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34 СЕКЦІЯ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА І» 

експериментальному діабеті плоша сполучної тканини збільшується, зменшуються просвіти 

ацинусів, зменшується просвіт вставних та посмугованих протоків. При експериментальному 

цукровому діабеті збільшується кількість краплин ліпідів в стромі та паренхімі, іноді крапля 

повністю заповнює цитоплазму мукоцита. Застосування профілактичного введення  відвару з 

листя чорниці призводить до наближення гістологічної картини до картини інтактних 

тварин,а саме: зменшується об’єм мукоцитів, збільшується просвіт ацинусів, збільшується 

просвіт вставних та посмугованих протоків. Ліпіди спостерігаються у вигляді окремих 

крапель невеликого розміру. 

             Висновки. Експериментальний цукровий діабет призводить до збільшення площі 

сполучної тканини та накопичення ліпідів в тканині під’язичної слинної залози. Відвар з 

листя чорниці має протекторну дію. 

 

 

ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СІМ′ЯНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ 

ПОЗАКЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ 

Пернаков М.С., аспірант 

Науковий керівник -  проф. Бумейстер В.І. 

Сумський державний університет, кафедра нормальної анатомії людини 

Порушення водно-електролітного обміну є надзвичайно поширеною патологією. 

Розлади вмісту води в різних середовищах організму створюють передумови для виникнення 

небезпечних порушень життєво-важливих функцій і найбільш реактивні зміни  викликають у 

крові і паренхіматозних органах. 

Метою дослідження було вивчення гістологічних змін сім′яників статевозрілих щурів 

за умов важкого ступеня позаклітинного зневоднення організму. 

Досліджували 12 самців зрілого віку, які були поділені на дві групи: контрольну та 

експериментальну (по 6 тварини у кожній групі). Щури з групи контролю перебували на 

звичайному питному раціоні. Тваринам другої групи моделювався важкий ступінь 

позаклітинногозневоднення. Щурі отримували знесолену їжу та бідистільовану воду з 

домішками діуретіка (фуросемід). протягом трьох місяців. Забір, фіксацію сімяників та 

виготовлення парафінових блоків з розміщенням в них шматочків органу виконували у 

відповідності до уніфікованих методик. Для вивчення структурних компонентів сімяників 

гістологічні зрізи забарвлювали гематоксілін-еозіном та за методом Ван-Гізон.  

Результати отримані під час дослідження дозволяють стверджувати, що під впливом 

позаклітинної дегідратації важкого ступеня в сімяниках статевозрілих щурів виникають 

зміни на всіх рівнях організації. При мікроскопічному аналізі препаратів звертає на себе 

увагу зменшення темпів ростових і диференціаційних процесів, ріст функціональної 

активності серед клітин Лейдіга (значна частка великих функціонально активних клітин), 

спостерігається «лакунарний» набряк клітин Сертолі (за рахунок порушення 

гематотестікулярного барєру), набуває поширення феномен випадіння частини 

сперматогенного епітелію, ріст вмісту стромально-судинного компоненту (за рахунок 

прогресування склеротичних змін), потовщення білкової оболонки сімяника (збільшення 

сполучної тканини, накопичення  фібриноїдних мас, судини повнокровні з ознаками стазу), 

дистрофічні зміни у гемокапілярах та артеріолах (венозний застій, набряк периваскулярної 

строми). 

Таким чином, при мікроскопічному дослідженні статевих залоз щурів за умов важкого 

ступеня зневоднення у сім′яниках виявлені значні дістрофічні, дісціркуляторні та 

дегенеративні зміни.  

 

 

 

 

 


