

  

 Спостерігається збільшення кількості гранулярних вивідних проток із 

локалізацією конгломератів секреторних гранул переважно в апікальній частині 

клітини. Проте спостерігаються гранулярні вивідні протоки з відсутність 

гранул секрету (рис. 4.41, 4.42). 

 Просвіт судин гемомікроциркуляторного русла втрачає правильну 

форму. Стінки капілярів та венул деформовані  Стінка артеріол потовщена 

внаслідок плазматичного просякання, склерозу та гіалінозу. Подекуди 

еритроцити потрапляють у просвіти внутрішньочасточкових проток У 

збережених капілярах ендотеліоцити набувають стовпчастого стояння, що є 

характерною ознакою гіпоксичного стану тканини. Навколо судин – набряк, 

крововиливи, виявляються мікроаневризми капілярів, а поряд – зони запустіння 

капілярів, у просвітах деяких капілярів виявлено агрегацію еритроцитів, які 

закривають просвіт судин (рис. 4.42, 4.43). 
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Рис. 4.41. Гранулярна протока (1), дистрофічні зміни цитоплазми вивідних 

проток (2), зруйнована судина (3) піднижньощелепної залози білого щура через 

8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. 

Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 200. 

 

 

Рис. 4.42. Епітеліоцити зруйнованих ацинусів (1), гранулярні протоки з 

вакуалізованою цитоплазмою (2), формені елементи крові між ацинусами (3) 

піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету. Мікрофотографія. Забарвлення 

метиленовим синім. Зб.: х 400. 
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Рис. 4.43. Набряк та звуження просвіту міжчасточкової протоки (1), судина 

заповнена форменими елементами крові (2), гіпертрофія клітин ацинусів (3) 

піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів перебігу експериментального 

цукрового діабету. Мікрофотографія. Забарвлення метиленовим синім. Зб.: х 400. 

  

 Таким чином, перші ознаки порушення мікроструктури 

піднижньощелепної залози та її кровоносного русла помітні вже на 2 тижні 

перебігу експериментального цукрового діабету, котрі наростають упродовж 

усього перебігу експерименту. Через 8 тижнів експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету патологічні зміни наростають і 

проявляються набряком сполучної тканини, спостерігаються зміни в системі 

вивідних проток піднижньощелепної залози. У ланках 

гемомікроциркуляторного русла спостерігаються деструктивні зміни, пов’язані 

з ураженням ендотеліоцитів судин піднижньощелепної залози білого щура.  

 

4.3. Ультраструктурна організація піднижньощелепної залози білого 

щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 2 

тижні перебігу експериментального цукрового діабету встановили, що 

гландулоцити кінцевих секреторних відділів у часточках уже в ранній термін 
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досліду змінюють ультраструктурну організацію. Мукоцити в різних ацинусах і 

навіть у складі одного мають неоднакову будову. 

У частині залозистих клітин виявляються пікнотично змінені ядра, з 

нерівними контурами каріолеми, її інвагінаціями. Перинуклеарний простір 

таких ядер вогнищево розширений, іноді значно, а каріоплазма підвищеної 

електронної щільності та переважно без ядерця. У базальній частині 

цитоплазми спостерігаються нерівномірно розширені канальці гранулярної 

ендоплазматичної сітки (ГЕПС), а перинуклеарно потовщені канальці та 

збільшені вакуолеподібні пухирці комплексу Гольджі (КГ). Відмічаються 

гетерогенні зміни мітохондрій, частина органел гіпертрофована, зі світлим 

матриксом та пошкодженими кристами. Інші – невеликі з осміофільним 

матриксом, у якому кристи погано контуруються. Секреторні гранули в таких 

клітинах переважно локалізовані у апікальній частині, вони неоднорідні за 

розмірами та електронною щільністю (рис. 4.44). 

 

Рис. 4.44. Субмікроскопічний стан мукоцита ацинуса піднижньощелепної 

залози білого щура через 2 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету. Невелике осміофільне ядро (1), розширені канальці ГЕПС та цистерни 

КГ (2), пошкоджені мітохондрії (3). Електронна мікрофотографія. Зб.:х 14000. 

Субмікроскопічні зміни ядра і органел сероцитів у змішаного типу 

секреторних відділах були подібні до мукоцитів. Проте гіалоплазма їхня більш 
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електроннощільна, наявні поодинокі округлі осміофільні гранули та 

мікропухирці і вакуолі. Інші мукоцити включають округлі ядра, з рівними 

контурами каріолеми, відносно рівномірним нешироким перинуклеарним 

простором та чіткими ядерцями. У каріоплазмі наявні грудки гетерохроматину 

та спостерігаються ядерця, біля яких наявні рибосомальні гранули (рис. 4.45). 

 

 

Рис. 4.45. Ультраструктурні зміни сероцита ацинуса піднижньощелепної залози 

білого щура через 2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. 

Округле ядро (1), розширення цистерни ГЕПС (2), пошкоджені мітохондрії (3), 

осміофільні гранули (4). Електронна мікрофотографія. Зб.: х 17000. 

 

У базальній частині цитоплазми виявляються протяжні помірно 

розширені канальці ГЕПС, а перинуклеарно потовшені канальці КГ, біля яких 

вакуолі та пухирці. Більшість мітохондрій гіпертрофовані, мають просвітлений 

матрикс та частково пошкоджені кристи. Секреторних гранул у таких клітинах 

небагато, вони різні за розмірами, локалізовані біля КГ та в апікальній ділянці 

цитоплазми (рис. 4.46).  
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Рис. 4.46. Субмікроскопічний стан кровоносного капіляра та гландулоцитів 

піднижньощелепної залози білого щура через 2 тижні перебігу 

експериментального цукрового діабету. Просвіт з еритроцитами (1), ядро (2) і 

цитоплазма (3) гландулоцита, велика вакуолеподібна структура (4). Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 5000. 

 

Окремі гландулоцити значно пошкоджені, їхня цитоплазма 

безструктурна, в ній багато різної величини вакуолей, пошкоджених органел. В 

окремих секреторних клітинах у базальних ділянках цитоплазми виявляються 

неправильної форми, значних розмірів, електроннопрозорі структури, що 

відображає внутрішньоклітинні набрякові явища. Такий стан мукоцитів у 

кінцевих секреторних відділах піднижньощелепної залози свідчить про їхню 

неоднакову секреторну активність та порушення їхнього фазного характеру 

секреції у тварин унаслідок експериментального цукрового діабету вже в 

ранній термін досліду. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 2 

тижні при експериментальному ЦД встановили, що в мікроциркуляторному руслі 

відбуваються реактивні зміни. Кровоносні капіляри мають як вузькі (артеріальні), 

так і широкі (венозні) просвіти. Ядерновмісна частина ендотеліоцитів перших 

гемокапілярів невисока, у ній наявні подовгастої форми ядра, що оточені вузьким 
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обідком цитоплазми. Осміофільні гетерохроматинові ділянки каріоплазми 

локалізовані переважно біля каріоплазми, а центральна її частина утворена 

еухроматином. Ядерні мембрани місцями нечіткі,  перинуклеарний простір 

нерівномірний, має потовщені та вузькі ділянки, у яких ядерні пори погано 

виявляються. Це свідчить про невисоку функціональну активність ядер.   

У цитоплазмі парануклеарної ділянки ендотеліоцитів спостерігається  

мало органел. Це окремі непротяжні потовщені канальці ендоплазматичної 

сітки, невеликі, з просвітленим матриксом і частково редукованими кристами 

мітохондрії, наявні полісоми та лізосоми. Цитоплазматична ділянка ендотелію 

нерівномірної товщини, на окремих ділянках потовщена, виглядає набряклою, у 

ній небагато піноцитозних пухирців.  

На люменальній поверхні ендотеліоцитів наявні окремі цитоплазматичні 

вип’ячування у вигляді мікроворсинок, наявні інвагінації (рис. 4.47). 

 

 

Рис. 4.47. Субмікроскопічний стан кровоносного капіляра піднижньощелепної 

залози білого щура через 2 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету. Просвіт з еритроцитами (1), базальна мембрана (2), цистерни ГЕПС (3) 

ендотеліоцита. Електронна мікрофотографія. Зб.: х 14000. 

Такий стан  цитоплазми відображає порушення транскапілярного обміну. 

У гемокапілярах з широкими просвітами виявляються скупчення формених 
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елементів крові, переважно еритроцитів. Цитоплазматична ділянка тонка, має 

окремі потовщення. Базальна мембрана нерівномірної товщини і просвітлена. 

Навколо судин мікроциркуляторного русла наявні збільшені периваскулярні 

простори. У них переважає електроннопрозорий аморфний компонент, у якому 

спостерігаються окремі пухко розташовані волокнисті структури. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози 

тварин, проведені через 4 і 6 тижнів при експериментальному ЦД, встановили, 

що в гландулоцитах кінцевих секреторних відділів ультраструктурні зміни 

зростають порівняно з раннім терміном досліду. Сероцити мають осміофільні, 

невеликих розмірів або пікнотичні ядра. Перинуклеарні простори каріолеми 

нерівномірні, зовнішня ядерна мембрана утворює локальні вип’ячування. 

Електронна щільність каріоплазми значна, вона виглядає гомогенною, ядерця 

не спостерігаються (рис. 4.48).  

 

Рис. 4.48. Фрагмент сероцита ацинуса піднижньощелепної залози білого щура через 

4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. Невелике осміофільне 

ядро (1), канальці ГЕПС (2), цистерни КГ (3), пошкоджені мітохондрії (4), 

поодинокі секреторні гранули (5). Електронна мікрофотографія. Зб.:х 14000. 

Базальна частина цитоплазми включає як плоскі, так і потовщені  

канальці ГЕПС, а також невеликі цистерни КГ та великі вакуолі. Частина 

мітохондрій гіпертрофована, має світлий матрикс та пошкоджені кристи. 
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Секреторних гранул у сероцитах мало, і вони переважно локалізовані в 

апікальній частині.  

Біля базальних полюсів розташовані деструктивно змінені 

міоепітеліоцити. У них наявні невеликі ядра, короткі або фрагментовані 

відростки і значно пошкоджені органели в цитоплазмі (4.49).  

 

Рис. 4.49. Субмікроскопічний стан базальних частин мукоцитів (1) та 

міоепітеліальної клітини (2). Піднижньощелепна залоза білого щура через 4 

тижні перебігу експериментального цукрового діабету. Вакуолеподібна 

структура (3), пошкоджені мітохондрії (4), канальці ГЕПС (5). Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х 14000. 

 

Для мукоцитів також характерні значні деструктивні зміни ядер і 

цитоплазматичних структур. Виявляються нерівномірно потовщені або 

фрагментовані канальці ГЕПС, значно потовщені цистерни КГ. Світлі, різної 

величини секреторні гранули створюють скупчення в апікальних частинах 

цитоплазми. Проте наявні секреторні клітини, у яких гранул мало і вони 

невеликі (рис. 4.50). 
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Рис. 4.50. Субмікроскопічний стан апікальних частин мукоцитів (1) ацинуса 

піднижньощелепної залоза білого щура через 4 тижні перебігу 

експериментального цукрового діабету. Різної величини секреторні гранули (2). 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х 12000. 

 

Встановлені зміни субмікроскопічної організації гландулоцитів у 

кінцевих секреторних відділах залози свідчать про значні порушення фазного 

характеру секреції при експериментальному цукровому діабеті. 

Субмікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози, проведені 

через 4 - 6 тижнів експерименту, виявили значні зміни в компонентах 

мікроциркуляторного русла. В артеріальних гілочках гемокапілярів встановлені 

різної осміофілії ділянки цитоплазми ендотеліоцитів. Наявні світлі помірної 

товщини або локально потовщені ділянки та тонкі, підвищеної електронної 

щільності. Просвіти таких капілярів заповнені еритроцитами.  

Плазмолема ендотеліоцитів нечітка, наявні пошкоджені її ділянки. 

Цитоплазматичні вип’ячування та мікроворсинки поодинокі. Спостерігаються 

значні зміни цитоплазми, особливо через 6 тижнів досліду. У набряклих 

електронопрозорих ділянках виявляються пошкоджені органели, фрагментовані 

канальці ендоплазматичної сітки, мітохондрії зі світлим матриксом і 

зруйнованими органелами, мало піноцитозних пухирців, кавеол (рис. 4.51).  
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Рис. 4.51. Субмікроскопічні зміни кровоносного капіляра піднижньощелепної 

залози білого щура через 6 тижнів експериментального цукрового діабету. Просвіт 

капіляра з еритроцитами (1), набрякла цитоплазматична ділянка ендотеліоцита (2), 

нечітка базальна мембрана (3). Електронна мікрофотографія. Зб.: х 12000. 

 

Темні витончені ділянки цитоплазми ендотеліоцитів не мають органел, як 

і піноцитозних пухирців та кавеол. Значно змінена базальна мембрана, на 

окремих ділянках вона не чітко контурована. Венозні відділи гемокапілярів 

мають ширші просвіти, їхня стінка потовщена через набряк цитоплазми 

ендотеліоцитів. Базальна мембрана нечітка, оточуючі її плазмолеми місцями 

пошкоджені.  

Периваскулярні простори нерівномірні, локально потовщені і в цих 

місцях мають електроннопрозорий аморфний компонент. У них виявляються 

окремі лімфоцити, плазмоцити, пошкоджені фібробласти (рис. 4.52). 
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Рис. 4.52. Фрагмент піднижньощелепної залози білого щура через 6 тижнів 

експериментального цукрового діабету. Просвіт капіляра (1), набрякла 

цитоплазма ендотеліоцита (2), нечітка базальна мембрана (3), периваскулярний 

простір (4). Електронна мікрофотографія. Зб.: х 19000. 

 

Встановлені субмікроскопічні зміни кровоносних капілярів 

піднижньощелепної залози при експериментальному ЦД свідчить про 

порушення гістогематичного бар’єру і транскапілярного обміну. Значне 

погіршення трофіки спричиняє порушення ультраструктури залозистих клітин 

у складі кінцевих секреторних відділів. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 8 

тижнів експерименту встановили, що гландулоцити частини кінцевих 

секреторних відділів у пізні терміни не так значно змінені, як на 6 тиждень 

досліду. Частина ядер мукоцитів мала округлу форму, у каріоплазмі переважав 

еухроматин. Спостерігалися чіткі контури мембран каріолеми, перинуклеарні 

простори помірні та добре виразні ядерні пори. У базальній частині цитоплазми 

наявні незмінені канальці ГЕПС, але є значно потовщені окремі канальці і 

цистерни КГ. Виявляються крупні, різної електронної щільності вторинні 

лізосоми та локально пошкоджені ділянки цитоплазми. Більшість мітохондрій 

гіпертрофовані, зі світлим матриксом та зруйнованими кристами (рис. 4.53).    
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Рис. 4.53. Субмікроскопічний стан мукоцита в ацинусі піднижньощелепної 

залози білого щура через 8 тижнів експериментального цукрового діабету. 

Округле ядро з чіткими контурами каріолеми (1), канальці ГЕПС (2) та 

цистерни КГ (3), великі вторинні лізосоми (4), пошкоджені ділянки цитоплазми 

(5). Електронна мікрофотографія. Зб.: х 14000. 

 

У сероцитах наявні ядра з поодинокими вип’ячуваннями каріолеми, 

локально збільшеними ділянками перинуклеарного простору, каріоплазма 

включає ядерця та рибосомальні гранули. У цитоплазмі мало секреторних 

гранул, є розширені канальці ГЕПС і цистерни КГ, багато вакуолеподібних 

структур. Мітохондрій небагато, вони гіпертрофовані, мають 

електроннопрозорий матрикс і мало крист (рис. 4.54). В апікальних ділянках 

частини мукоцитів виявляються скупчення електронносвітлих, різної величини 

секреторних гранул. В інших мукоцитах гранул мало або вони взагалі відсутні 

(рис 4.55). 
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Рис. 4.54. Ультраструктура сероцита піднижньощелепної залози білого щура 

через 8 тижнів експериментального цукрового діабету. Округле ядро з 

вип’ячуванням каріолеми (1), канальці ГЕПС (2), мітохондрія (3), поодинокі 

гранули (4). Електронна мікрофотографія. Зб.:х 12000. 

 

 

Рис. 4.55. Ультраструктура апікальних частин мукоцитів (1) ацинуса 

піднижньощелепної залози білого щура через 8 тижнів експериментального 

цукрового діабету. Секреторні гранули (2), цитоплазма мукоцита  (3). 

Електронна мікрофотографія. Зб.:х 12000. 
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Субмікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 8 тижнів 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету виявили 

значно змінені судини мікроциркуляторного русла, проте частина 

гемокапілярів не так значно пошкоджена, як на 6 тиждень досліду. У складі 

ендотеліальної вистілки спостерігаються набряклі із електроннопрозорою 

цитоплазмою ендотеліоцити. У таких клітинах у цитоплазмі наявні поодинокі 

пошкоджені органели. Інші ендотеліоцити мають осміофільні стоншені, 

гомогенізовані без органел цитоплазматичні ділянки. Піноцитозні пухирці і 

кавели не спостерігаються, як і мікроворсинки на люменальній поверхні 

ендотеліоцитів. Втрачається чіткість базальної мембрани, на окремих ділянках 

вона не контурується. Периваскулярні простори нерівномірні, на окремих 

ділянках потовщені, електроннопрозорі  (рис. 4.56). 

 

Рис. 4.56. Ультраструктура гемокапіляра піднижньощелепної залози білого 

щура через 8 тижнів експериментального цукрового діабету. Просвіт з 

еритроцитом (1), електронносвітла ділянка (2) та осміофільна ділянка (3) 

цитоплазми ендотеліальних клітин. Електронна мікрофотографія. Зб.:х 12000. 

 

У периваскулярних просторах виявляються лімфоцити, пошкоджені 

адвентиційні клітини, фібробласти. Частина кровоносних капілярів має менш 

змінену стінку. В ендотеліоцитах спостерігаються округло-овальні ядра з 
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чіткими контурами каріолеми, еухроматином у каріоплазмі. Цитоплазматичні 

ділянки неоднакові за товщиною, частина органел пошкоджена, проте наявні 

піноцитозні пухирці. Базальна мембрана неширока і відносно рівномірної 

товщини. У просвітах гемокапілярів є еритроцити, тромбоцити, зустрічаються  

лімфоцити. Периваскулярні простори помірні (рис. 4.57). 

 

 

Рис. 4.57. Ультраструктурні зміни гемокапіляра піднижньощелепної залози білого 

щура через 8 тижнів експериментального цукрового діабету. Просвіт з еритроцитом 

(1), тромбоцитами, деструкція ендотеліоцита (2), цитоплазматична ділянка 

ендотелію (3), базальна мембрана (4). Електронна мікрофотографія. Зб.: х 10000. 

 

Таким чином, вже через 2 тижні перебігу експериментального цукрового 

діабету в піднижньощелепній залозі субмікроскопічно виявлені порушення  

мікроциркуляторного русла, які носять пристосувально-компенсаторний 

характер. У віддалені терміни в кровоносних капілярах підщелепної залози 

встановлені як значно, так і помірно змінені судини. Ультраструктура 

гістогематичних бар’єрів лише частково покращується. Змінені структурні 

компоненти стінки гемокапілярів впливають на транскапілярний обмін, 

порушують поступлення кисню та поживних речовин до гландулоцитів і 

виведення метаболітів.  
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3.2. Результати біохімічного дослідження крові білого щура за умов  

фізіологічної норми та при експериментальному цукровому діабеті 

На основі біохімічного дослідження крові білого щура за умов 

фізіологічної норми та в динаміці перебігу експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету встановлено показники рівня 

гемоглобіну, глікозильованого гемоглобіну та рівня глюкози в крові. 

Вміст гемоглобіну в крові білого щура в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті представлено в таблиці  3.1. 

Таблиця 3.1 

Вміст гемоглобіну в крові білого щура в нормі та в динаміці 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (г/л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлено вірогідне зниження загального рівня гемоглобіну від 

(150,1±1,6) г/л у нормі до (102,9±0,9) г/л через 8 тижнів перебігу 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

Схематичне відображення динаміки показників гемоглобіну в крові 

білого щура в нормі та на різних етапах цукрового діабету представлено на 

діаграмі (рис. 3.13). 

 

Показники М±m р 

Норма 150,1±1,6 р>0,05 

Контроль 154,8±1,2 р<0,05 

Через 2 тижні експерименту 120,3±0,6 р<0,001 

Через 4 тижні експерименту 118,5±0,7 р<0,001 

Через 6 тижнів експерименту 100,8±0,8 р<0,001 

Через 8 тижнів експерименту 102,9±0,9 р<0,001 
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Рис. 3.13. Схематичне зображення вмісту гемоглобіну в крові білого щура в 

нормі та його змін в динаміці перебігу експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 

  

Показники вмісту глікозильованого гемоглобіну в крові білого щура в 

нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету 

представлено в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2. 

Вміст глікозильованого гемоглобіну в крові білого щура в нормі та його зміни в 

динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (ммоль·г/Hb) 

Показники М±m р 

Норма 2,92±0,12 р>0,001 

Контроль 2,72±0,10 р>0,001 

Через 2 тижні експерименту 2,90±0,09 р>0,001 

Через 4 тижні експерименту 7,42±0,18 р<0,001 

Через 6 тижнів експерименту 9,14±0,23 р<0,001 

Через 8 тижнів експерименту 12,15±0,05 р<0,001 
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Схематичне відображення показників глікозильованого гемоглобіну в 

крові в нормі та на різних етапах експерименту (рис. 3.14) 

 

Рис.3.14. Вміст глікозильованого гемоглобіну в крові білого щура в нормі та 

його змін в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. 

 

Рівень глікозильованого гемоглобіну, як основний показник 

пошкодження білків організму надміром глюкози, зростає пропорційно до 

високої гіперглікемії і є втричі більшим, ніж у контрольних тварин від 

(2,92±0,12) ммоль·г/Hb при р<0,001 в нормі аж до (12,15±0,05) ммоль·г/Hb при 

р<0,001 через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету. 

Нами встановлено, що гіперглікемія характеризується поступовим 

вірогідним зростанням рівня глюкози, і цей показник уже через 2 тижні 

перебігу експериментального діабету збільшується вдвічі у порівнянні з 

нормою та контрольними тваринами і становить (13,92±0,26) ммоль/л,  р<0,001. 

Вміст глюкози в крові білого щура в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті представлено в таблиці 3.3. 

Найвищий рівень глюкози виявлено через 6 тижнів перебігу 

експериментального цукрового діабету – (20,85±0,17) ммоль/л, р<0,001, але 

через 8 тижнів рівень глюкози незначно, проте вірогідно, знижується до 

(18,78±0,21) ммоль/л, р<0,001. 
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Таблиця 3.3 

Вміст глюкози в крові білого щура в нормі та його зміни в динаміці 

перебігу експериментального цукрового діабету (ммоль/л) 

Показники М±m р 

Норма 6,55±0,06 р>0,001 

Контроль 6,98±0,05 р<0,001 

Через 2 тижні 13,92±0,26 р<0,001 

Через 4 тижні 16,28±0,04 р<0,001 

Через 6 тижнів 20,85±0,17 р<0,001 

Через 8 тижнів 18,78±0,21 р<0,001 

 

Схематичне відображення порівняння рівня глюкози в крові білого щура 

в нормі та на різних етапах стрептозотоциніндукованого цукрового діабету 

представлено на рисунку  3.15. 

 

 

Рис. 3.15. Схематичне зображення вмісту глюкози в крові білого щура в нормі 

та його змін в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 
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 Отож, здійснений статистичний аналіз дозволив нам скласти об’єктивну 

порівняльну оцінку основних біохімічних параметрів крові експериментальних 

та контрольної груп тварин відповідно до поставлених завдань дослідження. 

 Гіперглікемія білого щура характеризується поступовим вірогідним 

зростанням рівня глюкози, показник якого підвищився вдвічі вже через 2 тижні, 

у порівнянні з нормою та контролем – від (6,55±0,06) ммоль/л до (13,92±0,26) 

ммоль/л. Найвищий рівень глюкози було зафіксовано через 6 тижнів перебігу 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (20,85±0,17) ммоль/л із 

незначним його зниженням через 8 тижнів до (18,78±0,21) ммоль/л. Рівень 

глікозильованого гемоглобіну, як показник пошкодження білків організму 

надміром глюкози, зростає пропорційно до високої гіперглікемії втричі у 

порівнянні з контролем, уже через 4 тижні становить (7,42±0,18) г/л проти 

(2,92±0,12) г/л з наступним зростанням аж до (12,15±0,05) г/л через 8 тижнів 

спостереження. Значне зниження загального гемоглобіну спостерігаємо вже 

через 2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету до (120,3±0,6) г/л 

та до (102,9±0,9) г/л  через 8 тижнів експерименту проти (150,1±1,6) г/л в нормі 

та (154,8±1,2) г/л в контролі. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Однією з найгостріших проблем сучасної медицини є цукровий діабет. 

Незважаючи на те, що даному захворюванню сучасна медицина приділяє 

велику увагу, проте кількість хворих на цукровий діабет у світі щороку 

невпинно зростає, знижується віковий ценз захворювання. За прогнозами 

Міжнародного інституту діабету (Мельбурн) у 2030 році кількість хворих на 

цукровий діабет сягатиме 300 млн. осіб [1, 157, 176]. Найчастішим і 

прогностично несприятливим ускладенням цукрового діабету є мікроангіопатія 

[36, 40, 41, 44, 106, 113, 172, 196]. У фаховій літературі велику увагу 

приділяють вивченню гемомікроциркуляції органів у нормі та експерименті 

[48, 54, 66, 68, 89, 91, 92, 93]. Трапляються роботи щодо етіології та патогенезу 

мікроангіопатій при цукровому діабеті та описані поодинокі відомості про 

перебудову піднижньощелепної залози при різних патологічних станах [49, 123, 

130]. Проте відомості про макро-, мікро- та ультраструктурну будову та 

організацію ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози 

за умов перебігу цукрового діабету практично відсутні [124, 125, 131]. Досі 

залишається невивченим питання змін структури та механізмів 

кровопостачання піднижньощелепної залози щура за умов цукрового діабету. 

Тому дослідження в даному напрямку є актуальним з погляду морфології та 

практичної медицини. 

 Робота базується на аналізі результатів досліджень піднижньощелепної 

залози 116 статевозрілих безпородних білих щурів-самців. Застосований нами 

комплекс морфологічних та морфометричних методів дослідження 

(гістологічних, електронно-мікроскопічних, ін’єкції судинного русла, 

просвітлення зрізів піднижньощелепної залози та їхнє фотографування під 

мікроскопом МБИ – 1, морфометрії ланок кровоносного русла 

піднижньощелепної залози та ланок її гемомікроциркуляторного русла), а 

також біохімічне дослідження крові (рівень глюкози, гемоглобіну та 
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глікозильованого гемоглобіну), статистичне опрацювання результатів 

дослідження за допомогою пакета прикладних програм на комп’ютері, 

біологічне моделювання експериментального стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету дозволили встановити структурні особливості 

піднижньощелепної залози та її кровоносного русла за умов фізіологічної 

норми та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету [232, 234]. 

Нами було встановлено, що піднижньощелепна залоза розташована у 

вентральній ділянці шиї від краю піднижньощелепної кістки до верхнього краю 

ручки груднини щура. Вона доволі масивна, присереднім своїм краєм тісно 

дотикається до такої ж залози протилежного боку. Вивідна протока залози 

проходить нижче щелепно-під’язикового м’яза і, пронизуючи щоку разом з 

великою протокою великої під’язикової залози, самостійно відкривається в 

під’язиковій складці ротової порожнини щура. Результати нашого дослідження 

підтвердили дані фахової літератури щодо макробудови піднижньощелепної 

залози щура [233]. 

 Піднижньощелепна залоза кровопостачається залозистими гілками лицевої 

артерії, що є гілкою від зовнішньої сонної артерії. Венозна кров відтікає у 

під’язикову вену, що є притокою передньої лицевої вени. Далі передня лицева 

вена зливається з задньою лицевою веною формуючи зовнішню яремну вену. 

Гемомікроциркуляторне русло слинних залоз побудоване за класичним типом і 

складається з міжчасточкових артеріол, внутрішньочасточкових 

(передкапілярних) артеріол, капілярної сітки ацинусів, внутрішньочасточкових 

(закапілярних) венул і міжчасточкових венул. Капіляри, анастомозуючи між 

собою, утворюють капілярну сітку. 

  У нормі гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози щура 

характеризується наступними показниками: діаметр органної артерії становить 

(74,44+2,77) мкм; діаметр міжчасточкових артеріол – (39,04+0,77) мкм; діаметр 

внутрішньочасточкових (передкапілярних) артеріол – (20,16+0,16) мкм; діаметр 

капілярів становить (5,98+0,13) мкм; діаметр внутрішньочасточкових 
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(закапілярних) венул – (23,12+0,52) мкм; щільність пакування капілярів – 

(80,8+9,39) мкм та показник трофічної активності тканини піднижньощелепної 

слинної залози становить (41,72+1,25) мкм. 

 Проведений нами комплексний морфометричний аналіз стану 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози в нормі дозволив 

уточнити діаметр її ланок, а також встановити щільність пакування капілярів  

та показник трофічної активності тканини піднижньощелепної залози щура. 

Отримані дані щодо особливостей кровоносного русла піднижньощелепної 

залози білого щура в нормі доповнюють та уточнюють відомості низки авторів, 

які вивчали судини піднижньощелепної залози щурів [6, 26, 130]. Артеріальні 

судини піднижньощелепної залози належать до м’язового типу. Зі зменшенням 

калібру артерій змінюється будова їхньої стінки. Ці зміни стосуються в 

основному середньої оболонки, а саме зменшується відносний вміст 

еластичних волокон і відповідно збільшується вміст гладких міоцитів. При 

зменшенні калібру артерій зменшується товщина всіх оболонок, зникає 

зовнішня еластична мембрана. Найдрібніші артеріальні судини м’язового типу 

(артеріоли) належать до мікроциркуляторного русла і переходять у капіляри. В 

артеріолах наявні усі три оболонки, але розвинуті вони слабо. Середня 

оболонка утворена шаром гладком’язових клітин. У передкапілярних 

артеріолах піднижньощелепної залози м’язові клітини розташовані поодинці та 

обов’язково присутні на відміну від капілярів. 

 Мікроскопічне дослідження показало, що піднижньощелепназалоза зовні 

вкрита сполучнотканинною капсулою, у якій подекуди трапляються скупчення 

адипоцитів. Від капсули в товщу залози відходять сполучнотканинні тяжі з 

великою кількістю клітинних елементів, подібних на фібробласти і фіброцити. 

Сполучнотканинні перегородки ділять залозу на часточки. Кожна з них 

утворена кінцевими секреторними відділами (ацинусами) і 

внутрішньочасточковими протоками (вставними, гранулярними і 

посмугованими). У міжчасточковій сполучній тканині розташовуються 



134 

 

міжчасточкові вивідні протоки, біля яких є судини середнього та дрібного 

калібру. Ацинуси утворені клітинами пірамідної форми, у базальній частині 

яких розташоване ядро. У ядрах клітин ацинусів видно грудочки хроматину і 

ядерце. Цитоплазма ациноцитів містить дрібні базофільні гранули. Більшість 

ацинусів утворені однотипними клітинами, сероцитами. Проте подекуди 

трапляються і такі, які серед сероцитів містять і світлі клітини мукоцити. Серед 

ацинусів  видно протоки малого діаметру (вставні протоки), утворені клітинами 

кубічної форми, ядра їхні також лежать у базальній частині, з невеликою 

кількістю гетерохроматину, цитоплазма слабооксифільна. В окремих ацинусах 

добре видно ядра міоепітеліоцитів, що лежать на базальній мембрані, яка 

забарвлюється інтенсивно базофільно. 

 Окрім вставних проток, у часточці є посмуговані протоки, утворені 

високопризматичними клітинами з оксифільною цитоплазмою, базальною 

посмугованістю і ядрами з чітко видимим гетерохроматином. Біля них 

розташовані судини, заповнені форменими елементами крові. Навколо проток 

також видно ядра міоепітеліоцитів витягнутої форми, що лежать на одній із 

клітинами протоки базальній мембрані. У міжчасточковій  сполучній тканині є 

протоки великого діаметру, які утворені клітинами, що мають різкооксифільну 

цитоплазму. Просвіт окремих із них заповнений дрібнозернистими 

секреторними масами. Серед епітеліоцитів з оксифільною цитоплазмою 

зустрічаються келихоподібні клітини. Ядра цих клітин лежать на різних рівнях 

з невеликою кількістю гетерохроматину і ядерцем. Біля таких проток є також 

судини, заповнені форменими елементами крові, серед яких переважають 

еритроцити. Між ацинусами розташовуються гемокапіляри. В інтерстиції, 

окрім клітин фібробластичного типу, наявні клітини з великою кількістю 

гранул. У міжчасточкових перегородках зустрічаються групи адипоцитів. 

 Проведені електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної 

залози інтактної групи тварин показали, що для цитоплазми мукоцитів кінцевих 

секреторних відділів характерні розвинені органели, що відповідають за 
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синтетичні процеси. Гранулярна ендоплазматична сітка представлена системою 

протяжних, помірно розширених канальців, на мембранах, що їх утворюють, 

багато рибосом. Вони локалізовані переважно в базальній ділянці клітин. 

Комплекс Гольджі складають парануклеарно розміщені цистерни, вакуолі та 

пухирці. Секреторні гранули круглої форми мають різні розміри, вони 

електронносвітлі і розташовані в апікальній ділянці цитоплазми. 

Більшість мітохондрій мають округло-овальну форму, помірно 

осміофільний матрикс і чіткі кристи. Частина мітохондрій гіпертрофовані, 

включають світлий матрикс та частково редуковані кристи. У цитоплазмі 

сероцитів біля комплексу Гольджі виявляються невеликі, круглі секреторні 

гранули, а зрілі, більших розмірів, осміофільні секреторні гранули розташовані 

в апікальній ділянці цитоплазми. Кровоносні капіляри піднижньощелепної 

залози щурів забезпечують кровопостачання кінцевих відділів. 

Субмікроскопічно їхня будова відповідає капілярам соматичного типу. У 

помірних просвітах наявні формені елементи крові, переважно еритроцити. 

Стінка таких судин включає ендотеліоцити, базальну мембрану, перицити та 

окремі адвентиційні клітини. Ендотеліальні клітини розташовані на неширокій 

базальній пластинці, вистеляють внутрішню частину гемокапілярів. Вони 

мають гладку поверхню, поодинокі мікроворсинки та цитоплазматичні 

вип’ячування. Потовщена частина цитоплазми включає округло-овальне, 

подовгасте ядро.  

У зоні органел є невеликі мітохондрії, канальці ендоплазматичної сітки, 

комплекс Гольджі, полісоми. У тонкій цитоплазматичній частині ендотеліоцитів 

розміщено багато піноцитозних пухирців і кавеол, які утворені вгинаннями 

плазмолеми. Особливість субмікроскопічної організації цитоплазми 

ендотеліоцитів свідчить про активний транскапілярний обмін, що забезпечує 

процеси метаболізму в піднижньощелепних залозах. 
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Через 2 тижні від початку перебігу експерименту на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах спостерігаються незначні зміни ланок кровоносного 

русла піднижньощелепної залози. Відзначається звуження просвіту артеріол, 

міжчасточкові артеріоли звивисті, мають нерівномірний просвіт. Ці зміни 

підтверджуються морфометричними показниками:  спостерігали статистично 

достовірне звуження діаметру органної артерії до (62,50±3,30) мкм, контроль 

(73,90±1,60) мкм та збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, 

показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози до 

(58,27±0,71) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм та зменшення показника щільності 

пакування капілярів до (72,00±6,33) мкм, контроль (78,80±10,03) мкм. 

Спостерігали достовірне звуження діаметра міжчасточкових артеріол до 

(31,60±1,61) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, діаметра внутрішньочасточкової 

(передкапілярної) артеріоли до (18,04±0,28) мкм, контроль (19,74±1,77) мкм та 

капілярів до (5,14±0,09) мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. Спостерігали 

достовірне незначне розширення закапілярних венул до (23,52±0,43) мкм, 

контроль (23,11±0,29) мкм. Ми не мали можливості порівняти результати 

морфометричного аналізу ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білого 

щура з даними фахової літератури, оскільки таких відомостей у вивчених нами 

джерелах не знайдено. Проте схожі зміни кровоносного русла при цукровому 

діабеті в експериментальних тварин спостерігали в інших органах, а саме в 

шкірі [136], сітківці ока [68] та судинах язика [81]. 

На мікроскопічному рівні через 2 тижні перебігу цукрового діабету 

ацинус піднижньощелепної залози експериментальної тварини утворений 6-8 

клітинами пірамідної форми із слабобазофільною дрібнозернистою 

цитоплазмою. Ядра цих клітин розташовуються у базальній частині, містять 

невелику кількість гетерохроматину. Поодинокі ацинуси містять світлі клітини 

- мукоцити. Біля окремих ацинусів і вивідних проток видно міоепітеліоцити. У 

протоковій системі, особливо у внутрішньочасточкових протоках (вставні, 

гранулярні, посмуговані), добре видно клітини з набряком цитоплазми в 
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базальній частині і переміщенням ядер з базального полюсу до апікального. 

Навколо окремих внутрішньочасточкових клітин є набряк сполучної тканини. 

Поряд з означеним є протоки, що зберігають нормальну структуру. Їхні клітини 

мають оксифільну цитоплазму і ядра розташовані у базальному полюсі. Між 

ацинусами і біля вивідних проток є судини, заповнені форменими елементами 

крові. Протоки заповнені секреторними масами з ознаками оксифілії, особливо, 

міжчасточкові. Окремі міжчасточкові вени різко розширені, заповнені 

еритроцитарними сладжами. Натомість артерії містять поодинокі еритроцити. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 2 

тижні перебігу експериментального цукрового діабету встановили, що 

гландулоцити кінцевих секреторних відділів у часточках уже в ранній термін 

досліду змінюють ультраструктурну організацію. Мукоцити в різних ацинусах і 

навіть у складі одного мають неоднакову будову. 

У частині залозистих клітин виявляються пікнотично змінені ядра з 

нерівними контурами каріолеми, її інвагінаціями. Перинуклеарний простір 

таких ядер вогнищево розширений, іноді значно, а каріоплазма підвищеної 

електронної щільності та переважно без ядерця. У базальній частині 

цитоплазми спостерігаються нерівномірно розширені канальці гранулярної 

ендоплазматичної сітки (ГЕПС), а перинуклеарно потовщені канальці і 

збільшені, вакуолеподібні пухирці комплексу Гольджі (КГ).  Відмічаються 

гетерогенні зміни мітохондрій, частина органел гіпертрофована, зі світлим 

матриксом та пошкодженими кристами. Інші – невеликі з осміофільним 

матриксом, у якому кристи погано контуруються. Секреторні гранули в таких 

клітинах переважно локалізовані в апікальній частині, вони неоднорідні за 

розмірами та електронною щільністю. 

Субмікроскопічні зміни ядра та органел сероцитів у змішаного типу 

секреторних відділах були подібні до мукоцитів. Проте гіалоплазма їхня більш 

електроннощільна, наявні поодинокі округлі осміофільні гранули та 

мікропухирці і вакуолі. Інші мукоцити включають округлі ядра з рівними 
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контурами каріолеми, відносно рівномірним, нешироким перинуклеарним 

простором та чіткими ядерцями. У каріоплазмі наявні грудки гетерохроматину 

та спостерігаються ядерця, біля яких наявні рибосомальні гранули. 

У базальній частині цитоплазми виявляються протяжні, помірно 

розширені канальці ГЕПС, а перинуклеарно потовщені канальці КГ, біля яких 

вакуолі та пухірці. Більшість мітохондрій гіпертрофовані, мають просвітлений 

матрикс та частково пошкоджені кристи. Секреторних гранул у таких клітинах 

небагато, вони різні за розмірами, локалізовані біля КГ та в апікальній ділянці 

цитоплазми. Окремі гландулоцити значно пошкоджені, їх цитоплазма 

безструктурна, у ній багато різної величини вакуолей, пошкоджених органел. В 

окремих секреторних клітинах у базальних ділянках цитоплазми виявляються 

неправильної форми, значних розмірів, електроннопрозорі структури, що 

відображає внутрішньоклітинні набрякові явища. Такий стан мукоцитів у 

кінцевих секреторних відділах піднижньощелепної залози свідчить про їхню 

неоднакову секреторну активність та порушення їхнього фазного характеру 

секреції у тварин внаслідок експериментального цукрового діабету вже у 

ранній термін досліду. 

Встановили, що в мікроциркуляторному руслі відбуваються реактивні 

зміни. Кровоносні капіляри мають як вузькі (артеріальні), так і широкі (венозні) 

просвіти. Ядерновмісна частина ендотеліоцитів перших гемокапілярів 

невисока, у ній наявні подовгастої форми ядра, що оточені вузьким обідком 

цитоплазми. Осміофільні гетерохроматинові ділянки каріоплазми локалізовані 

переважно біля каріоплазми, а центральна її частина утворена еухроматином. 

Ядерні мембрани місцями нечіткі, перинуклеарний простір нерівномірний, має 

потовщені та вузькі ділянки, у яких ядерні пори погано виявляються. Це 

свідчить про невисоку функціональну активність ядер. У цитоплазмі 

парануклеарної ділянки ендотеліоцитів спостерігається  мало органел. Це 

окремі непротяжні потовщені канальці ендоплазматичної сітки, невеликі, з 

просвітленим матриксом і частково редукованими кристами мітохондрії, наявні 
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полісоми та лізосоми. Цитоплазматична ділянка ендотелію нерівномірної 

товщини, на окремих ділянках потовщена, виглядає набряклою, у ній небагато 

піноцитозних пухирців. Подібні зміни структур піднижньощелепної залози 

спостерігали дослідники і при інших шкідливих впливах [6, 26, 139]. 

На люменальній поверхні ендотеліоцитів наявні окремі цитоплазматичні 

вип’ячування у вигляді мікроворсинок, наявні інвагінації. Такий стан  

цитоплазми відображає порушення транскапілярного обміну. У гемокапілярах з 

широкими просвітами виявляються  скупчення формених елементів крові, 

переважно еритроцитів. Цитоплазматична ділянка тонка, має окремі 

потовщення. Базальна мембрана нерівномірної товщини і просвітлена. Навколо 

судин мікроциркуляторного русла наявні збільшені периваскулярні простори. У 

них переважає електроннопрозорий аморфний компонент, в якому 

спостерігаються окремі пухко розташовані волокнисті структури. 

Через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету на 

препаратах піднижньощелепної залози з ін’єкованим судинним руслом 

виявлено явища деструктуризації ангіографічного рельєфу піднижньощелепної 

залози, артерії та артеріоли залишаються звуженими в порівнянні з 

контрольною групою тварин. У порівнянні з попереднім етапом дослідження 

спостерігали вірогідне незначне розширення діаметру органної артерії до 

(70,06±2,43) мкм, контроль (73,90±1,60) мкм, розширення діаметра 

міжчасточкових артеріол до (36,06±1,01) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, 

діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (18,26±0,64) 

мкм, контроль (19,74±1,77) мкм,  розширення діаметра капілярів до (5,71±0,13) 

мкм, контроль (5,91±0,19) мкм та  розширення, у порівнянні з нормою та 

контролем,  закапілярних венул до (26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) 

мкм. Показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози 

зменшується, у порівнянні з показником на 2 тижні перебігу експерименту, до 

(58,27±0,71) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм та поступово зменшується 

показник щільності пакування капілярів до (65,8±1,84) мкм, контроль 
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(78,80±10,03) мкм. Судини мікроциркуляторного русла розширені, заповнені 

форменими елементами крові. Подекуди спостерігається вихід формених 

елементів за межі гемокапілярів. Навколо вивідних проток набряк інтерстицію. 

В окремих вивідних протоках десквамація епітелію у їхній просвіт. 

Міжчасточкові вивідні протоки з ознаками деструктивного характеру, 

заповнені секреторними масами. Ацинуси в основному утворені сероцитами - 

клітинами із слабобазофільною цитоплазмою. Ядра цих клітин містять велику 

кількість гетеро-хроматину. У змішаних ацинусах, котрі здебільшого утворені 

мукоцитами, спостерігаються деструктивні зміни, що здебільшого 

супроводжуються ураженням таких клітин. Поодинокі ацинуси 

піднижньощелепної залози втрачають чіткі контури. Спостерігається також 

набряк базальної мембрани вставних проток. Капіляри між ендотеліоцитами 

піднижньощелепної залози розширені. У внутрішньочасточкових та 

міжчасточкових протоках відбуваються деструктивні зміни епітеліального та 

стромального компонентів. Спостерігається застій секрету. Артеріоли і 

капіляри розширені, виявлено незначний набряк ендотелію, просвіт артеріол 

нерівномірний, венули дилятовані. Стінки артеріол дещо потовщені, капіляри 

гіперемовані. Отримані дані щодо особливостей кровоносного русла 

піднижньощелепної залози білого щура в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету доповнюють та уточнюють відомості 

низки авторів [32, 75, 124, 136]. 

Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша перебудова 

всіх ланок гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. 

Артеріоли і венули розширені, звивисті. Розширюються  також артеріоло-

артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. Спостерігається зміна 

щільності та калібру мікросудин, порушення їхньої цілості, що підтверджується 

морфометричними показниками.  

При морфометричному дослідженні спостерігали статистично достовірне 

розширення діаметру органної артерії до (78,23±4,12) мкм, контроль 
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(73,90±1,60) мкм та збільшення, у порівнянні з нормою та контролем, 

показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози до 

(62,60±3,19) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм, достовірне розширення діаметра 

міжчасточкових артеріол до (41,58±1,29) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, 

діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (22,62±0,68) 

мкм, контроль (19,74±1,77) мкм та капілярів до (6,16±0,12) мкм, контроль 

(5,91±0,19) мкм. Проте у закапілярних венул показник діаметру не зазнав змін і 

залишився на рівні (26,35±0,50) мкм, контроль (23,11±0,29) мкм. Показник 

щільності пакування капілярів зменшився до (61,00±2,48) мкм, контроль 

(78,80±10,03) мкм. Капілярна ланка гемомікроциркуляторного русла частково 

зруйнована.  

На мікроструктурному рівні через 6 тижнів перебігу експериментального 

цукрового діабету в піднижньощелепній залозі помітно ущільнення їхньої 

паренхіми. Деструктивні зміни наростають. Ацинуси розташовуються досить 

щільно, форма більшості ацинусів змінена. Здебільшого вони утворені 

сероцитами  з помірно-базофільною цитоплазмою та базальним розташуванням 

ядер. Базальна мембрана їхня набрякла, розпушена, подекуди розшарована. У 

складі ацинусів майже відсутні мукоцити. Клітини вставних проток стоншені, 

переважно втрачають свою форму, базальна мембрана потовщена. Епітелій 

внутрішньочасточкових та міжчасточкових проток стоншений, власна 

сполучнотканинна пластинка проток потовщена, набрякла. В окремих вивідних 

протоках спостерігається десквамація епітелію у просвіт проток та набряк 

інтерстицію. Спостерігається застій секрету.  

Таким чином, через 6 тижнів перебігу експериментального цукрового 

діабету відбуваються морфологічні зміни, характерні для мікро- та 

макроангіопатій. Стінки ланок гемомікроциркуляторного русла 

піднижньощелепної залози потовщені. Виявляються мікроаневризми артеріол, 

гіперемія капілярів. Подекуди в капілярах еритроцити згромаджені, 
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розміщуються в декілька рядів, спостерігається стаз. Отримані дані 

доповнюють та уточнюють відомості низки авторів [33, 75, 132, 136, 216]. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози 

тварин, проведені через 4 та 6 тижнів експерименту, встановили, що в 

гландулоцитах кінцевих секреторних відділах ультраструктурні зміни 

зростають порівняно з раннім терміном досліду. Сероцити мають осміофільні, 

невеликих розмірів або пікнотичні ядра. Перинуклеарні простори каріолеми 

нерівномірні, зовнішня ядерна мембрана утворює локальні вип’ячування. 

Електронна щільність каріоплазми значна, вона виглядає гомогенною, ядерця 

не спостерігаються.  

Базальна частина цитоплазми включає як плоскі, так і потовщені  

канальці ГЕПС, а також невеликі цистерни КГ та великі вакуолі. Частина 

мітохондрій гіпертрофована, має світлий матрикс та пошкоджені кристи. 

Секреторних гранул у сероцитах мало, і вони переважно локалізовані в 

апікальній частині. Біля базальних полюсів розташовані деструктивно змінені 

міоепітеліоцити. У них наявні невеликі ядра, короткі або фрагментовані 

відростки, і значно пошкоджені органели в цитоплазмі. Для мукоцитів також 

характерні значні деструктивні зміни ядер і цитоплазматичних структур. 

Виявляються нерівномірно потовщені або фрагментовані канальці ГЕПС, 

значно потовщені цистерни КГ. Світлі, різної величини секреторні гранули 

створюють скупчення в апікальних частинах цитоплазми. Проте наявні 

секреторні клітини у яких гранул мало і вони невеликі. Встановлені зміни 

субмікроскопічної організації гландулоцитів у кінцевих секреторних відділах 

залози свідчать про значні порушення фазного характеру секреції при 

експериментальному цукровому діабеті. На нашу думку, указане вище 

свідчить, що ангіопатія є пусковим механізмом розвитку уражень структур 

піднижньощелепної залози щура, на що вказують також дані фахової 

літератури [32, 33, 124, 132]. 
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Виявлено значні зміни в компонентах мікроциркуляторного русла. У 

артеріальних гілочках гемокапілярів встановлені різної осміофілії ділянки 

цитоплазми ендотеліоцитів. Наявні світлі помірної товщини або локально 

потовщені ділянки та тонкі, підвищеної електронної щільності. Просвіти таких 

капілярів заповнені еритроцитами. Плазмолеми ендотеліоцитів нечіткі, наявні 

пошкоджені їхні ділянки. Цитоплазматичні вип’ячування та мікроворсинки 

поодинокі. Спостерігаються значні зміни цитоплазми, особливо через 6 тижнів 

досліду. У набряклих електронопрозорих ділянках виявляються пошкоджені 

органели, фрагментовані канальці ендоплазматичної сітки, мітохондрії зі 

світлим матриксом і зруйнованими органелами, мало піноцитозних пухирців, 

кавеол. Темні витончені ділянки цитоплазми ендотеліоцитів не мають органел, 

як і піноцитозних пухирців та кавеол. Значно змінена базальна мембрана, на 

окремих ділянках вона не чітко контурована. Венозні відділи гемокапілярів 

мають ширші просвіти, їхня стінка потовщена за рахунок набряку цитоплазми 

ендотеліоцитів. Базальна мембрана нечітка, оточуючі її плазмолеми місцями 

пошкоджені. Периваскулярні простори нерівномірні, локально потовщені і в 

цих місцях мають електроннопрозорий аморфний компонент. У них 

виявляються окремі лімфоцити, плазмоцити, пошкоджені фібробласти  

Встановлені субмікроскопічні зміни кровоносних капілярів 

піднижньощелепної залози при експериментальному ЦД свідчить про 

порушення гістогематичного бар’єру і транскапілярного обміну. Значне 

погіршення трофіки спричиняє порушення ультраструктури залозистих клітин 

у складі кінцевих секреторних відділів. 

Через 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету 

спостерігаються глибокі деструктивні зміни усіх ланок 

гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози. Капілярна сітка 

втрачає ніжний, звивистий малюнок і часто обривається через те, що 

руйнується капілярний компонент. Розширюються артеріоло-венулярні 

анастомози і кров з артеріол переходить у венозне русло, минаючи зруйновані 
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капіляри. Капілярне русло зруйноване, спостерігається облітерація капілярів, 

геморагії, мікроаневризми артеріол. Венули розширені, тонкостінні, збережені 

фрагменти капілярів подекуди різко розширені. 

У порівнянні з 6 тижнем дослідження спостерігали вірогідне незначне 

розширення діаметру органної артерії до (80,64±2,14) мкм, контроль 

(73,90±1,60) мкм, розширення діаметра міжчасточкових артеріол до 

(42,72±0,52) мкм, контроль (39,20±1,11) мкм, розширення діаметра 

внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (24,08±0,38) мкм, 

контроль (19,74±1,77) мкм та розширення діаметра капілярів до (6,32±0,20) 

мкм, контроль (5,91±0,19) мкм. Спостерігали  розширення, у порівнянні з 2, 4, 

та 6 тижнем перебігу експерименту, закапілярних венул до (26,87±0,20) мкм, 

контроль (23,11±0,29) мкм. У порівнянні з показниками на 2, 4 та 6 тижні 

перебігу експерименту свого максимального значення досягає показник 

трофічної активності тканини піднижньощелепної залози і становить 

(63,88±7,76) мкм, контроль (42,32±0,43) мкм та свого найменшого значення 

досягає показник щільності пакування капілярів і становить (57,60±3,68) мкм, 

контроль (78,80±10,03) мкм. Деструктивні зміни у піднижньощелепній залозі 

наростають. Спостерігається набряк сполучнотканинної строми та значний 

набряк інтерстицію. Базальна мембрана ацинусів піднижньощелепної залози 

розшарована, спостерігаються деструктивні зміни секреторних відділів залози. 

Клітини вставних проток дезорганізовані. У внутрішньочасточкових протоках 

подекуди спостерігається стоншення епітеліальної пластинки, а подекуди повне 

її руйнування аж до базальної мембрани. У міжчасточкових протоках виявлено 

дезорганізацію епітелію та власної сполучнотканинної пластинки. У просвітах 

вивідних проток спостерігаються деструктивні зміни. Вони заповнені густими 

секреторними масами. Просвіти судин гемомікроциркуляторного русла 

втрачають правильну форму. Стінки капілярів та венул деформовані. Стінка 

артеріол потовщена внаслідок плазматичного просякання, склерозу та гіалінозу. 

Подекуди еритроцити потрапляють у просвіти внутрішньочасточкових проток. 
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У збережених капілярах ендотеліоцити набувають стовпчастого стояння, що є 

характерною ознакою гіпоксичного стану тканини. Навколо судин – набряк, 

крововиливи, виявляються мікроаневризми капілярів, а поряд – зони запустіння 

капілярів, у просвітах деяких капілярів виявлено агрегацію еритроцитів, які 

закривають просвіт судин. Отримані дані доповнюють та уточнюють відомості 

низки авторів [32, 33, 75, 124, 132, 136, 216]. 

Електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 8 

тижнів експерименту встановили, що гландулоцити частини кінцевих 

секреторних відділів у пізні терміни не так значно змінені, як на 6 тиждень 

досліду. Частина ядер мукоцитів мала округлу форму, у каріоплазмі переважав 

еухроматин. Спостерігалися чіткі контури мембран каріолеми, перинуклеарні 

простори помірні та добре виразні ядерні пори. У базальній частині цитоплазми 

наявні незмінені канальці ГЕПС, але є значно потовщені, окремі канальціта 

цистерни КГ. Виявляються крупні, різної електронної щільності вторинні 

лізосоми та локально пошкоджені ділянки цитоплазми. Більшість мітохондрій 

гіпертрофовані, зі світлим матриксом та зруйнованими кристами. У сероцитах 

наявні ядра з поодинокими вип’ячуваннями каріолеми, локально збільшеними 

ділянками перинуклеарного простору, каріоплазма включає ядерця та 

рибосомальні гранули.  

Субмікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози через 8 тижнів 

експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету виявили 

значно змінені судини мікроциркуляторного русла, проте частина 

гемокапілярів не так значно пошкоджені як на 6 тиждень досліду. У складі 

ендотеліальної вистілки спостерігаються набряклі із електроннопрозорою 

цитоплазмою ендотеліоцити. У таких клітинах у цитоплазмі наявні поодинокі 

пошкоджені органели. Інші ендотеліоцити мають осміофільні витончені, 

гомогенізовані без органел цитоплазматичні ділянки. Піноцитозні пухирці і 

кавели не спостерігаються, як і мікроворсинки на люменальній поверхні 

ендотеліоцитів. Втрачається чіткість базальної мембрани, на окремих ділянках 
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вона не контурується. Периваскулярні простори нерівномірні, на окремих 

ділянках потовщені, електроннопрозорі. У периваскулярних просторах 

виявляються лімфоцити, пошкоджені адвентиційні клітини, фібробласти. 

Частина кровоносних капілярів мають менш змінену стінку. В ендотеліоцитах 

спостерігаються округлоовальні ядра з чіткими контурами каріолеми, 

еухроматином у каріоплазмі. У просвітах гемокапілярів є еритроцити, 

тромбоцити, зустрічаються  лімфоцити.  

Таким чином, експериментальні дані, отримані з допомогою комплексу 

сучасних взаємодоповнюючих методик дослідження, містять нову інформацію 

про особливості будови та кровопостачання піднижньощелепної залози білого 

щура в нормі та особливості перебудови структурних компонентів та 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози щура в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету. Отримані дані доповнюють та 

уточнюють відомості низки авторів [32, 33, 75, 124, 132, 136, 181, 195, 216]. 

Метод статистичного аналізу отриманих даних дозволив систематизувати 

отримані експериментальні дані і подати порівняльну характеристику 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білого щура в нормі та за умов 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. Результати мікро- та 

ультраструктурного дослідження піднижньощелепної залози та її 

гемомікроциркуляторного русла в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету дозволяють встановити конкретні етапи пато- та 

морфогенезу мікроангіопатії. Отримані експериментальні дані можуть 

слугувати основою для розробки нових методів діагностики не тільки для 

морфологів, а також серед практикуючих стоматологів для більш кращої 

профілактики та лікування патології слинних залоз у хворих цукровим 

діабетом. Отримані результати дослідження структурних особливостей 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті є фундаментальними даними, на котрі можуть опиратися 

дослідники при вивчені експериментальної та клінічної  стоматології. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладене теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо встановлення особливостей структурної організації 

піднижньощелепної залози білого щура та її кровоносного русла в нормі, а 

також особливостей перебудови структурних компонентів та 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози в динаміці перебігу 

експериментального цукрового діабету. Отримані результати дослідження 

структурних особливостей піднижньощелепної залози білого щура в нормі та 

при експериментальному цукровому діабеті є фундаментальними даними, на 

котрі можуть опиратися дослідники при вивченні експериментальної та 

клінічної гастроентерології та стоматології. 

 1. Гемомікроциркуляторне русло піднижньощелепної залози щура 

складається з міжчасточкових артеріол, внутрішньочасточкових 

(передкапілярних) артеріол, капілярної сітки ацинусів, внутрішньочасточкових 

(закапілярних) і міжчасточкових венул. Встановлено наступні значення 

морфометричних показників кровоносного русла піднижньощелепної залози 

щура: діаметр органної артерії – (74,44+2,77) мкм; діаметр міжчасточкових 

артеріол – (39,04+0,77) мкм; діаметр внутрішньочасточкових (передкапілярних) 

артеріол – (20,16+0,16) мкм; діаметр капілярів – (5,98+0,13) мкм; діаметр 

внутрішньочасточкових (закапілярних) венул – (23,12+0,52) мкм;  щільність 

пакування капілярів – (80,8+9,39) мкм, показник трофічної активності тканини 

піднижньощелепної залози становить (41,72+1,25) мкм. Капіляри 

анастомозуючи між собою утворюють капілярну сітку.  

 2. Кожна часточка піднижньощелепної залози утворена кінцевими 

секреторними відділами (ацинусами) і внутрішньочасточковими протоками 

(вставними, гранулярними і посмугованими). У міжчасточковій сполучній 

тканині розташовуються міжчасточкові вивідні протоки оточені судинами. 

Більшість ацинусів піднижньощелепної залози утворені двома видами  клітин – 



148 

 

сероцитами та міоепітеліоцитами. Проте зустрічаються і такі, котрі містять і 

світлі клітини - мукоцити. Біля них зустрічаються поодинокі судини, 

здебільшого заповнені форменими елементами. Проведені 

електронномікроскопічні дослідження піднижньощелепної залози щура 

показали, що для цитоплазми мукоцитів кінцевих секреторних відділів 

характерні розвинені органели, що відповідають за синтетичні процеси. 

Секреторні гранули гранулярних вивідних проток круглої форми, мають різні 

розміри, вони електроннощільні і розташовані переважно у апікальній ділянці 

цитоплазми. Кровоносні капіляри піднижньощелепної залози щурів 

забезпечують кровопостачання кінцевих секреторних відділів. 

Субмікроскопічно їхня будова відповідає капілярам соматичного типу. Стінка 

таких судин включає ендотеліоцити, базальну мембрану, перицити. 

Ендотеліальні клітини розташовані на базальній мембрані, вистилають 

внутрішню частину гемокапілярів. Вони мають поодинокі мікроворсинки та 

цитоплазматичні випини. Потовщена частина цитоплазми включає овальне 

ядро.  

 3. За умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету перші 

структурні зміни кровоносного русла виникають вже через 2 тижні від початку 

перебігу експерименту: відбувається статистично достовірне зменшення 

діаметра органної артерії до (62,50±3,30) мкм, збільшення, у порівнянні з 

нормою та контролем, показника трофічної активності тканини 

піднижньощелепної залози до (58,27±0,71) мкм, а також зменшення показника 

щільності пакування капілярів до (72,00±6,33) мкм. Спостерігається достовірне 

зменшення діаметра міжчасточкових артеріол до (31,60±1,61) мкм, діаметра 

внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріоли до (18,04±0,28) мкм, та 

капілярів до (5,14±0,09). Одночасно відбувається незначне розширення 

закапілярних венул до (23,52±0,43) мкм. Міжчасточкові артеріоли стають 

звивистими, набувають нерівномірного просвіту. 
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 4. Через 4 тижні експерименту виникають явища деструктуризації 

ангіографічного рельєфу піднижньощелепної залози, артерії та артеріоли 

залишаються звуженими. Подекуди спостерігається вихід формених елементів 

за межі гемокапілярів. Через 6 тижнів експерименту на інʼєкованих препаратах 

артеріоли і венули розширені, звивисті. Також розширюються  артеріоло-

артеріолярні та артеріоло-венулярні анастомози. Спостерігається зміна 

щільності та калібру мікросудин. Через 8 тижнів перебігу експерименту 

деструктивні зміни продовжують наростати. Стінки гемокапілярів стають 

деформованими, втрачають правильну форму.  

 5. Зміна діаметра судин гемомікроциркуляторного русла 

супроводжується ознаками порушення мікроструктури піднижньощелепної 

залози вже через 2 тижні перебігу експериментального цукрового діабету, котрі 

наростають упродовж всього перебігу експерименту. У гранулярних вивідних 

протоках спостерігається зменшення кількості гранул і переміщення гранул з 

апікального до базального полюсу клітини. Через 8 тижнів експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету патологічні зміни 

проявляються набряком сполучної тканини, змінами у системі вивідних проток, 

збільшується кількість гранулярних вивідних проток із локалізацією 

конгломератів секреторних гранул переважно в апікальній частині клітини. 

Одночасно ідентифікуються гранулярні вивідні протоки з відсутністю гранул 

секрету. У гемокапілярах спостерігається набряк цитоплазми та ушкодження 

органел. Втрачається чіткість базальної мембрани, на окремих ділянках вона не 

контурується. Периваскулярний набряк. 
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