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Житомирский национальный агроэкологический університет, г. Житомир
Аннотация. В работе освещено микроскопическое строение и морфометрические 

показатели органов нервной системы крупного рогатого скота. В результате проведенных 
исследований установлено, что гисто- и цитоструктура данных органов характеризуется 
соответствующим строением, проявляется выраженной дифференциацией нервных клеток, 
которые имеют различную форму и размеры и соответственно разное ядерно-цитоплазматическое 
отношение в зависимости от их морфофункционального состояния.

Ключевые слова: нервная клетка, перикарион, отростки нейронов, ядро, ядрышко, 
нейроглия, ядерно-цитоплазматическое отношение, базофильное вещество.

MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM IN CATTLE 
Goralsky L.P., Sokulsky I.М., Solimchuk V.M., Hohlyuk A.A.

Summary. The paper highlights the microscopic structure and morphometric characteristics of the 
nervous system of cattle. The studies found that the histo- and cytostructure data relevant authorities 
characterized the structure, manifested pronounced differentiation of nerve cells that have different shapes 
and sizes and correspondingly different nuclear-cytoplasmic ratio depending on their morphofunctional 
state.

Key words: neuron, perikaryon, spikes of neurons, nucleus, nucleolus, Glial cell, nuclear- 
cytoplasm ratio, basophilic substance.
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А нотац ія . У роботі за допомогою морфологічних т а  морфометричних методів 
досліджень викладено особливості гістологічної будови т а  морфометричні показники органів і 
тканин статевозрілих кролів. Параметри морфометрії г іс то - т а  ц и то структур  органів і 
тканин у клінічно здорових кролів слід використовувати як показники норми при діагностиці 
захворювань різноманітного ґенезу т а  при проведенні експериментальних досліджень.

Ключові слова: кролі, гістологія, морфометрія, легені, печінка, мязові волокна.

Актуальність проблеми. Одним із першочергових завдань сільського господарства є 
забезпечення населення продуктами харчування та сировиною. У виробництві м’яса значна роль 
відводиться кролівництву, яке на сучасному етапі в Україні характеризується інтенсивним 
розвитком. Побудовано значну кількість кролеферм на прикладі закордонних промислових 
технологій. Проте, в умовах індустріальних методів вирощування сільськогосподарські тварини 
витримують значні перевантаження, а специфічні умови утримання, використання одноманітних 
кормів, які пройшли технологічну обробку, знижує природну резистентність організму тварин, що 
призводить до виникнення різних патологій, зниження продуктивності та ефективності галузі в
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цілому.
Актуальною проблемою ветеринарної медицини є вивчення розвитку, росту та формування 

структурної організації організму тварин. Важливими передумовами для цього є знання параметрів 
структурних особливостей органів і тканин у домашніх тварин в порівняльному аспекті [2, 4]. Щоб 
здійснювати належний контроль за морфофункціональним станом тварин потрібно добре знати 
відправні параметри його характеристики та володіти методами їх визначення. Останніми роками 
велика увага приділяється морфометричним дослідженням. Доведена висока ефективність 
морфометричної оцінки структурно-функціонального стану організму тварин на органному, 
тканинному та клітинному рівнях [1, 5, 6].

Завдання дослідження. Завданням наших досліджень було провести гісто- та 
морфометричну оцінку морфологічних структур органів і тканин у статевозрілих кролів.

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводились на кафедрі анатомії і гістології 
Житомирського національного агроекологічного університету. Об’єктом досліджень були легені, 
печінка та найдовший м’яз спини статевозрілих кролів.

При виконанні роботи використовували анатомічні, гістологічні, органометричні та статистичні 
методи дослідження. Для проведення гістологічних досліджень шматочки матеріалу тварин 
фіксували в 10-12-му охолодженому розчині нейтрального формаліну, з подальшою заливкою в 
парафін по схемі, запропонованій у посібнику Л.П. Горальського, В.Т. Хомича, О.І. Кононського 
(2011) [3]. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2. Товщина зрізів не 
перевищувала 10-12 мкм. Для вивчення морфології клітин і тканин застосовували фарбування 
гематоксиліном та еозином [3]. Морфометричний аналіз проводили згідно з рекомендаціями К. 
Ташке (1980) та Г. Г. Автанділова (1990) [1, 6]. Цифровий матеріал статистично обробляли за 
допомогою комп’ютерної програми „Microsoft Excel”.

Результати дослідження. Органометричними дослідженнями встановлено, що абсолютна 
маса легень статевозрілих кролів дорівнює 0,0180±0,0013 кг, відносна 0,655±0,013 %.

Ззовні легені вкриті серозною оболонкою. їх мікроскопічна будова складається з паренхіми 
(повітряносні шляхи, респіраторні відділи (ацинуси), та сполучнотканинної строми з наявністю 
кровоносних та лімфатичних судин. Сполучнотканинна основа побудована з пухкої сполучної 
тканини і містить еластичні волокна. При фарбуванні гістопрепаратів за Ван-Гізон у ній виявляються 
також і колагенові волокна.

За результатами наших морфометричних досліджень, легеневі альвеоли, які входять до 
складу распіраторних відділів, мають різні розміри -  малі, середні та великі (рис. 1). їх середній 
об’єм у кролів становив 34,69±2,67 тис. мкм3. Дихальна поверхня органу від загальної площі легень

Рис. 1. Мікроскопічна будова легені кролів; а -  малі альвеоли; б -  середні альвеоли; в -  великі 
альвеоли; г -  малий бронх; д -  альвеолярні ходи. Гематоксилін та еозин. X 56.

Структурно-функціональними одиницями печінки є печінкові часточки, які формують її 
паренхіму (рис. 2). Особливістю мікроскопічної будови печінки кролів є слабко розвинена 
міжчасточкова сполучна тканина, тому межі між печінковими часточками слабко виражені. Печінкові 
часточки сформовані печінковими балками та внутрішньо-часточковими синусоїдними капілярами. У 
центрі часточки печінки знаходиться центральна вена. Печінкові балки, які сформовані
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гепатоцитами, мають радіальним напрямок від центральної вени до периферії. На периферії 
часточок гепатоцити розміщуються двома рядами.

Гепатоцити печінки кролів, мають неправильну, багатогранну форму, частіше з одним або з 
двома ядрами, які знаходяться у центрі або мають ексцентричне положення (рис. 3). Ядра 
гепатоцитів мають чітку ядерну оболонку, а всередині ядра виявляють одне або ж два ядерця.

Рис. 2. Мікроскопічна будова печінки кролів; а -  
печінкова часточка; б -  центральна вена. 
Гематоксилін та еозин. X 56.

Рис. 3. Мікроскопічна будова печінки кролів: а -  
гепатоцити; б -  ядра гепатоцитів; в -  синусоїдні 
капіляри. Гематоксилін та еозин. X 600.

Об’єктивним показником морфофункціонального стану печінки тварин на тканинному та 
клітинному рівнях є морфометричні дослідження. Так, за результатами аналізу морфометрії 
кількість печінкових часточок на одиницю площі у кролів становить 18,5±0,44 шт., середня площа 
частки печінки дорівнює 0,196±0,016 мм2, діаметр поперечного зрізу центральної вени дорівнює 
71,63±4,07 мкм.

Об’єм гепатоцитів у статевозрілих кролів дорівнює 1650,85±164,49 мкм3 об’єм ядер 
гепатоцитів -  122,05±21,67 мкм3. При цьому ядерно-цитоплазматичне відношення становить
0,0771±0,0034.

Дослідженнями найдовшого м’яза спини (НМС) з’ясовано, що між м’язовими волокнами 
містяться прошарки сполучної тканини, в якій є велика кількість кровоносних і лімфатичних судин 
(рис. 4, 5).

У м’язових волокнах чітко виражені повздовжня (внаслідок наявності міофібрил) і поперечна 
(внаслідок наявності білків актину і міозину) посмугованість. При відносно невеликій кількості 
міофібрил повздовжня посмугованість м’язової тканини виражена досить різко, а поперечна -  
відносно слабко.

При фарбуванні гістопрепаратів гематоксиліном та еозином, великі за діаметром м’язові 
волокна на поперечному та повздовжньому зрізах, слабко забарвленні. Поперечна посмугованість в 
них слабко виражена, а міофібрили стають ніби витонченими. У м’язових волокнах з малим 
поперечним діаметром, які зустрічаються в незначній кількості серед м’язових волокон середньої 
величини, міофібрили розташовані щільно, тому їх поздовжня посмугованість дещо згладжена.

М’язові волокна мають різну довжину і товщину, а на поперечних зрізах різноманітну форму
-  трикутну, чотирикурну, ромбоподібну, трапецієподібну, шестигранну, що характерно для 
поперечно-посмугованої м’язової тканини кролів (рис. 4). Товщина м’язових волокон найдовшого 
м’яза спини у кролів становить 21,82±0,43 мкм.

По периферії волокон містяться паличкоподібної або видовженої форми ядра, які розмішені 
нерівномірно (рис. 5). Таке розміщення ядер чітко виражене на поперечних зрізах волокон.

Середній об’єм ядер м’язових волокон різний їх середній показник дорівнює 38,39±0,19 мкм3. 
Проте для більш детальної характеристики рівня метаболізму і диференціації клітин м’язової 
тканини, ми умовно поділили їх на три групи (табл.).
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U L Рис. 5. Мікроскопічна будова НМС кроля дослідної
Рис. 4. Мікроскопічна будова НМС кроля групи:
дослідної групи: а -  м’язові волокна на а -  м’язові волокна; б -  ядра. Гематоксилін та еозин, 
поперечному зрізі; б -  міжм’язова сполучна х  600. 
тканина. Гематоксилін та еозин. Х400.

Таблиця
Каріометричні показники найдовшого м’яза спини у кролів (M±m, п =6)_______________

Кількість ядер в м’язових 
волокнах на ум.од. 
площі
(ок.10, об.40)

Чисельність ядер по групам

малі ядра 
10-65 мкм3

середні ядра 
65-115 мкм3

великі ядра 
115 мкм3 і більше

кількість % кількість % кількість %

142±0,26 108±0,24 76 24±0,23 17 10±0,22 7

В першу групу віднесенні малі ядра з об’ємом від 10 до 65 мкм3, у другу - середні ядра -  від 
65 до 115 мкм3 і у третю групу -  великі ядра об’ємом 115 мкм3 і більше. Так, у кролів кількість ядер 
на умовну одиницю площі становить 142±0,26 штук. Найбільше зустрічається малих ядер 108±0,24 
шт., або 76 %, найменше великих 10±0,22 шт., або 7 %.
Висновки

1. Гістоструктура органів і тканин у кролів має подібну будову у порівнянні з іншими видами 
тварин та характерні морфометричні показники для даного виду:

-  середній об’єм альвеол легень становив 34,69±2,67 тис. мкм3. Дихальна поверхня органу 
від загальної площі легень займає 38,25±0,71 %, сполучнотканинна основа -  61,75±0,57 %.

-  кількість печінкових часточок на одиницю площі становить 18,5±0,44 шт., середня площа 
частки печінки -  0,196±0,016 мм2, діаметр поперечного зрізу центральної вени -  71,63±4,07 мкм. 
При цьому об’єм гепатоцитів дорівнює 1650,85±164,49 мкм3, об’єм ядер гепатоцитів -  122,05±21,67 
мкм3, ядерно-цитоплазматичне відношення становить 0,0771±0,0034.

-  товщина м’язових волокон найдовшого м’яза спини у кролів становить 21,82±0,43 мкм, 
середній об’єм їх ядер -  38,39±0,19 мкм3.

2. Параметри морфометрії гісто- та цитоструктур органів і тканин у клінічно здорових кролів 
слід використовувати як показники норми при діагностиці захворювань різноманітного ґенезу та при 
проведенні експериментальних досліджень.

На перспективу плануємо провести гістохімічні дослідження на виявлення та локалізацію 
білків, нуклеїнових кислот, ліпідів і вуглеводів у гістоструктурах відповідних органів кролів на 
клітинному та тканинному рівнях, а також їх зміни при різних патологіях.
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Аннотация. В работе с помощью морфологических и морфометрических методов 

исследований изложены особенности гистологического строения и морфометрические показатели 
органов и тканей половозрелых кроликов. Параметры морфометрии гисто- и цитоструктур органов и 
тканей у клинически здоровых кроликов следует использовать как показатели нормы при 
диагностике заболеваний различного генеза и при проведении экспериментальных исследований. 
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MICROSCOPIC STRUCTURE AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF ORGANS AND TISSUES OF
SEXUALLY MATURE RABBITS 
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Lysenko M.Y., applicant for science degree 
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Summary. Features of the histological structure and morphometric characteristics of the organs 
and tissues of adult rabbits are outlined in this paper using morphological and morphometric research 
methods. Morphometric parameters of histological and cellular structures of organs and tissues in clinically 
healthy rabbits should be used as norm in the diagnostics of diseases of various origins and in 
experimental studies.
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СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ У ЦУЦЕНЯТ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ 
ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРМІНЮВАННЯ

Дубовий А.А., к. вет. н., доцент, net_tolik73@mail.ru 
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Ж итомир

А нотац ія . У роботі висвітлено деякі морфологічні т а  біохімічні показники крові цуценят
1, 7, т а  14 добового віку, вирощених в умовах радіоактивного забруднення. З ’ясовано, що 
внаслідок дії хронічного радіоактивного опромінення, значно знижується стан  еритроцитопоезу, 
що характеризується зменшенням кількості еритроцитів т а  зниженням вм істу гемоглобіну в 
одиниці крові.

Ключові слова: цуценята, еритроцитопоез, радіація, анемія.

Актуальність проблеми. Аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася в ніч на 26 квітня 
1986 року, залишається, без сумніву, найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. 
Внаслідок цієї аварії впродовж тижня в атмосферу потрапила значна кількість радіоактивного 
матеріалу. Радіаційна хмара, що містила цей матеріал, забруднила не лише територію довкола 
ЧАЕС, а й рознесла його далі [1]. Аварія призвела до забруднення значної території України [2]. 
Одна з найбільш забруднених областей є Житомирська. 56,7 % території, що становить 16,1 тис. 
км2, було забруднено радіонуклідами [3]. Викиди радіаційних речовин негативно вплинули на 
здоров’я людей та тварин.
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