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Виявлено, що в залежності від того, яку роль відіграє тварина, ураженість різними видами 
гельмінтів неоднакова. Так, серед квартирних собак найвища інвазованість нематодами 
спостерігалась у вівчарок -  30,6 % токсокарами, різеншнауцерів -  ЗО % токсаскарісами, догів -  
26,3 % токсокарами, пуделів карликових -  20 % токсокарами. Дипілідіями в значній мірі були 
уражені різеншнауцери -  70 %, тер’єри -  36 %, доги -  31,6 %, вівчарки -  30,6 %, спанієлі -  28 %.

Собаки, які утримуються у вольєрах у приватному секторі, уражені нематодозно- 
Цестодозною інвазією на 41,6 %.

Мисливські породи собак майже на 100 % уражені теніями незалежно від сезону року і 
лише цуценята у віці до 6-ти місяців токсокарами (100%), а старші 6-ти місяців -  
токсаскарисами 100 %.

Дані про ураженність різних порід собак в м. Харкові представлені у таблиці.
Гельмінтокопроовоскопічїю обстежувались собаки різних порід і різного віку. Причому 

в залежності від умов утримання, раціону та віку тварин гельмінтозна інвазія реєструвалась у 
різних асоціаціях. Так, молодняк до 3-місячного віку уражений моноінвазією нематод 
(квартирні), а у вольєрних цуценят знаходили, як правило, токсокари+ дипілідії.

Молодняк від 4-х місяців і старші уражені нематодами в різних асоціаціях, а також 
нематодозно-цестодозною інвазією (табл.).

. Висновки
1. У результаті проведених досліджень у собак м.Харкова виявлені наступні види 

гельмінтів: з нематод-токсокари, токсаскариси, унцінарії, анкілостоми, трихоцєфали; з цестод 
тенії та дипілідії.

2. Встановлено, що гельмінтози у дорослих собак реєструються, як правило, в різних 
асоціаціях. Молодняк до 3-місячного віку уражений моноінвазією нематод, а тварини від 4-х 
місяців і старші -  нематодами в різних асоціаціях, а також нематодозно-цестодозною інвазією,

3. 39,2% квартирних собак та 41,6% тварин, що утримуються у вольєрах у 
приватному секторі інвазовані нематодами і цестодами в різних асоціаціях незалежно від 
породи.

4. Мисливські породи собак незалежно від сезону року майже на 100% уражені 
теніями.
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АГРЕГОВАНІ ЛІМФОЇДНІ ВУЗЛИКИ СЛІПИХ КИШОК КУРЕЙ ПОРОДИ ЛЕГГОРН

Агреговані лімфоїдні вузлики сліпих кишок курей локалізовані у  власній пластинці слизової 
оболонки і частково -  в підслизовій основі у вигляді сліпокишкових мигдаликів та пейеровпх бляшок .

Особливе місце в імунній системі органів травлення посідають агреговані лімфоїдні 
вузлики (пейерові бляшки, мигдалики), для яких характерний лімфоцито-епітеліальний 
симбіоз і які, за сучасними даними, є периферичними органами імуногенезу [1]. Разом з цим 
припускають, що в цих органах можуть утворюватися В-лімфоцити у ссавців [2, 3], а також у
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птахів після редукції їх клоакальної сумки. Структура та особливості функцій агрегованих 
лімфоїдних вузликів органів травлення свійських птахів до цього часу вивчені ще недостатньо.

Метою нашої роботи було вивчення топографію, макро- та мікроструктуру агрегованих 
лімфоїдних вузликів сліпих кишок у курей.

Матеріал та методи досліджень
Матеріал для дослідження відібрали від курей породи леггорн, віком 150 діб. При 

виконанні роботи використали макро- і мікроскопічні методи морфологічних досліджень. Для 
мікроскопічних досліджень серійні парафінові зрізи фарбували гематоксиліном та еозином, за 
Ван-Гізон, резорцин -  фуксином за Вейгертом, альціановим синім за Зїеебшап. Ретикулярні 
волокна виявляли за методом Келемена [4].

Результати досліджень
Кури мають дві сліпі кишки. Довжина правої становить 18,1 ±1,24 см, а лівої -  

18,34±1,408 см. У кожній з кишок ми виділили три частини: початкову -  найтоншу, середню -  
найкоротшу та кінцеву -  найдовшу і найширшу. Будова слизової оболонки різних частин 
кишки і її рельєф неоднакові. Так, в початковій частині слизова оболонка формує високі 
ворсинки (575,0±154,09 мкм) і не утворює складок. Слизова оболонка середньої і кінцевої 
частин сліпої кишки утворює невисокі широкі ворсинки і складки. Останні в середній частині 
орієнтовані вздовж кишки, а в кінцевій -  у різних напрямках.

У слизовій оболонці всіх частин кишки макроскопічно нами виявлені агреговані 
лімфоїдні вузлики. Вони розташовані нерівномірно і відрізняються за розмірами. На відстані 3- 
7мм від початку кишки міститься найбільший агрегат лімфоїдних вузликів -  сліпокишковий 
мигдалик (СКМ). Він займає майже весь периметр кишки. Форма його здебільшого овальна, 
рідко -  округла. Найбільша довжина СКМ становить 10,74±1,33 мм, а ширина -  7,96±1,95 мм. 
Поверхня СКМ горбиста. Вона утворена листочкоподібними складками слизової оболонки, які 
переплітаються між собою. Висота складок збільшується від периферії до центру.

Мікроскопічними дослідженнями встановлено, що СКМ розташовані у власній 
пластинці слизової оболонки, яка, як відмічено вище, формує листочкоподібні складки. Вони 
розділені заглибленнями -  криптами. Від них відходять розгалуження, які проникають в товщу 
складок. На серединному зрізі СКМ може нараховуватися від 5 до 8 складок. Складки мають 
досить широку основу і значну висоту. Так, на периферії СКМ висота складок коливається від

Максимальна висота складок у центрі СКМ досліджених курей становила 4600 мкм. Складки 
СКМ закінчуються 1-2 ворсинками.

Строма СКМ утворена пухкою сполучною тканиною, в якій багато колагенових, 
еластичних і ретикулярних волокон. Пучок цих волокон проходить в центрі кожної складки і 
розгалужується в напрямку до вільної поверхні СКМ. На строму приходиться 12,387±2,625 % 
усієї площі СКМ. Основа складок утворена лімфоїдною тканиною, яка розташована дифузно 
(ДЛТ), та у вигляді лімфоїдних вузликів (ЛВ). ДЛТ займає 59,269±4,971 % площі СКМ, а ЛВ -  
11,74±2,03%. Кількість ЛВ на серединному зрізі коливається від 25 до 67, Навколо ЛВ 
виявляється оболонка з ніжних колагенових, еластичних і ретикулярних волокон. Основу 
паренхіми листочків СКМ утворює ретикулярна тканина. Ретикулярні волокна, 
переплітаючись, утворюють сітку в ДЛТ, оточують ЛВ та виявляються в центрі деяких ЛВ.

Складки СКМ пронизані криптами. їх епітелій, як і епітелій всієї слизової оболонки 
сліпих кишок, інфільтрований лімфоїдними клітинами і містить багато келихоподібних клітин. 
Окремі крипти в товщі СКМ розгалужуються на кілька вторинних крипт. На долю крипт 
припадає 16,604±3,514 % площі серединного зрізу СКМ.

Між складками слизової оболонки середньої та кінцевої частин сліпих кишок 
розташовані пейерові бляшки (ПБ). Вони, на відміну від таких у ссавців, мають округлу форму 
і виступають над поверхнею слизової оболонки у вигляді напівсферичних утворень. У центрі 
найбільших ПБ макроскопічно помітний отвір крипти, яка проходить у їх товщу. Розташовані
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ПБ нерівномірно, але переважно ближче до місця прикріплення брижі. Найбільша кількість ПБ, 
нарахованих нами в правій кишці, становила 23, а в лівій -  17.

ПБ знаходяться у власній пластинці слизової оболонки та в підслизовій основі. Вони 
утворені ЛВ, які лежать ланцюжком і можуть утворювати кілька рядів. Кожен ЛВ оточений 
оболонкою. Частина ПБ, як відмічено вище, в центрі мають крипту, яка в їх товщі 
мішечкоподібно розширюється, Навколо неї розташована ДЛТ, яку оточують ЛВ. їх 
нараховується в середньому від 14 до 22.

Епітелій та власна пластинка слизової оболонки у всіх досліджених ділянках сліпих 
кишок дифузно інфільтровані клітинами лімфоїдного ряду, які в основі окремих ворсинок або 
навколо крипт утворюють щільніші скупчення, що нагадують ЛВ, але не мають оболонки.

Висновки
1. Агреговані лімфоїдні вузлики сліпих кишок курей представлені сліпокишковими 

мигдаликами та пейеровими бляшками.
2. Сліпокишкові мигдалики розташовані у власній пластинці слизової оболонки, а 

пейерові бляшки крім неї ще й у підслизовій основі.
3. Сліпокишкові мигдалики та пейерові бляшки утворені сполучно-тканинною 

стромою, лімфоїдною тканиною і системою крипт. Окремі пейерові бляшки крипт не мають.
4. У сліпокишковому мигдалику строма займає 12,387±2,625 %, лімфоїдна тканина -  

71,009±3,172 %, крипти -  16,604±3,514 % їх площі.
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МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ОРГАНІВ І ТКАНИН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

У статті подані морфометричні показники органів і тканин різних видів 
сільськогосподарських тварин. За результатами досліджень встановлено, що гістоструктура органів і 
тканин у великої рогатої худоби, овець та коней має подібну будову, але різниться певними 
морфометричтши показниками.

Важливим напрямком сучасного тваринництва та ветеринарної 'медицини є вивчення 
структурно-функціональних особливостей органів і тканин сільськогосподарських тварин у
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