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очень мелкими пыльцевыми зернами встречаются гигантские пылинки и 
всевозможные переходы между этими крайними пределами.  Однако миндаль, 
который цветет раньше других деревьев, во время обильных кислотных 
дождей теряет 15-20 % генеративных органов, по сравнению с контролем. 

Выявлено, что растения айва и яблони более выносливы к 
механическому и системному воздействию отходов на территорию завода, 
чем абрикос, миндаль, алыча и персик. 

Особое значение приобретает факт наличия информации об уровнях 
загрязнения природных сред и характеры интенсивности ответной реакции 
биологических объектов на воздействие этих загрязнений, которая может 
быть получена с помощью определенных видов древесных пород методом 
экологического мониторинга. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ АМФІБІЙ 

 

Морфофізіологічне дослідження, що спрямоване у філогенетичному 
напрямку, дає змогу визначити шляхи пристосування організму до даних умов 
існування. З іншого боку, морфофізіологічний метод дозволяє визначити вплив 
на таксономічні групи тварин таких факторів зовнішнього середовища які 
іншими шляхами визначити значно важче і з меншою достовірністю. Вивчення 
морфофізіологічних особливостей тварин дозволяє встановити екологічну 
обумовленість у характері розвитку близьких форм і, таким чином, одночасно 
поглибити їх екологічну характеристику [1, с. 3].  

Враховуючи діагностичні можливості морфологічних та 
морфометричних показників, нами була проведена гістоморфометрична оцінка 
морфологічних структур [2, с. 18] селезінки риб, амфібій, ссавців. Селезінка – 
це непарний орган, який зустрічається у всіх хребетних [3, 4, 5]. Вона з’явилась 
на ранніх етапах еволюції хребетних: є у більшості риб і всіх четвероногих. 
Вважають, що селезінка філогенетично пов’язана з первинною ділянкою 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
 

16 
 

кровотворення зародку, оскільки її розвиток відбувається з ембріогенезом 
кишечної трубки [3]. Прототип селезінки у вигляді скупчень ретикулярної 
тканини вперше з’являється у круглоротих і дводишних риб: у круглоротих риб 
вона представлена шаром ретикулярної кровотворної тканини, що оточує 
більшу частину кишки, у дводишних риб – дещо більш компактною масою 
тканини, яка лежить під зовнішньою вистілкою кишки, у решти риб (хрящові, 
променепері) ця тканина обособлюється, утворюючи справжню селезінку, яка 
завдяки наявності гемопоетичної тканини виконує функцію  
кровотворення [6, 7]. В селезінці вищих риб відбувається розвиток клітин 
моноцитарної і лімфоїдної ліній диференціації, але основна роль – 
депонування крові, тому у багатьох видів костистих риб селезінка залишається 
переважно еритроїдною [7]. У амфібій селезінка також є органом 
кровотворення, після спленектомії можлива поява кровотворних тканин в 
нетипових місцях, інколи селезінка регенерує [8]. У птахів в постнатальному 
онтогенезі селезінка виконує лімфопоетичну функцію [9] та руйнування 
еритроцитів [3]. Селезінка ссавців – периферичний лімфоїдний орган, 
розташований за рухом кровоносних судин, який виконує фільтраційну, 
очисну, імунну, кровотворну, депонуючу функції [10]. 

Мета дослідження: вивчення особливостей морфології селезінки 

амфібій на прикладі жаби озерної (Rana ridibunda P.). 
Матеріали та методи. Виконане дослідження є частиною наукової 

тематики кафедри анатомії і гістології Житомирського національного 
агроекологічного університету «Розвиток, морфологія та гістохімія органів 
тварин у нормі та при патології», державний реєстраційний № 0113V000900. 

Для дослідження здійснювали відбір селезінки риб (сом європейський 
звичайний), амфібій (жаба озерна), ссавців (овечка романівської породи, свиня 
великої білої породи) в стадії морфофункціональної зрілості органу та статевої 
зрілості тварини, співвідношення самиці: самці становило 1:1. Визначали 
абсолютну, відносну масу органу, індекс розвитку селезінки (ІС), який дозволяє 
судити про форму органа [11].  

Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу фіксували в 10–12 %-
му охолодженому розчині нейтрального формаліну, з послідуючою заливкою в 
парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2, товщиною 
не більше 10 мкм. Для вивчення морфології клітин і тканин при світловій 
мікроскопії застосовували фарбування гематоксиліном та еозином, за Ван-
Гізон [12]. Визначення лінійних розмірів селезінки, морфометричні 
дослідження здійснювали за допомогою програми ―Master of  Morphology‖. 
Кількісні показники обробляли за допомогою програми ―Statistic 6.0‖. 

Результати дослідження. Селезінка жаби озерної має сферичну 

форму, розташована зліва між дванадцятипалою та товстою кишами. ІС 
становив 77,22 % (риба), 73,90 % (жаба), 67,04 % (овечка), 13,02 % (свиня). У 
сома форма селезінки овально-видовжена. Селезінка овець має переважно 
трикутну та еліпсовидну форму. У свині селезінка довга, овально-видовженої 
будови із дещо звуженими кінцями, на поперечному розрізі трикутної форми. 
Колір органу всіх досліджуваних тварин був червоним з відтінками від світло-
червоного до темно-червоного кольору. Консистенція пружна, доволі м’яка. 
Відносна маса селезінки від риб до ссавців зростає: 0,086 % (риба), 0,12 % 
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(жаба), 0,18 % (овечка), 0,2 % (свиня), це, можливо, обумовлено збільшенням 
функціонального навантаження на орган. 

Зовні орган всіх досліджуваних тварин вкритий сполучно-тканинною 
оболонкою. Капсула і трабекули селезінки досліджуваних тварин, що 
формують опорно-скоротливий апарат, утворені щільною волокнистою 
сполучною тканиною з колагеновими і еластичними волокнами та пучками 
гладких м’язових клітин. Паренхіма представлена білою та червоною 
пульпами. У амфібій та риб чіткої межі між ними не відмічалось. У жаби біла 
пульпа концентрувалась навколо великих судин. У ссавців в складі пульпи 
виділяють лімфоїдні вузлики і періартеріальні лімфоїдні піхви. Лімфоїдні 
вузлики – це кулясті скупчення лімфоцитів, імунобластів, ефекторних клітин 
лімфоцитів, макрофагів. Розташовуються в пульпі нерівномірно, часто 
відмежовані або непомітно переходять у червону пульпу. У вузликах є 
центральна артерія, яка розташована переважно ексцентрично. У кожному 
вузлику виділяють періартеріальну зону, світлий центр, мантійну і маргінальну 
зони. Відносна площа білої пульпи становила 22,14 % (риба), 13,52 % (жаба), 
17,93 % (овечка), 11,11 % (свиня). Червону пульпу хребетних тварин формує 
ретикулярна тканина з численними клітинами крові, макрофагами, 
кровоносними судинами. 

Висновки. Відносна маса селезінки найбільша у ссавців, що, напевно, 

зумовлено багатофункціональністю органу. Гістоархітектоніка селезінки 
амфібій (жаби озерної) мала типову структуру для всіх хребетних тварин: 
опорно-скоротливий апарат та пульпу. Особливістю будови є те, що 
трабекулярний апарат порівняно з ссавцями мало розвинений та схожий з 
рибами. Найбільшого розвитку отримали судинні трабекули. Чіткої межі між 
білою і червоною пульпами не відмічалось, в білій пульпі не виокремлювались 
лімфоїдні вузлики зі структурними елементами, притаманні ссавцям. Показник 
відносної площі білої пульпи селезінки амфібій займає проміжне становище 
між рибами і ссавцями. 

Перспективи подальших досліджень планується зосередити на вивченні 
морфофункціональних особливостей плазунів, птахів та 
ультрамікроскопічному дослідженні селезінки хребетних тварин, вивченні 
особливостей у філогенетичному аспекті. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАСТОЯ ЧЕРЕДЫ ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ  

(BIDENS TRIPARTITA L.) НА ПОВЕДЕНИЕ НАКОРМЛЕННЫХ ГОДОВИКОВ 
КАРПА 

 
Эффективность воздействия лекарственных растений на организм 

животного определяется содержащимися в них биологически активных 
веществ: алкалоидами, гликозидами, дубильными веществами, эфирными 
маслами и т.д. [1]. 

Лекарственные растения имеют ряд преимуществ в сравнении с 
лекарственными препаратами: 

• экологическая безопасность растений обуславливает возможность 
длительного и безопасного их применения; 

• эволюционно сложившееся биологическое родство между 
активными веществами растений и физиологически активными веществами 
организма; 


