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Вступ

Нині найменш вивченими щодо вікової морфо-
логії є анатомічні та гістологічні особливості
слинних залоз і їх структур у пренатальному он-
тогенезі [1]. Сьогодні питання ембріогенезу слин-
них залоз і перинатальної діагностики суперечливі
та неоднозначні. З’ясування особливостей заклад-
ки, розвитку і становлення топографії слинних
залоз у пренатальному періоді онтогенезу має важ-
ливе значення для цілісного розуміння струк-
турно-функціональної організації слиновидільно-
го апарату та ротової порожнини, взаємодії орга-
нів і структур ротової порожнини [2–5].
Дослідники повідомляють про те, що до момен-

ту народження дитини слинні залози, які беруть
участь у забезпеченні місцевого імунітету, сфор-
мовані не повністю, їх диференціювання та мор-
фогенез продовжуються після народження [6–9].
Деякі автори вказують, що без порівняльно-анато-
мічних і порівняльно-ембріологічних морфоло-
гічних досліджень неможливо зрозуміти основні
закономірності структурної організації та фор-
мування патології слинних залоз, органів рото-

вої порожнини у ранньому пренатальному онто-
генезі людини [10–13].
Мета роботи — морфологічне дослідження

першого етапу ембріонального розвитку слин-
них залоз — вростання кутикулярно-перидермаль-
ного епітелію в підлеглу мезенхіму.

Матеріали та методи дослідження
Зразки матеріалу фіксували у 10 % розчині

нейтрального формаліну. Виготовляли парафі-
нові або епоксидні блоки, з яких отримували тон-
кі зрізи. Із епоксидних блоків виготовляли напів-
тонкі зрізи, які забарвлювали толуїдиновим си-
нім. На парафінових зрізах проводили загальне
гістологічне забарвлення гематоксилін-еозином
і гістологічне забарвлення ШИК-альціановим
синім і ШИК-альціановим синім + за Бергманом.

Результати дослідження
та їх обговорення

Незважаючи на різні терміни закладки вели-
ких слинних залоз, як свідчать дані наших дослі-
джень, у ході ембріогенезу спостерігаються сте-
реотипні етапи формування різних слинних за-
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лоз: на першому етапі — вростання кутикулярно-
перидермального епітелію в підлеглу мезенхіму,
на другому — утворення первинних вивідних
проток, на третьому — поява вставних відділів за-
лоз, на четвертому — утворення зачатків ацинусів.
Проведені нами морфологічні дослідження

першого етапу ембріогенезу з використанням гіс-
тохімічних і деяких імуногістохімічних методів
забарвлення свідчать про те, що на цьому етапі
ембріогенезу первинна ротова ямка вкрита кути-
кулярним перидермальним епітелієм. Цей вид епі-
телію належить до типу «аркадного», який запо-
бігає проникненню амніотичної рідини в під-
леглу до епітелію мезенхіму. При вивченні гісто-
логічних препаратів визначено, що перидермаль-
ний епітелій складається з трьох видів клітин —
базальних, проміжних і рогових. Базальні кліти-
ни розташовуються на нечітко сформованій ба-
зальній мембрані та складаються з дрібних базо-
фільних клітин, які мають витягнутої форми яд-
ро, що лежить перпендикулярно до базальної
мембрани (вертикальний анізоморфізм), і малень-
кий обідок цитоплазми. Мітотично поділені клі-
тини втрачають таке орієнтування.
Слід зазначити, що в базальних клітинах по-

стійно трапляються фігури мітозів, що свідчить
про їхню високу проліферативну активність. Над
базальними клітинами розміщуються проміжні
клітини із слабо базофільною, а іноді вакуолізо-
ваною цитоплазмою й ексцентрично розміщеним
округлої чи овальної форми ядром, яке іноді зна-
ходиться у стані мітозу, що зумовлено вмістом у
даних клітинах ліпопротеїнів. Проміжні клітини
утворюють у кутикулярному шарі два, три, іно-
ді більше шарів і розташовуються переважно па-
ралельно до базальної мембрани.
Нарешті, третій вид клітин, що покривають ку-

тикулярний епітелій, розташовується над проміж-
ними клітинами і представлений роговими лу-
сочками, які десквамуються, утворюючи поша-
рові структури. Слід зазначити, що підлеглий до
кутикулярного епітелію підслизовий шар пред-
ставлений міксоїдною тканиною, у якій клітини
з численними відростками розташовуються серед
гомогенної основної речовини. Очевидно, саме
завдяки наявності міксоїдної тканини з неї утво-
рюються її похідні, а саме фіброзна та кісткова
тканини щелеп.
З метою визначення імуногістохімічних особ-

ливостей кутикулярного епітелію нами проведе-
на реакція на цитокератин СХ-34 (рис. 1).
Установлено, що вказаний вид епітелію міс-

тить на поверхні два різновиди епітеліальних клі-
тин, перші з яких помірно або сильно експресу-
ють цитокератин як безпосередньо в самій цито-
плазмі, так і в їхніх тонких відростках, завдяки
яким здійснюються контакти між окремими клі-
тинами за синцитіальним типом. Другий різно-
вид представлений клітинами більших розмірів,
що містять округле ядро з вираженим еухромати-

ном і цитоплазмою світлого кольору. Іноді ці клі-
тини знаходяться у стані мітозу. Отже, кутикуляр-
ний епітелій містить поряд із недиференційова-
ними базальними клітинами клітини, що синтезу-
ють кератогіалін. Згідно з даними В. Л. Бикова
(2005), кутикулярний епітелій рогових лусочок
містить особливий тип кератину, багатий ліпо-
протеїдами, тобто незрілий кератин. Очевидно,
саме завдяки наявності такого ліпопротеїду амніо-
тична рідина не проникає в підлеглі тканини.
У результаті проведених нами електронно-

мікроскопічних досліджень установлено певну
ультраструктурну організацію проміжних клі-
тин. Так, в їхній цитоплазмі, поряд з добре вира-
женим гладким ендоплазматичним ретикулумом,
постійно трапляються дрібні зерна глікогену,
який є високоенергетичним матеріалом, що в по-
дальшому забезпечує різні морфологічні проце-
си утворення слинних залоз.
Зачаток проток слинних залоз утворюється

внаслідок вростання кутикулярного епітелію в під-
леглу мезенхіму. При цьому чітко визначаються ба-
зальні клітини у вигляді мішечка, у центрі якого
знаходяться світлі перидермальні епітеліальні клі-
тини. Необхідно зазначити, що навколо зачатка
залози, у підлеглій до нього мезенхімі, виявляють-
ся численні поліморфні клітини, які, вочевидь, є
поліпотентними мезенхімальними клітинами, з
яких у подальшому можуть утворюватися різні
сполучнотканинні клітинні елементи (рис. 2).

Рис. 1. Високий і середній ступені експресії цито-
кератину СХ-34 у клітинах кутикулярного епітелію.
Імуногістохімічне дослідження. Зб. × 400

Рис. 2. Перидермальний епітелій поблизу новоут-
вореної кісткової тканини: 1 — перидермальний епі-
телій; 2 — міксоїдна тканина; 3 — мало диференційо-
вані мезенхімальні клітини; 4 — остеобласти; 5 —
кісткові балочки. Забарвлення гематоксилін-еозином.
Ок. × 10, об. × 40
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Підтвердженням даного положення є той факт,
що у міру диференціювання кутикулярного епі-
телію в ділянці кісткової тканини, що прилягає
до привушної слинної залози, спостерігається ут-
ворення під епітелієм міксоїдної тканини, а нав-
коло кісткових балочок, що утворюються, виявля-
ються малодиференційовані мезенхімальні полі-
потентні клітини (див. рис. 2). Згодом із цих клі-
тин можуть утворюватися різні елементи сполуч-
ної тканини, у тому числі кісткова та хрящова.

Висновки
Підбиваючи підсумок результатів досліджен-

ня ембріонального розвитку слинних залоз, мож-
на дійти таких висновків. У ході ембріогенезу
малих і великих слинних залоз, незважаючи на
різні терміни закладки, у них спостерігається сте-
реотипний перший етап морфогенезу — утворен-
ня на поверхні шкіри або в первинній ротовій
ямці кутикулярно-перидермального епітелію та
вростання його в підлеглу мезенхіму шляхом ве-
гетації. Вростання кутикулярного перидермаль-
ного епітелію в первинну протоку утворює клі-
тинні елементи вивідної протоки. Утворення пер-
винних проток пов’язане з проліферацією базаль-
них клітин кутикулярного епітелію в підлеглу
альціан-позитивну міксоїдну строму, на фоні
неоангіогенезу якої формуються зачатки встав-
них проток слинних залоз.
Перспективи подальших досліджень. Під час

подальших досліджень буде вивчено наступні
етапи ембріогенезу слинних залоз.
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Проведено исследование влияния витамина D на интенсивность спаечного процесса у самок крыс в
условиях экспериментальной модели посттравматического формирования перитонеальных спаек.
Формирование перитонеальных спаек вызывали внутрибрюшинным однократным введением
водной суспензии талька. Установлено, что назначение витамина D крысам в условиях экспери-




