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ABSTRACT 

This publication demonstrates ultrastructures chracteristics of 
submandibular salivary gland of rats.  
A result of the ultrastructural research of the submandibular salivary gland in 
the normal state demonstrates serocytes of acinar cells are located 
compactly, densely adjacent to each other. On the basal surface of serocytes, 
plasmolemma contains shallow invaginations. Nuclei of serocytes are 
somewhat displaced into the basal part of the cell. In the peripheral area of 
the endothelial cells, in their cytoplasmic membrane, pores and fenesters 
occur. The basal membrane of the capillaries is two-layered, clearly 
contoured, sometimes wavy, consisting of light and dense plates. 
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Робота є фрагментом НДР «Морфо-функціональні особливості у пре- та 

постнатальному періодах онтогерезу, при впливі опіоїдів, харчових добавок, реконструктивних 

операціях та ожирінні» 0120U002129 

Вступ. Широке використання в експериментальних дослідженнях лабораторних тварин, 

а саме щурів, для моделювання різноманітних фізіологічних і патологічних станів, вивчення 

фармакологічної активності та токсичності лікувально-профілактичних препаратів, визначило 

актуальність вивчення даної теми [1-4]. Існує низка робіт у джерелах вітчизняної та іноземної 

науково-дослідної літератури, в яких висвітлюється питання вивчення анатомічної норми білих 

щурів [5-8]. Не зважаючи на це і далі залишаються відкритими питання щодо ультраструктури 

піднижньощелепної слинної залози щура в нормі. 

Мета нашої роботи − вивчення ультраструктурної будови піднижньощелепної слинної 

залози безпородного білого щура в нормі. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом дослідження були статево зрілі 

безпородні щурі-самці в кількості 15-ти тварин, масою 80 г, віком 4,5 міс. Усі тварини 

перебували в умовах віварію. Робота, що стосувалася питань утримання, догляду, маркування, 

та всі інші маніпуляції виконали, дотримуючись положень «Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» 

[Страсбург, 1985], «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», що ухвалені 

Першим Національним конгресом з біоетики [Київ, 2001]. Комісія з біоетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького встановила: наукові 

дослідження відповідають етичним вимогам згідно з наказом МОЗ України № 231 від 

01.11.2000 р. (протокол № 10 від 26.12.2011 р.). Перед проведенням забору матеріалу тварин 

виводили з експерименту на фоні наркозу (диетилового ефіру). В якості матеріалу для 

ультраструктурного дослідження використали ультратонкі препарати піднижньощелепної 

слинної залози щура. Препарати виготовляли за загальноприйнятою методикою [9]. 
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Результати досліджень. 

В результаті мікроструктурного дослідження піднижньощелепної слинної залози щурів 

в нормі нами було отримано наступні результати.  

На мікроструктурному зрізі піднижньощелепної слинної залози щурів в нормі встановлено, 

що сероцити білкових ацинусів розташовуються компактно, щільно прилягають одні до одних. 

Плазмолеми сусідніх гландулоцитів зближені, на латеральній поверхні утворюють переважно 

замикаючі контакти, а на апікальній поверхні сусідніх клітин також містять щілинні та проміжні 

з’єднання, а місцями зустрічаються поодинокі десмосоми. На базальній поверхні сероцитів 

плазмолема містить неглибокі інвагінації. Ядра сероцитів дещо зміщені в базальну частину клітини. 

Кіріоплазма заповнена переважно еухроматином (рис.1), а також містить конденсований 

гетерохроматин, що розташовується здебільшого біля внутрішнього краю каріолеми. 

 

Рис.1. Ультраструктура піднижньощелепної слинної залози щура в нормі. Зб. х 6000.  

1 – цитоплазма екзокриноцита містить чисельні цистерни гладкої ендоплазматичної сітки; 

2 – гранулярна ендоплазматична сітка. 

Каріолема двохконтурна, перинуклеарний простір вузький, зустрічаються неглибокі 

інвагінації каріолеми. Внутрішня ядерна мембрана має більш чіткі контури, ніж зовнішня.  

Цитоплазми сероцитів електронносвітла, містить добре розвинені білоксинтезуючі 

органели, що локалізуються в основному в базальній частині клітини, а також мембранні органели 

енергетичного та метаболічного обміну. Чисельні цистерни гранулярної ендоплазматичної сітки 

містять прикріплені рибосоми та полісоми (рис.1). Між цистернами гранулярної ендоплазматичної 

сітки візуалізуються мітохондрії, з чітко вираженими зовнішньою та внутрішньою мембранами. 

Зовнішня мембрана мітохондрій має рівні контури, не утворює вигинань і складок. Внутрішня 

мембрану формує кристи, що розташовуються перпендикулярно до повздовжньої осі органели. 

Матрикс мітохондрій тонкозернистий, гомогенний. Цистерни комплесу Гольджі локалізуються 

переважно над ядром та контактують з нуклеолемою, а також з гранулярною ендоплазматичною 

сіткою. Вільні рибосоми у цитоплазмі зустрічаються рідко. У базальній частині сероцитів також 

візуалізуються поодинокі канальці гладкої ендоплазматичної сітки.  

Апікальна частина гландулоцитів білкових ацинусів заповнена гетерогенними 

секреторними гранулами, переважно округлої форми, що перебувають на різних стадіях 

дозрівання, а також містить вакуолі різної електронної щільності. Переважна більшість 

секреторних гранул середньої електронної щільності або є електронносвітлими.  

У змішаних ацинусах, які зустрічаються досить рідко, окрім сероцитів місцями 

візуалізуються слизові клітини (мукоцити), що мають переважно циліндричну форму. У базальній 

частині мукоцитів локалізується ядро та гранулярна ендоплазматична сітка, поодинокі мітохондрії, 

а також добре виражений комплекс Гольджі. Майжє усю апікальну частину мукоцитів займають 

об’ємні, обмежені мембраною, рівномірно розташовані, електронносвітлі секреторні гранули, що 

містять муцин. Поміж гранулами муцину незавжди візуалізуються поодинокі мітохондрії, цистерни 

гранулярної ендоплазматичної сітки, вільні рибосоми та лізосоми.  

Строма піднижньощелепової залози більш електроннощільна, у порівнянні з 

паренхіматозними елементами, містить фібробласти та тонкі пучки колагенових волокон 

(рис.2), а також кровоносні та лімфатичні судини різного калібру, нервові елементи (рис.2).  
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Рис.2. Ультраструктура піднижньощелепної слинної залози щура в нормі. Зб. х 6000.  

1 – колагенові фібрили у стромі органу; 2– фібрили колагенових волокон в епіневрії; гранулярна 

3– колагенові волокна. 

Фібрили колагенових волокон мають характерну поперечну посмугованість внаслідок 

чергування світлих та темних смуг. У помірної ширини просвітах капілярів, внутрішня поверхня 

яких вистелена двома або трьома ендотеліоцитами візуалізуються поодинокі еритроцити. 

Ендотеліоцити розташовуються на базальній мембрані капілярів, сполучаються з сусідніми 

ендотеліоцитами за допомогою щільних контактів. Плазмолема люменальної поверхні 

ендотеліоцитів, яка контактує з просвітом капілярів хвиляста, містить поодинокі ворсинки та 

вип’ячування цитоплазматичної мембрани. Ядра ендотеліоцитів овальні або видовжені, заповнені 

переважно гетерохроматином, розташовуються в ядерній зоні клітини. Більшість органелл 

розташовується поблизу ядра. У перинуклеарній зоні локалізується комплекс Гольджі, гладка 

ендоплазматична сітка, рибосоми, полісоми, поодинокі дрібні мітохондрії з світлим матриксом та 

нечисельними кристами (гребенями). Елементи гранулярної ендоплазматичної сітки 

ендотеліоцитів сконцентровані в основному в зоні органел, де також локалізуються подинокі 

везикули, невеликі мітохондрії з світлим матриксом та короткими нечітко контурованими 

кристами. Гранулярна ендоплазматична сітка представлена короткими трубочками та 

цистернами, які вкриті рибосомами. Периферійна зона ендотеліоцитів вузька також містить 

дрібні мікропіноцитозні міхурці, везикули та кавеоли. У периферійній зоні ендотеліоцитів, у їх 

цитоплазматичній мембрані зустрічаються пори та фенестри. Базальна мембрана капілярів 

двошарова, чітко оконтурована, місцями хвиляста, складається з світлої та щільної пластинок. 

Матрикс базальної пластинки аморфний, у ньому візуалізуються переплетення тонких фібрил. До 

складу стінки капілярів окрім ендотелію та базальної мембрани також входять перицити. 

Навколо капілярів також візуалізуються адвентиційні клітини.  

Висновки. 

1. В результаті проведеного ультраструктурного дослідження піднижньощелепної 

слинної залози в нормі було встановлено, що сероцити білкових ацинусів розташовуються 

компактно, щільно прилягають одні до одних. Плазмолеми сусідніх гландулоцитів зближені, на 

латеральній поверхні утворюють переважно замикаючі контакти, а на апікальній поверхні 

сусідніх клітин також містять щілинні та проміжні з’єднання, а місцями зустрічаються 

поодинокі десмосоми.  

2. На базальній поверхні сероцитів плазмолема містить неглибокі інвагінації. Ядра 

сероцитів дещо зміщені в базальну частину клітини. Кіріоплазма заповнена переважно 

еухроматином, а також містить конденсований гетерохроматин, що розташовується 

здебільшого біля внутрішнього краю каріолеми.  

3. У периферійній зоні ендотеліоцитів, у їх цитоплазматичній мембрані зустрічаються 

пори та фенестри. Базальна мембрана капілярів двошарова, чітко оконтурована, місцями 

хвиляста, складається з світлої та щільної пластинок. Матрикс базальної пластинки аморфний, 

у ньому візуалізуються переплетення тонких фібрил. До складу стінки капілярів окрім 

ендотелію та базальної мембрани також входять перицити. Навколо капілярів також 

візуалізуються адвентиційні клітини.  
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