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Клеточный состав селезёнки животных разнообразный и представлен такими основными 
видами: лимфоциты (разных видов, классов, фенотипов), плазмоциты, моноциты, макрофаги, 
дендритные, ретикулярные, бластные, тучные клетки. Изучено распределение и клеточный состав 
реактивного центра и маргинальной зоны селезёнки крупного рогатого скота, лошади, овец. 

Функціональною і структурною одиницею імунної системи є лімфоцит [1]. Серед лімфоцитів 
селезінки виділяють малі, середні і великі. Основними фенотипами лімфоцитів є CD4+ (Т-хелпери), 
CD8+ (Т-кілери), CD3+. В білій пульпі селезінки виявлені Т- і В-лімфоцити, ефекторні клітини 
(плазмоцити, моноцити, макрофаги, дендритні клітини). Для червоної пульпи, крім моноцитів, 
макрофагів характерними є нейтрофіли, ендотеліальні клітини [2]. Макрофаги (осілі і циркулюючі) 
приймають участь в регуляції лімфопоезу, здатні продукувати медіатори катехоламіни і гістамін [3]. 
В той же час, однією з основних функцій медіаторів є активація макрофагів. Активовані за рахунок 
медіаторів макрофаги мають більші розміри, до 26 мкм замість 16 мкм, містять підвищену кількість 
лізосом, мають посилену фагоцитуючу активність [4]. Подібними за морфологією до макрофагів є 
дендритні клітини [5]. Вони, на відміну від макрофагів, мають окреслені гранули, не містять 
фаголізосом, тонофібрил; є дані, що вони приймають участь в клітинному розпізнаванні 
лімфоцитів, а при вторинному контакті цього лімфоцита з дендритною клітиною відбувається 
блокування його подальшого диференціювання [6]. Малочисленими в селезінці є тучні клітини, які 
приймають дуже активну участь а імунних реакціях, розташовуються в основному в капсулі і 
трабекулах [7], являються потужним депо вмісту гістаміну в організмі [8], в їх гранулах присутні 
серотонін, катехоламін гепарин, гіалуронова кислота і малосульфатовані мукополіцукри. У людини 
і котів серотонін відсутній [9]. Є дані, що існує і другий вид тучних клітин – без гепарину, вони 
містять білок [10]. 

Три різновиди ретикулоепітеліальних клітин знаходяться в пульпі селезінки: фагоцитуючі 
ретикулярні клітини, для яких типова присутність в цитоплазмі великої кількості різноманітних 
лізосом і фагосом; нефагоцитуючі ретикулярні клітини, які мають овальну, веретеноподібну або 
зірчасту форму, овальне або витягнуте ядро з дифузно розподіленим хроматином, ряд дослідників 
їх називає власними стромальними елементами ретикулярної тканини; недиференційовані або 
неактивовані, їх важко ідентифікувати через слабкий розвиток органел [11]. Виявлені в пульпі в 
незначній кількості бластні клітини [12].  

У акули спостерігалися еритроцити на різних стадіях розвитку, плазматичні клітини, макрофаги, 
імовірно, що тромбоцити також утворюються в селезінці [13]. У селезінці жаби були виявлені 
імунокомпетентні клітини, подібні до Т- і В-лімфоцитів, макрофагів [14]. 

На базі кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного 
університету згідно наукової тематики «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі 
та при патології» (державний реєстраційний № 0113V000900) вивчається морфофункціональна 
особливість селезінки тварин різних класів. Велика увага приділяється встановленню клітинного 
складу селезінки. Встановлено, що у великої рогатої худоби (ВРХ) найбільш чисельними 
клітинними елементами реактивних центрів і маргінальної зони лімфоїдних вузликів селезінки є 
малі лімфоцити, кількість яких у середньому досягає в реактивних центрах 60,0±2,13%, в 
маргінальній зоні – 66,4±2,72%. На другому місці – середні і ретикулярні клітини. На долю 
бластних форм і великих лімфоцитів у реактивних центрах припадає 7,2±0,33%, макрофагів – 
0,8±0,25%, зруйнованих клітин – 1,4±0,34% та на долю їх в маргінальній зоні відповідно – 
1,0±0,26%; 0,4±0,22%; 0,9±0,28%. У ВРХ в реактивному центрі малих лімфоцитів нараховувалось 
на 5 % більше, ніж у овець і на 15 % більше, ніж у коней; в маргінальній зоні відповідно на 6 % і 18 
%. У коней ретикулярних клітин маргінальної зони виявлено на 2 % більше, ніж у овець та на 8 % 
більше, ніж у ВРХ; в реактивному центрі – на 5 % і 7 % відповідно. Середніх лімфоцитів у коней 
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більше і в реактивному центрі, і в маргінальній зоні в середньому в 1,2-1,4 рази. 
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В статье исследовано влияние синтетических регуляторов роста на процессы ризогенеза 
черенков декоративных растений в осенне-зимний период. Выяснено, что декоративные растения 
нецелесообразно размножать методом черенкования в этот период, так как большинство 
черенков не способны побороть стрессовые реакции и образовать дополнительные корни. 

Сьогодні заради вирішення глобальних екологічних проблем активне відновлення зелених 
насаджень відбувається шляхом розмноження рослин методом живцювання, що передбачає 


