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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПАРЕНХИМЫ СЕЛЕЗЕНКИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 
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Аннотация . Установлено, что первые признаки зональной структуры лимфоидной ткани 
оказываются в конце первой половины плодотворного периода в 5-месячных плодов, что связано с 
формированием периартериальные лимфоидных влагалищ (Т-зависимые участки лимфоидной 
паренхимы). Четкое распределение лимфоидной паренхимы на Т-и В-зависимые зоны характерно 
для селезенки 9-месячных плодов и новорожденных телят. 

Ключевые слова: белая пульпа селезенки, лимфатические узелки, крупный рогатый скот. 

AGE ASPECTS OF FUNCTIONAL AREAS SPLENIC PARENCHYMA САТТLЕ IN PRENATAL 
PERIOD OF ONTOGENESIS 
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Summary. The regularities of formation of zonal specialization lymphoid parenchyma within 
certain segments of the spleen of cattle in ontogeny. Found that the first signs of the zonal structure of 
lymphoid tissue are at the end of the first half of the fertile period in the 5 -month-old fetuses, which is 
associated with the formation of lymphoid sheaths periarterial (T-dependent areas of lymphoid 
parenchyma). Clear distribution of lymphoid parenchyma оп T-and В -dependent areas of the spleen 
characteristic 9 -month-old fetuses and newborn calves. · 
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ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ I ЛОКАЛIЗАЦli АГРЕГОВАНИХ 
ЛIМФАТИЧНИХ ВУЗЛИКIВ тонко"i кишки в РАННЬОМУ 
ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗI МУСКУСНИХ КАЧОК 
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Анотацiя. Встановлено, що морфогенез лiмфоi"дних структур тонко;· кишки мускусни~ 
качок протягом раннього постнатального онтогенезу вiдбуваеться в три основних етапи. 
розвиток дuфузноi· лiмфоi"дноi· тканини та лiмфатичних вузликiв без центрiв розмноження (до ЗО· 
добового вiку); формування агрегованих лiмфатичних вузликiв (до 60-добового вiку); развит~: 
поодиноких та агрегованих лiмфатичних вузликiв з центрами розмноження та 1 

«розповсюдження» в межах вciei· товщi кишковоi" стiнки (до 240-добового вiку) . Повний комплекс 
морфологiчних ознак iмунокомпетентностi формуеться в лiмфоi"дних структурах кишечника 
мускусних качок до 60-добового вiку. 

Ключовi слова: мускусна качка, дифузна лiмфоi"дна тканина, лiмфатичнi вузлики, 
агрегованi лiмфатичнi вузлики, лiмфоi"днi клiтини, дванадцятипала, порожня та клубова кишки. 
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~кrуальнiсть_проблЕ:~.и. Нин_~ найбiльш актуальним е питання щодо детальних дослiджень 
собливостей. будови I функцll ~мунно~ системи п~одуктивно"i_ птицi, зокрема, лiмфо"iдних структур, 

0 соuiйованих Iз слизовим_~ оболонкам~ т~убкопод1бних органIв, морфофункцiональний статус яких 
а изначае стан природно, резистентност, та реактивностi органiв апарату травлення [2,6]. Ця 
8 облема набувае особливого значення _в умовах промислового птахiвництва, що спричинено 
пр ивним впливом антропогенних фактор1в на показники життездатностi птицi (3 8] 
негат . v ф . .. , . 

знання з_аконом1рностеи мор . огенезу лIмфо1дних структур кишечнику свiйсько"i птицi е 
необхiдним для бr~ь~ глибокого ~-о~умrння патоге~-~зу ~вороб орг~нiв травлення, а так~ж створення 
фективних методrв 1мунокорекц11, Iмуностимуляц11 та IмунопрофIлактики в умовах ·ix rнтенсивного 

е ирощування. Аспекти морфогенезу периферiйних лiмфо"iдних органiв найбiльш детально 
8 ослiдженi в люд~ни, V л_абораторних твари~ та деяких видiв продуктивних ссавцiв (6, 8]. Серед 
~родуктивно"i птиц~ наиб1льш докладно дослIд~енi лiмфо"iднi органи курей [3, 7], лiмфа_тичнi вуз~_и 
гусей та качок. Незважаючи на те, що в останнI роки в багатьох кра"iнах европи мускуснI качки та Iх 
гiбриди широко використовують для промислового розведення, особливостi морфологiчного статусу 
"ix лiмфо"iдних утворень, асоцiйованих iз слизовими оболонками трубкоподiбних органiв, 
залишаються майже не з'ясованими. 

Мета дослiдження. Визначити особливостi морфогенезу та структурно-функцiонально·i 
opraнiзaцii лiмфо"iдних утворiв слизово"i оболонки тонко·i кишки мускусних качок на тканинному та 
клiтинному рiвнях структурно"i органiзацi"i у ранньому постнатальному онтогенезi (вiд народження до 
настання статево"i зрiлостi). 

Матерiал i методи дослiдження. Роботу проводили в лабораторi"i гiстологi"i, iмуноцитохiмi"i 
та патоморфолопi науково - дослiдного центру бiобезпеки та екологiчного контролю ресурсiв АПК 
Днiпропетровського державного аграрно-економiчного унiверситету. 

Дослiджували порожню кишку клiнiчно здорових, не вакцинованих, мускусних качок вiком 1-, 
5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210- та 240- дiб (по 5 голiв у кожнiй групi), 
вирощених в умовах вiварiю. Дослiдження макро - мiкроанатомi"i i топографi"i лiмфо"iдних структур 
слиэово·i оболонки порожньо"i кишки, проводили за методикою Hellman. 

Вiдiбранi органи фiксували у 10%-му розчинi формалiну з подальшим еиготовленням 
тотальних парафiнових (3-5 мкм), та заморожених (15-20 мкм) гiстологiчних зрiзiв за класичною 
методикою. Зрiзи фарбували гематоксилiном Ерлiха та еозином, азур 11- еозином та iмпрегнували 
срiблом за Футом у модифiкацi"i П .М. Гаврилiна [4]. Кiлькiсне спiввiдношення та якiсну 
характеристику тканинних компонентiв та компонентiв лiмфо"iдних утворень тонко·i кишки визначали 
методом гiстiостереометрi"i з використанням окулярних тестових систем за Г.Г.Автандiловим [1]. 

Результати дослiдження. Процес морфофункцiонально·i диференцiацi"i i спецiалiзацi)" 
лiмфо"iдних утворiв тонко·i кишки в мускусних качок вiдбуваеться у певнiй послiдовностi: вiд стадi"i 
концентрацi"i лiмфо"iдних клiтин, розмiщених у власнiй пластинцi слизово"i оболонки тонко"i кишки 
добових каченят i представлених невеликою кiлькiстю поодиноко розташованих лiмфоцитiв, до 
формування поодиноких ЛВЗ, а в подальшому й АЛВ без центрiв таз центрами розмноження у 90-
240-добово"i птицi. 

До 20-добового вiку лiмфо"iднi утворення всiх вiддiлiв тонко·i кишки каченят представленi 
дифузними скупченнями лiмфо"iдних клiтин, що локалiзованi у власнiй пластинцi слизово)" оболонки i 
мають вигляд однорiдних за своею будовою утворень ДЛТ без видимих розрiджень та ущiльнень у 
центрi . Надалi у процесi диференцiацi"i лiмфо"iдно·i тканини починають формуватися ЛВЗ. 

Лiмфо"iднi структури слизово"i оболонки дванадцятипало"i кишки у мускусних качок 
представленi виключно длт, площа яко·i становить 1,41 % вiд загально·i площi слизово"i оболонки, та 
nоодинокими ЛВЗ, що з'являються з 20-25-добового вiку, "ix ВП складае 1, 12 %, а кiлькiсть 
поступово збiльшуеться до настання статево"i зрiлостi. 

Вториннi ЛВЗ, як основнi морфологiчнi маркери iмунокомпетентностi, у слизовiй оболонцi 
дванадцятипало·i кишки качок виявляються з 90-добового вiку, "ix частка складае 1, 1 О %. Характернi 
~я 4~ого органа ссавцiв АЛВ у качок до 240-добового вiку не виявляються . Отже, у морфогенезi 
n~мфоrдних структур слизово"i оболонки дванадцятипало"i кишки мускусних качок можна видiлити три 
~сновних nерiоди: переважний розвиток ДЛТ (до 20-25-добового вiку); ЛВЗ без центрiв 
озмноження (25-120 дiб) та ЛВЗ з центрами розмноження (120-240-добовий вiк). 
дЛТ . У слизовiй оболонцi порожньо·i та клубово"i кишок каченят з 25-добового вiку, паралельно з 
зви~ вrдбуваеться формування ретикулярно·i строми ЛВЗ, щ~ спо:ат~ nре~ста~лена густою сiткою 
Фо истих волокон, якi, з'еднуючись мiж собою, утворюють рIвн_?мIрн_I др1бн1 комIрки. _У подальшому 
цеtмrються так званi "ретикулярнi кошики" (рис. 2). АЛВ у цеи перrод представлен, ДЛТ, ЛВЗ без 
o/i :Рrв Розмноження та ЛВЗ з центрами розмноження (Тх площа складае, вiдповiдно, 4, 1; 2,69 i 3,61 

0 8Iд загально"i). 
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Ilоро-АШЯ 

Рис.1. Схема локалiзацii iмунних утворiв тонко'i кишки мускусно'i качки 

Слiд зазначити, що поений комплекс морфологiчних ознак, який __ свiдч~ть ~ро функцiональну 
зрiлiсть паренхiми в АЛВ клубово'i кишки, виявляють лише у 6О-добово1 птиц~, вмIст ДЛТ становить 
39,05 %, ЛВЗ без центрiв роэмноження -11 ,56%, ЛВЗ з центрами роэмноження - 3,27 %. 

Характерно, що кiлькiсть i розмiри вузликiв з вiком збiльшуються. Ретикулярна сiтка ЛВЗ 
розрiджуеться до п часткового стоншення, а в подальшому - й фрагментацi'i. У цей лерiод у 
порожнiй та клубовiй кишках вiдносна кiлькiсть клiтинних компонен:iв (великих лiмфоцитiв, 
плазмоцитiв i макрофагоцитiв, середнiх лiмфоцитiв та ретикулярних кл1тин) у складi лiмфоiдноi 
тканини мае тенденцiю до эбiльшення. 

На тканинному рiвнi кишкову бляшку формують ЛВЗ, що розмiщуються у власнiй лластинцi 
слизово·i оболонки, переважно, у дiлянцi основи кишкових ворсинок. ЛВЗ локалiэованi серед ДЛТ, 
яка повнiстю заповнюе промiжки мiж кишковими ворсинками та криптами, мiсцями руйнуючи 'ix, що 
надае 'iм вигляду своерiдних "септ". 

Ретикулярна основа вторинних ЛВЗ мае великокомiрчасту архiтектонiку iз 
слабовираженими "ретикулярними кошиками" по периферi'i. Деякi ЛВЗ проколюють м'язову 

пластинку слизово'i оболонки та розмiщуються групами у товщi м'язово'i оболонки, утворюючи 
скупчення, вiдмежованi один вiд одного м'язовими прошарками. Розмiр ЛВЗ м'язово'i оболонки 

значно поступаеться тим, що роэташованi у власнiй пластинцi слизово'i оболонки рис. 3).: _ , . 
. ~ ,. ~ ..:;-· -'"'-'_ ,: ... ·· 

Б 
. Рис. 2. Гiстопрепа~ат порожньо'i кишки: д _ 25-добового, 6 _ 210-добового кач~няnl~ 

lмпрегнацIя_ азотнокислим ср1блом за Футом. х600, Leica сх100_ 1_ лiмфатичний вузлик, 2 
ретикулярнI кошики; 3 - навколовузликова зона. 

. WПочинаючи з 90-добового вiку, у стiнцi порожньо'i та клубово'i кишок каченят вiдбувае;~; 
стрIмкии розвиток вторинних ЛВЗ на тлi зменшення в·~днос .. • · длт у складi дЛВ. 5· · . HOI КIЛЬКОСТI та нэ 
з . 1л~шуються у розм1рах, локал1зуються у власнiй пластинцi слизово'i оболонки бiля основи ться 
рIвнI середини висоти кишкових ворсинок дктивнииw разв ктур суnроводжУе · итак вузликових стру 
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o'i кiлькостi плазматичних клiтин, великих лiмфоцитiв i макрофагоцитiв. 

бового вiку до настання статево·i зрiлостi (240 дiб) у слизовiй оболонцi всiх 
збiJ1~UJ ВiД 12о-доки завершуеться формування ЛВЗ як з центрами, так i без центрiв розмноження. 

от киш 5· · · · · АЛ . . iв тotiK бовiй кишках з 1льшует~ся розr:,,,Iр ! юльюсть В, у складi яких превалюють ЛВЗ iз 
&W1;~iй та ~~ження, особливо вели~~, на тлI зб1льшення вiдносно'i кiлькостi л iмфо'iдних клiтин , 
'1 п ar.4~ роэr.1 .

8 
та плазматичних клIтин . 

цeti1P ·,с лiмФоuит1 
~HI 

•. t: и. 

·•·# 
~ш~ '/... 0 А ,. ' . 

Рис. З. Гiстопрепарат порожньоi" кишки мускусно'i качки 150-добового вiку: А -
забарвленtiя гематоксилiном та еозином. х400. Б - iмпрегнацiя срiблом за Футом. х400. 1- власна 
пластинка слизово'i оболонки; 2 - м'язова оболонка; 3- лiмфатичний вузлик; 4- дифузна лiмфо'iдна 

тканина. 

Починаючи з 25-добового вiку у слизовiй оболонцi порожньо'i кишки характерною ознакою 
клiтинного складу агрегованих ЛВЗ е те, що основну кiлькiсть лiмфо'iдних клiтин ДЛТ, ЛВЗ без 

центрiв таз центрами розмноження складають малi лiмфоцити (84,95; 83,00; 78,79 %, вiдповiдно). 
Вiдносна кiлькiсть середнiх лiмфоцитiв та ретикулярних клiтин як у ДЛТ, так i ЛВЗ без центрiв 
розмноження, не перевищуе 6,50 %, а в складi ЛВЗ з центрами розмноження 'ix частка сягае 9,45 %. 
Частка великих лiмфоцитiв, плазмоцитiв, макрофагоцитiв та гранулоцитiв у ЛВЗ без центрiв 
розмноження е мiнiмальною й не перевищуе 0,70 %, а великих лiмфоцитiв в ДЛТ i вузликах з 
центрами розмноження збiльшуеться до 1,24 % . 

до 90-добового вiку динамiка клiтинного складу АЛВ порожньо'i кишки мускусних качок f рактериз~еться незначним зменшенням окремих компонентiв ДЛТ i ЛВЗ без центрiв розмноження 
,:а:иких ~~мфоцитiв на 0,04 %; середнiх - О,27; малих - 0,47; ретикулярних клiтин - 0,21 , 
дещ:о&ит~в - на 0,03 %). Вiдносна кiлькiсть клiтинних компонентiв ЛВЗ з центрами розмноження 
О,22 i~~~~wуе!ься: _великих i середнiх лiмфоцитiв - на 2,00 %, плазмоцитiв та макрофагоцитiв - на 

' 1/о, ВIДПОВIДНО ). 
Таблиця 1 

Динамiка вiдносно'i кiлькостi клiтин у складi агреrованих лiмфатичних 
Г---r--. _____ .-~в~~у(::з~л!!и!.!к~i0в2кл~1у~1б~о~в~о~·•~· к~и!!ш~ки~м~1у~,с~к~,у~с:.!:н!!и~х~к~а~ч~о~к~,~°Л~о------------, 

~ в i иди клiтин Вiк, дiб 
:i: г---. 3 О 210 240 ~ велииiкёii ---+-~O~ -...i---~9~0_:___ 4 __ 1.!..:5~--+--=~--+--==~---1 
i-; 

~ ~ити 4,45±0, 18* 
S ~Ред1н'нi1--+------+-_:__ _ _:__ _ _ .j........ _____ +-- ----+--- - --4 
.g,~ти 
~ Мал·1 ~-- + ---- --1---- - - ---+---- --f----- --+ ------j -~ 
t1J ~ 82,07±0,67 
~ ~тикvля~~- --г-;--:-=-~--1--------l----::---::--:-::---1f---:::-;:-;~~-=;---t"'7";~~-;;;;---I t I nл~I 4,01±0,33 
:s; ~Моцитn•и•;--t~~~.!.!..-1...:!..!~~~-----1-~~~~~--4-;:~~~--f,;-~~~:...._-1 
t:t: 1 ма1<р~Ф -;:;::--1~~~~~ ~~~~-----1--~~~~ - ~ ~~~--t-;o~, 1~2~±~0,~1~1--, 
~~_ци;-т_и-t-~~~~~~~~---!-~~~~-+~~~~-+-:;-о~, 7:;;17±0;:;,";;1~4--, лоцити 1,50±0,30 

6,41 ±0, 15** 

. -,----,-- 1 4 ,06±0,29** 5, 73±0,37** 

3,66±0,52 1 8,12±0,04*** 1 6,01 ±0, 16*** 7,54±0,25*** 

...,._ --
1 · - , - ·--,- . 

1 82,06±0,56** 177,99±1, 13** - - .. -
.. ,,,_ -
-., ... L:I:V, 1 ( I 4,.:Sl:t:U,Uf А ◄ O...a..n '1&:. А. aa+n ,:17 

,.. --v,.Ji.J:I:V,~~ 1 U.fl±U,U~ 0,80±0, 11 U,0-':!:V, 10 

·----, ... ..., 1 V 1 f 1.1.V , l""Т 0,94±0,17 0,78±0,12 

1,02±0,06 1 1,53±0,28 1,68±0,33 1,77±0,39 

359 



◄ 

Проблеми зооiнженер,Т та ветеринарно;· медицини 

великi 
5,45±0,27 5,17±0,10 5,36±0,14 5,41±0,15 4,51±0,26* лiмфоцити 

(') 
Q) --\О о;: середнi 7,74±0, 16 7,39±0,13 :s: :I: 

лiмфоцити 7,53±0,28 7,27±0,24 6, 7О±о, 1 о•• ::,с :I: 
:s: ~ • i:::; 

малi (') о 
79,84±0, 18* 79,31±0,51 79,66±0,45 81 ,27±0,79 ->, :I: 78,19±0,62 а1 :i: лiмФоцити ·- (') 

:I: о ретикулярнi 5,26±0,41 4,63±0,25 4 ,53±0,24 4,31±0,30 4,27±0,26 -~ Q. 
1- 1D 

0,74±0,23 0,61±0,01 0,70±0,36 0,68±0,33 0,70±0,35 
-ni ·- плазмоцити 

-е-~ 
:i: :I: макрофагоцити 0,66±0,27 0,66±0,02 0,74±0,23 0,85±0, 14 0,77±0,23 -· - Q) 

i::; :::r 
гранулоцити 1,33±0,50 1,56±0,29 1,44±0,24 1,39±0,21 1,44±0,24 -
великi 

7,67±0,10 6,56±0, 17*** 7,44±0,20* 6,85±0,21* лiмсЬоцити -
(') 

:s: 
середнi -

::,с 

11,77±0,43 11 , 19±0,37 13,04±0,51* 12,68±0,33 :s: 
лiмфоцити -

i:::; 
(') 
>, 

i 
малi 1D 70,94±0,89 79,04±0,94*** 68,67 ±0, 77*** [71,15±1 ,11 
лiмфоцити -

· :х: 
-:; :s: 

ретикулярнi 5,16±0,23 5,70±0,40 5,20±0,57 5,14±0,33 :s: :i: -
1- ni 

0,99±0, 14 0,90±0,15 0,86±0,15 ni Q.; плазмоцити - 0,99±0,19 -е- 1-
0,98±0,17 1,21±0,21 0,98±0,14 :i: :I: с макрофагоцити - 0,99±0,19 ·- Q) 

i::; :::r 1 
гранvлоцити - 2, 17±0,41 2,15±0,40 1,99±0,39 1,88±0,38 . ·-Прим,тка. *р < 0,05; ** р <0,01; *** р < 0,001 пор,вняно з показником у попереднш грут . 

До 150-добового вiку у порожнiй кишцi качок зберiгаеться чiтка тенденцiя до зменшення 
клiтинних компонентiв у складi ДЛТ i збiльшення у ЛВЗ без центрiв та з центрами розмноження. 
Кiлькiсть великих лiмфоцитiв у складi ДЛТ зменшуеться на 1,27 %, середнiх - 0,81, ретикулярних 
клiтин i плазмоцитiв - 0,06, гранулоцитiв - на 0,23 %, а вiдносна кiлькiсть плазмоцитiв i 
макрофагоцитiв у середньому становить 0,70 %, винятком е збiльшення малих лiмфоцитiв на 2,50 
%. Частка великих i середнiх лiмфоцитiв у складi ЛВЗ без центрiв таз центрами розмноження також 
мае тенденцiю до збiльшення (на 2,34 i 0,23 %), а кiлькiсть малих лiмфоцитiв, навпаки, до 
зменшення (майже на 2,00 %). Особливiстю клiтинного складу агрегованих ЛВЗ клубово·i кишки е 
стiйке зменшення вiдносно'i кiлькостi окремих клiтинних компонентiв, що входять до складу ДЛТ, 
ЛВЗ без центрiв та з центрами розмноження, на тлi збiльшення вiдносно'i кiлькостi малих 
лiмфоцитiв. Ix кiлькiсть збiльшуеться на 3,37 % - у ДЛТ, на 5,01 - ЛВЗ без центрiв розмноження та 
10,96 % - у ЛВЗ з центрами розмноження (табл.1 ). 

Клiтинний склад АЛВ клубово'i кишки 240-добово·i птицi поступово зменшуеться у всiх П 
вiддiлах: ДЛТ та ЛВЗ без центрiв i з центрами розмноження. Винятком е тенденцiя до збiльшення 
малих лiмфоцитiв на 4,08 % у ДЛТ, 1,61 - ЛВЗ без центрiв розмноження, 2,48 % - у ЛВЗ з центрами 
розмноження. Вiдносна кiлькiсть клiтин лiмфоТдних утворень порожньот кишки у складi ДЛТ 
характеризуеться тенденцiею до збiльшення великих та середнiх лiмфоцитiв на О, 70 i 0,30 % та до 
зменшення малих лiмфоцитiв i гранулоцитiв - на 1,00 i 0,04 %. Вiдносна кiлькiсть ретикулярних 
клiтин, плазмоцитiв i макрофагоцитiв залишаеться майже без змiн . у ЛВЗ без центрiв розмноження 
тенденцiю до збiльшення мають середнi i малi лiмфоцити (на 1,43 i О,31 %), а в ЛВЗ з центрами 
розмноження- великi й середнi лiмфоцити (на 0,73 i 1,66 %). 

Отже, морфофункцiональна диференцiацiя i спецiалiзацiя лiмфо'iдних утворiв тонко'i кишк~ 
мае вiковi та per'ioнapнi особливостi i вiдбуваеться у певнiй послiдовностi. в дванадцятипалiй киuщ~. 
перший етап (1-30 дiб) - пер~_важний ро~виток ДЛТ; другий етап (30-90 дiб) - формування ЛВЗ без 
центрiв розмноження у власн1и пластинц1 слизово'i оболонки; третiй етап (90-240 дiб) - формуванн~ 
ЛВЗ з -~ентрами Р_~змнож_ення ма_йже по всiй :овщинi власно'i пластинки слизово'i оболонкИ-63 порожн1и та клубов1и кишц1 : першии етап (1-25 д1б) - переважний розвиток длт та поодиноких_Л _ 
без центрi~ розмноження; А_РУГИ~ етап (25-60 дiб) - формування АЛВ; третiй етап (60-90 ~,gi _ 
переважнии розвиток ЛВЗ 1з св1тлими центрами_ у складi АЛВ; четвертий етап (90-2~0 ~е ед 
формування багаторядних структур ЛВЗ у склад~ слизово'i та м'язово'i оболонок орган~в. .. р 01 
лiмфо"iдних утворiв слизово'i оболонки порожньо'i та клубово'i кишок найбiльша ВП лiмфо~дн 01 
ткани~и (~он~ 90~) належить АЛВ, ~о складу яких входять длт, ЛВЗ на рiзних рiвн~х струZ~лу 
орган1зац11 , еп1тел1и, крипти слизово, оболонки та пухка сполучна тканина вiдповrдноrо 
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---iвз" локалiзова__нi сере~ длт, яка повнiст~ з_аповнюе промiжки мiж кишковими ворсинками та 
кишк:~ми, мiсцями руинуючи ~х, ~в~р~е свое_~IднI "септи". Вiковi змiни клiтинного складу iмунних 
крип iв слизово"i ~бо~онк~ вс,х в,~~л,в тонко, кишки ха~актеризуються поступовим збiльшенням 
утsоР "i кiлькостI л1мфо,д~их кл,т_ин та макрофагоцит,в: до 30-добового вiку - переважно за 
зэrальноnопуляцiй малих л1мфоцит1в У складi ДЛТ i ЛВЗ без центрiв розмноження на поверхнi 

"'-'НОК •. Л 
ра"1 

60
.,- оболонки дванадцятипало, кишк~ та 83 з центрами розмноження у складi порожньо·i та 

слизо .. кишок; з 90- до 240-добового вIку - поступово зростае вiдносна кiлькiсть плазматичних 
убовоI . ф . . 

кл_ н середнiх та великих л1м оцит1в на тл, незначного зниження вмiсту ретикулярних клiтин. 
кл1rи ' Висновки 

1 _ Морфогенез лiмфо"iдн~х структур тонко"i кишки мускусних качок протягом раннього 
натального онтогенезу (в~д 1- до 240-добового вiку) вiдбува€ться поетапно вiд стадi"i 

пост ентрацi"i лiмфо"iдних_ клiтин У власнiй п~:~астинцi слизово"i оболонки до формування лiмфо"iдних 
бкон~•ок (агрегованих л1мфатичних вузлиюв) з тотальним характером локалiзацi"i вiд епiтелiю 
ля.... .. б 

060.,- до серозно, о олонки. 

слиз 2. ознаки структурно-функцiональнот диференцiацii" та спецiалiзацi"i лiмфо"iдних утворень в 
межах тонко"i кишки мускусних качок вiдрiз~яеться значним ступенем варiабеJ)ьностi. Вiдсутнiсть на 
scix етаnах роз~итку впорядкованих л1мфо"iдних утворiв у стiнцi дванадцятипало"i ки~ки : 
суnроводжУеться Iнт~~сивним ~ормув_ан_ням ви?окодиференцiйованих лiмфо"iдних бляшок в стIнцI 
порожньо"i та клубово, кишок~ юлькостI б1л~ше нIж 90% вiд загального вмiсту лiмфо"iдно"i тканини. 

3. Комплекс морфолопчних ознак Iмунокомпетентностi в слизовiй оболонцi тонко·i кишки 
мускусних качок протягом постн~тального онтогенезу формуеться повiльно та поступово протягом 
перших мiсяцiв жипя з появою чIтких структурних маркерiв функцi"i антитiлоутворення в лiмфо"iдних 
утворах дванадцятипало"i кишки у 90- добових каченят, порожньо·i та клубово"i - 60-добових. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ АГРЕГИРОВАННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЕЛКОВ ТОНКОЙ КИШКИ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ МУСКУСНЫХ УТОК 
Гаврилин П.Н . , д.вет.н . , профессор, Прокушенкова А.Г. , к.вет.н. , доцент, Барсукова В . В. , 

ассистент, morfologagro@gmail.com 
Днепропетровский государственный аграрно - экономический университет, г. Днепропетровск 

Уl"ок Аннотация. Установлено, что морфогенез лимфоидных структур тонкой кишки мускусных 
ди 8 течение раннего постнатального онтогенеза происходит в три основных этапа: развитие 
80~ФУ3ной лимфоидной ткани и лимфатических узелков без центров размножения (к 30-суточному 
Раз~:~ту); Формирование агрегированных лимфатических узелков (к 60-суточному возрасту); 
"Рас ие одиночных и агрегированных лимфатических узелков с центрами размножения · и их 
1<омппространения" в пределах всей толщи кишечной стенки (к 240-суточному возрасту). Полный 
стру~екс морфологических признаков иммунокомпетентности формируется в лимфоидных 

УРах кишечника мускусных уток к 60-суточному возрасту. 
Ключевые слова: мускусная утка, диффузная лимфоидная ткань, лимфатические узелки, 
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агрегированные лимфатические узелки, лимфоидные клетки, двенадцатиперстная ---
' rощая ,. подвздошная кишки. '' 

FEATURES OF FORMING AGGREGATED LYMPHOID KNOTS IN ТНЕ PERIOD OF Ед 
POSTNATAL ONTOGENESIS OF MUSCY DUCKS RLY 

Gavrylin P.N., Prokushenkova E.G., Barsukova V.V., Dnepropetrovsk State Аgго - Economic Univer . 
Dnepropetrovsk sity, с. 

Summaгy. lt is set that the morphogenes of lymph~id structures of thin bowel of musc d 
~uring early postnatal ontogenesis takes place in three bas~c stages: de~elopment of diffuse ,:m ~c~s 
tIssue and lymphatic nodules without the centers of reproductron (to 30-day s age); forming of aggr/ 0Id 
lymphatic nodules (to 60-day's age); deve_lopme_nt _of sin~le. and aggregated _lymp~atic nodules Witia:ed 
centers of reproduction and their "distributron" w1th1n the lImIts of all la~er of Int_est1nal wall (to 240-d ~е 
age ). The complete complex of morphological signs of immune respons,veness Is formed in the lymp:j~ 
structures of bowels of muscy ducks to 60-day's age. . 

Кеу words: muscy ducks, diffuse lymphoid tissue, lymphat,c nodules, aggregated lymphat· 
nodules, lymphoid cells, duodenal cecal and jejunum bourls. ic 
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МОРФОЛОПЯ ОРГАНIВ HEPBOBO"i СИСТЕМИ ВЕЛИКО"i РОГАТО'i 
ХУДОБИ 

Горальський Л.П., д. вет. н., професор 
Сокульський 1.М., к. вет. н., доцент, Sokulskiy_1979@ukr.net 

Солiмчук В.М., аспiрант 

Хохлюк А.О., спiвwукач 
Житомирський нацiональний агроекологiчний унiверситет, м. Житомир 

Анотацiя. У роботi висвiтлено мiкроскопiчну будову та морфометричнi показники органiв 
нервово;· системи велико;· рогато;· худоби. В результатi проведених дослiджень встановлено, що 
гiсто- та цитоструктура даних органiв характеризуеться вiдповiдною будовою, що 
проявляеться вираженою диференцiацiею нервових клiтин, якi мають рiзну форму та розмiри i 
вiдповiдно рiзне ядерно-цитоплазматичне вiдношення залежно вiд ix морфофункцiонального 

стану. . 
Ключовi слова: нервова клiтина, перикарiон, вiдростки нейронiв, ядро, ядерце, нейрогл1я, 

ядерно-цитоплазматичне вiдношення, базофiльна речовина. 

Актуальнiсть проблеми. У зв'язку iз iнтенсивним веденням тваринництва виникла 
необхiднiсть глибокого вивчення будови всiх систем органiзму. Особливе значенн~ мае: 
всесторонне, комплексне вивчення нервово"i системи тварин. За останнi раки все бiльше досл1джень 
присвяченi органiзацi"i, структурi i функцi"i нервово"i системи [1, 4). . . 

Важливу роль У коорд~нацi"i рухiв! пiдтриманнi тонусу м'язiв, пази та рiв~ов_аги в~д~гр~t: 
мозочок. За допомогою провIдних шлях,в мозочок пов'язаний майже з усiма в1ддIлами ЦН :. 
Жипево важливою частиною ЦНС е довгастий мазок. у ньому розмiщенi центри дихання, серцево~ 
дiяльностi, безу~ов~их травних рерлексiв, т~_нусу судин тоща [5, 6). . моэкУ 

Стан неирон,в центрально, нервово, системи i, зокрема мотонейронIв спинного - o'i 
ф . -~ , я нервов 

визначае е ективн,ст? регенер~ц,иного nроцесу. Одним iз основних умов функцiонуванн 
системи е аферентна IмпульсацIя, що пов язана з вивченням спинномозкових вузлiв (СМВ) [З). во'i 

ф - хн~~ Тому вивчення мор ологн адаптивних процесiв, якi вiдбуваються в органа бiльLII 
системи, дозволяе встановити взаемозв'язок органiзму iз навколишнiм середовищем, та 
детально з'ясувати закономiрнос:гi едностi рiзних частин органiзму в едину цiлiсну систему. оскiльки 

Результати даного досл,дження мають важливе загальнобiологiчне значення, 
дозволяють дати бiльш_ об'ективну кiлькiсну оцiнку структурам органiв нервово·i системи. ологiчНУ 

Завдання досл1дження. ~етою та завданням нашо"i роботи було: з'ясуват~. моро~И- .. 
характеристику та морфометричн1 показники органiв нервово"i системи великоТ рогато~ х~~ . ·столоrrI 

м · · • MII I ГI атерIал I методи дослIдження. Дослiдження проводили на кафедрi анато 
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