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Метою дослідження було визначення можливо-
стей корекції структурних змін у привушній слинній 
залозі щурів старечого віку вітаміном E, що виник-
ли при зневодненні організму. Дослідження було 
проведено на 12 білих лабораторних щурах-
самцях старечого віку. Щури експериментальної 
серії після моделювання тяжкого ступеня загально-
го зневоднення отримували звичaйну питну воду в 
повному обсязі впродовж 28 діб та щодня – олій-
ний розчин вітаміну Е по 1 краплі. Виявлено, що 
після впливу тяжкого ступеня загального зневод-
нення на 28-й день корекції у привушній слинній 
залозі щурів старечого віку відбувається розрос-
тання сполучної тканини в міжацинарних прошар-
ках, деформується більшість ацинусів, потовщує-
ться та спастично скорочується стінка артеріол, 
просвіт капілярів звужується. Збільшується кіль-
кість ліпідних включень, вакуоль та вторинних лізо-
сом, дещо розширюються цистерни ендоплазмати-
чного ретикулума та канальців комплексу Гольджі 
в цитоплазмі сероцитів, площа ацинусів зменшує-
ться на 11,23% (р = 0,2925), площа цитоплазми і 
ядер сероцитів – на 12,37% (р = 0,0018) та 8,55% 
(р = 0,2607), відповідно ядерно-цитоплазматичне 
співвідношення сероцитів збільшується на 4,28% 
(р = 0,5831). 

Ключові слова: щури старечого віку, привуш-
на слинна залоза, ультраструктура, морфометрія, 
вітамін Е. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є складовою частиною 
науково-дослідної теми кафедри морфології Сум-
ського державного університету «Закономірності 
вікових та конституціональних морфологічних пе-
ретворень внутрішніх органів і кісткової системи за 
умов впливу ендо- та екзогенних чинників і шляхи 
їх корекції» (№ держ. реєстрації 0113U001347), та 
фрагментом НДР МОН України «Морфофункціо-
нальний моніторинг стану органів і систем організ-
му за умов порушення гомеостазу» (№ держ. ре-
єстрації 0109U008714). 

Вступ. Основою патогенезу багатьох захворю-
вань шлунково-кишкового тракту, нирок, ендокрин-
них органів є зневоднення організму. Не винятком 
є й органи ротової порожнини, що тісно взаємозв’я-
зані з водно-сольовим обміном та забезпечують 
нормальну життєдіяльність організму [1].  

Особи похилого віку особливо схильні до ризи-
ку розвитку дефіциту води незалежно від того, 
який стан здоров’я у них [2, 3]. У таких осіб є кілька 
факторів, що сприяють цьому. З віком нирки втра-
чають одну третину своїх нефронів, що значно зни-
жує їх здатність реабсорбувати розчинені речовини 
та зберігати воду [4, 5]. М'язова маса також зазви-
чай зменшується, що призводить до зменшення 
загальної кількості води в організмі [6]. Зменшуєть-
ся чутливість осморецепторів, що пригнічує виник-
нення почуття спраги [7, 8, 9]. Тому навіть у здоро-
вих осіб похилого віку може розвиватися помірне 
зневоднення, яке вони не будуть компенсувати 
рідиною, на відміну від осіб молодого віку [10]. 

Ураховуючи загальну тенденцію старіння насе-
лення, зміну кліматичних умов, погіршення стану 
здоров’я осіб молодого віку, дисфункція слинних 
залоз може стати великою проблемою в майбут-
ньому [11, 12, 13].  

Таким чином, вивчення морфологічної перебу-
дови привушної слинної залози щурів старечого 
віку при експериментальному зневодненні організ-
му та за умов його фармакологічної корекції сприя-
тиме одержанню нових знань для профілактики й 
лікування захворювань слинних залоз в осіб похи-
лого віку. 

Мета дослідження. Визначення можливостей 
корекції структурних змін у привушній слинній за-
лозі щурів старечого віку, що виникли при зневод-
ненні організму вітаміном E. 

Матеріали та методи дослідження. Для дос-
лідження було проведено 12 білих лабораторних 
щурів-самців старечого віку. Тварин поділили на екс-
периментальну та контрольну серії (по 6 щурів відпо-
відно). Щурів експериментальної серії після моделю-
вання тяжкого ступеня загального зневоднення 
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за моделлю А. Д. Соболєвої [14] переводили на 
загальний раціон, вони отримували звичaйну питну 
воду в повному обсязі впродовж 28 діб та щодня їм 
уводили перорально олійний розчин вітаміну Е по 
1 краплі. Розрахунок дози вітаміну Е для тварин 
проводили з урахуванням рекомендацій Р. С. та 
Ю. Р. Риболовлєвих [15]. Щури групи контролю під 
час дослідження перебували на звичайному харчо-
вому раціоні. Евтаназію тварин здійснювали шля-
хом передозування наркозу. 

Експерименти виконані з додержанням вимог 
Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для дослідних та інших 
наукових цілей (Страсбург, 1986), та Закону Украї-
ни «Про захист тварин від жорстокого поводжен-
ня» (2006, ст. 26).  

Ультраскопічне дослідження проводили за ста-
ндартною схемою (Д. С. Саркисов, 1996; J. Kuo, 
2007): шматочки розміром 1 мм3 вилучали та про-
водили фіксацію у 2,5% розчині глутарового альде-
гіду на 0,2 М какодилатному буфері з рН = 7,2. По-
тім препарати в цьому самому буфері постфіксува-
ли в 1% розчині OsO4. Далі шматочки біоптатів 
дегідратували за допомогою серії спиртів висхідної 
концентрації. Заливали матеріал у капсули з гото-
вою сумішшю смол епону та аралдиту, і проводили 
полімеризування за тeмпeрaтyри 60 °С. Використо-
вуючи ультрамiкрoтом УМТП-6м (Україна), готува-
ли нaпівтонкі (1 мкм) та yльтратoнкі (40–60 нм)  
зрізи. Фaрбування напівтонких зрізів проводили 
метиленoвим синім. Контрастування здійснювали 
спoчaтку впродовж 15 хвилин у 2% рoзчині 
yранілaцетатy, а вже пoтім упродовж 30 хвилин – у 
розчині цитpaту cвинцю за Рeйнoльдсом. Усі вимі-

рювання ультраструктурних компонентів проводи-
ли із застосуванням електронної прoгpaми «SEO 
Image Lab 2.0» Проводили вивчення таких параме-
трів: площі ацинусів (ПА), площі ядра сероцитів 
(ПЯС), площі цитоплазми сероцитів (ПЦС), ядерно-
цитоплазматичного співвідношення сероцитів 
(ЯЦС с). 

Статистичне оброблення усіх одержаних даних 
проводили з використанням Excel пакета Microsoft 
Office. Обчислювали середню арифметичну (M), 
середнє квадратичне відхилення (σ), середню по-
милку середньої величини (m). Визначали достові-
рність різниці з урахуванням критерію Стьюдента 
(t), вважаючи за достовірну ймовірність помилки 
менше ніж 5% (р ≤ 0,05). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Отже, після впливу тяжкого ступеня загального 
зневоднення на 28-й день корекції у привушній 
слинній залозі щурів старечого віку було виявлено 
розростання сполучної тканини у міжацинарних 
прошарках. Кінцеві відділи були різних розмірів. 
Здебільшого ацинуси були деформованими. Вони 
містили сероцити зменшених розмірів із просвітле-
ною цитоплазмою та зруйнованими ядрами. Спо-
стерігали артеріоли, стінка яких була потовщеною 
та спастично скороченою. Просвіт капілярів був 
звуженим, але добре візуалізувався (рис. 1). 

На ультраскопічному рівні вивчення привушної 
слинної залози щурів після впливу тяжкого ступеня 
загального зневоднення на 28-й день фармакологі-
чної корекції було виявлено сероцити, ядра яких 
мали видовжену форму, та розміщене вздовж яде-
рної мембрани скупчення гетерохроматину. Цито-
плазма містила ліпідні включення, вакуолі різного 

Рис. 1. Мікроструктура привушної слинної залози щура 
старечого віку після впливу тяжкого ступеня загального 

зневоднення і вживання вітаміну Е: 

1 – артеріола; 2 – деформований ацинус; 3 – розрос-
тання сполучної тканини. Напівтонкий зріз, забарвлен-

ня метиленовим синім. Зб. × 1 000 

Рис. 2. Ультраструктура привушної слинної залози  
щура старечого віку після впливу тяжкого ступеня  

загального зневоднення і вживання вітаміну Е. Сероцит 
кінцевих відділів: 

1 – везикули комплексу Гольджі; 2 – ліпідні включення;  
3 – розширені цистерни ендоплазматичного ретикулума 
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розміру та велику кількість вторинних лізосом. Спо-
стерігався розвинений гранулярний ендоплазма-
тичний ретикулум із дещо розширеними цистерна-
ми. Комплекс Гольджі мав дилатовані канальці та 
збільшену кількість везикул (рис. 2). 

Під час дослідження ультраморфометричних 
показників привушної слинної залози після впливу 
тяжкого ступеня загального зневоднення на 28-й 
день фармакологічної корекції було виявлено зме-
ншення ПА на 11,23% (р = 0,2925), ПЦС і ПЯС – на 
12,37% (р = 0,0018) та 8,55% (р = 0,2607), а ЯЦС 
сероцитів збільшилося на 4,28% (р = 0,5831) порів-
няно з контрольною групою (рис. 3). 

Висновок. Отже, вживання вітаміну Е не приз-
водить до повного відновлення морфологічних 
змін, що виникли у привушній слинній залозі у щу-
рів старечого віку за впливу загального зневоднен-
ня на організм. Так, відбувається розростання спо-
лучної тканини у міжацинарних перетинках, дефор-
мується більшість ацинусів, потовщуються та спас-
тично скорочуються стінки артеріол, просвіт капіля-
рів звужується, збільшується кількість ліпідних 
включень, вакуоль та вторинних лізосом, дещо 
розширюються цистерни ендоплазматичного рети-
кулума та канальців комплексу Гольджі в цитоплаз-
мі сероцитів, площа ацинусів зменшується  
на 11,23% (р = 0,2925), площа цитоплазми і ядер 

сероцитів – на 12,37% (р = 0,0018) та 8,55% 
(р = 0,2607), відповідно ядерно-цитоплазматичне 
співвідношення сероцитів збільшується на 4,28% 
(р = 0,5831). 

Перспективи подальших розробок. Плану-
ється вивчити можливості корекції структурних змін 
привушної слинної залози вітаміном E, що виникли 
за несприятливого впливу зневоднення організму у 
щурів молодого віку. 

Рис. 3. Спiввідношення ультраморфометричних 
покaзникiв привушної слинної залози щурів старечого 

віку контрольної та експериментальної серій після 
впливу тяжкого ступеня загального зневоднення  

і вживання вітаміну Е 
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УДК 616.316.5:616.395-007:612.015.6=577.161.3 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОБЕЗВОЖИВАНИИ ОРГАНИЗМА  
И ПРИМЕНЕНИИ ВИТАМИНА Е 
Билецкий Д. П., Устянский О. А., Ткач Г. Ф., Максимова Е. С., Муравский Д. В. 
Резюме. Целью исследования было определение возможностей коррекции структурных изменений в 

околоушной слюнной железе крыс старческого возраста витамином E, возникших при обезвоживании 
организма. Исследование было проведено на 12 белых лабораторных крысах-самцах старческого воз-
раста. Крысы экспериментальной серии после моделирования тяжелой степени общего обезвоживания 
получали питьевую воду в полном объеме в течение 28 дней и ежедневно – масляный раствор витамина 
Е по 1 капле. Обнаружено, что после воздействия тяжелой степени общего обезвоживания на двадцать 
восьмой день коррекции в околоушной слюнной железе крыс старческого возраста происходит разраста-
ние соединительной ткани в межацинарных перегородках, деформируется большинство ацинусов, утол-
щается и спастически сокращается стенка артериол, просвет капилляров сужается. Увеличивается коли-
чество липидных включений, вакуоль и вторичных лизосом, несколько расширяются цистерны эндоплаз-
матического ретикулума и канальцев комплекса Гольджи в цитоплазме сероцитов, площадь ацинусов 
уменьшается на 11,23% (р = 0,2925), площадь цитоплазмы и ядер сероцитив – на 12,37% (р = 0,0018) и 
8,55% (р = 0,2607), ядерно-цитоплазматическое соотношение сероцитов увеличивается на 4,28% 
(р = 0,5831). 

Ключевые слова: крысы старческого возраста, околоушная слюнная железа, ультраструктура, мор-
фометрия, витамин Е. 

 
UDC 616.316.5:616.395-007:612.015.6=577.161.3 
Morphological Alterations of Parotid Salivary Gland in Rats during Experimental  
Dehydration of the Organism while Taking Vitamin E 
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Abstract. Based on the general tendency for the growth of population ageing, climate changes, health dete-

rioration of young people, the salivary gland dysfunction can become a common problem in future. Thus, study-
ing the morphological alterations of the parotid gland of old rats during experimental dehydration of the organism 
and under conditions of its pharmacological correction will promote the acquisition of new knowledge for the 
prevention and treatment of diseases of the salivary glands in the elderly people.  

The purpose of the study was to determine the possibilities of correcting the structural changes in the pa-
rotid salivary gland of old rats with vitamin E, which arose during dehydration.  

Materials and methods. The study was conducted on 12 white laboratory male rats of old age. The rats of 
the experimental series after the simulation of the severe degree of total dehydration received normal drinking 
water in full for 28 days and daily one drop of oilseed vitamin E solution. The ultrascopic examination was car-
ried out according to the standard scheme (D. S. Sarkisov, 1996; J. Kuo, 2007).  

Results and their discussion. It was found out that after the severe general dehydration on the 28th day of 
correction in the parotid salivary gland of elderly rats occurred the proliferation of connective tissue in the inter-
stitial layers, most of the acini were deformed, the arterioles wall thickens and spastically decreases, the gap of 
capillaries was narrowed. The number of lipid inclusions, vacuoles and secondary lysosomes was increasing, 
the cisterns of the endoplasmic reticulum and tubules of the Golgi apparatus expand in the serous cells cyto-
plasm, the area of acini decreased by 11.23% (p = 0.2925), the area of cytoplasm and the serous cells nuclei – 
by 12.37% (p = 0.0018) and 8.55% (p = 0.2607) respectively, the nuclear-cytoplasmic ratio of serous cells in-
creased by 4.28% (p = 0.5831).  

Conclusion. Thus, the influence of vitamin E did not lead to the complete restoration of morphological 
changes that have arisen in the parotid gland in the rats of old age caused by the total dehydration of the body.  

Keywords: old rats, parotid salivary gland, ultrastructure, morphometry, vitamin E. 
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