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РОЗВИТОК СЛІПОКИШКОВИХ МИГДАЛИКІВ У КУРЕЙ В 
ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 

Досліджено розвиток сліпокишкових мигдаликів у курей віком від 1 доби до 9 
місяців. Встановлено, що формування мигдаликів як імунних органів курей 
відбувається протягом перших 20 діб життя. Найбільший вміст лімфоїдної 
тканини зареєстрований у мигдаликах курей віком 4 місяці. 

Постановка проблеми 
Сліпокишкові мигдалики (СКМ) розташовані у початковій частині 

основи сліпих кишок курей [1,2,3,4]. Вони мають переважно овальну чи 
округлу форму і значні розміри [5]. СКМ знаходяться у власній пластинці 
слизової оболонки сліпих кишок. Вони утворені сполучнотканинною 
стромою, паренхімою та системою крипт. Паренхіма СКМ представлена 
дифузною лімфоїдною тканиною (ДЛТ) та лімфоїдними вузликами (ЛВ) 
[1–5]. Ріст і розвиток СКМ у постнатальному періоді онтогенезу курей 
вивчений недостатньо. У спеціальній літературі щодо цих питань є тільки 
окремі розрізнені роботи [6,7,8]. 

Метою нашого дослідження було простежити розвиток СКМ як 
імунного органа курей у постнатальному періоді онтогенезу. 

Матеріал і методики досліджень  
Матеріал для досліджень відібрали від клінічно здорових курей 

яйценосного кросу Шевер 579 віком від 1 доби до 9 місяців. Для 
мікроскопічних досліджень шматочки сліпих кишок з СКМ фіксували у  
10  %-вому водному розчині нейтрального формаліну та заливали у 
парафін. Зрізи завтовшки 5–6 мкм фарбували гематоксиліном та еозином, 
за Ван Гізон і Келеменом [9,10]. Статистичну обробку результатів 
проводили за допомогою програми Excel’97.  

Результати дослідження  
Мікроскопічними дослідженнями встановлено, що у добових курей у 

ділянці СКМ слизова оболонка сліпої кишки потовщена. Вона утворена 
епітелієм, власною пластинкою, м’язовою пластинкою та підслизовою 
основою. Слизова оболонка формує ворсинки та крипти. Епітелій, що 
вкриває ворсинки та вистеляє крипти, простий стовпчастий облямівковий і 
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містить келихоподібні клітини. Останні відсутні у ділянках СКМ між 
ворсинками. В епітелії виявляються поодинокі лімфоцити. Вони 
розташовані переважно у базальній частині епітеліального шару. Власна 
пластинка слизової оболонки утворена пухкою сполучною тканиною. Вона 
містить дифузну лімфоїдну тканину. Між лімфоїдними клітинами у ній 
виявляються еозинофіли. М’язова пластинка та підслизова основа в ділянці 
СКМ виражені слабо.  

У 5-добових курей слизова оболонка сліпих кишок у ділянці 
розташування СКМ теж потовщена. Інфільтрація епітелію лімфоїдними 
клітинами зростає. Вони виявляються у товщі епітелію на різній висоті. 
Лімфоїдна тканина СКМ, як і добових, представлена дифузним скупченням 
лімфоїдних клітин у ворсинках та під ними. При цьому ворсинки 
потовщуються. Лімфоїдні клітини тут переважно темноядерні. Вони 
лежать між відростками ретикулярних клітин. Крім зазначених видів 
клітин в ділянці СКМ виявлені макрофаги та поодинокі гранулоцити. 
Плазматичних клітин у курей цього віку ми не виявляли. У 10-добових 
курей в ДЛТ СКМ виявляються передвузлики та первинні ЛВ, навколо 
останніх формується оболонка. Клітини в них розташовані з однаковою 
щільністю. Таких ЛВ може нараховуватися від 4 до 10 на серединному 
поперечному зрізі. У 20-добових курей в окремих ЛВ відмічається 
формування гермінативних центрів. Це вторинні ЛВ. Поява вторинних ЛВ 
свідчить про функціональну зрілість органа.  

У курей віком один місяць і старших СКМ добре виражені, помітні 
неозброєним оком. Вони мають горбисту поверхню. Епітелій і власна 
пластинка слизової оболонки в ділянці СКМ формує листочкоподібні 
складки, розділені між собою криптами. Останні розгалужуються в товщі 
складок. На серединному поперечному зрізі СКМ може бути від 3 до 8 
складок, які закінчуються ворсинками. 

Складки СКМ пронизані криптами. Їх епітелій, як і епітелій слизової 
оболонки сліпих кишок, інфільтрований лімфоїдними клітинами і містить 
багато келихоподібних клітин. 

Епітелій, який вкриває СКМ та формує стінку крипт – простий 
стовпчастий облямівковий. В ньому виявляються лімфоцити, які мігрують 
сюди з лімфоїдної тканини. Доля епітелію та крипт у структурі СКМ з 
віком курей змінюється нерівномірно. Так, у 20-добових курей вони 
займають 24,51±1,44 % площі на серединному поперечному зрізі СКМ 
(рис. 1). Їх вміст поступово зменшується до 4-місячного віку, а у курей 
старших вікових груп – нерівномірно зростає.  

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 сліпокишкового мигдалика. Вміст сполучної тканини в 
мигдаликах у курей від 1 до 3-місячного віку (8,88±1,24 – 9,53±1,74 %) 
майже однаковий. У 4-місячних курей він дещо зменшується (до 
6,70±0,45 %), а у курей старшого віку – нерівномірно зростає. Найбільший 
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відсоток сполучної тканини зафіксований у курей віком 7 місяців 
(14,33±1,36  %).  

Вміст лімфоїдної тканини зростає до 4-місячного віку і становить у цей 
період 80,41±1,38  % щодо площі серединного зрізу СКМ. У мигдаликах 
курей старших вікових груп відсоток лімфоїдної тканини зменшується. 

Складові компоненти лімфоїдної тканини у курей з віком також 
змінюються. У курей всіх вікових груп на ДЛТ припадає значно більша 
площа, ніж на ЛВ (рис.2). Так, частка ДЛТ у ЛТ досліджених груп курей 
становить 70,95–91,61 %. Найбільший її вміст зареєстрований у курей 
віком 20 діб (91,61 %), а найменший – у 6- місячних (70,95 %). Найменший 
вміст ЛВ (8,39 %) виявлено у курей віком 20 діб, а найбільша їх кількість 
спостерігалася у 6-місячних особин. Вони займали 29,05  % площі ЛТ на 
серединному зрізі СКМ. 
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Рис. 1 Динаміка співвідношення структурних компонентів СКМ у 

курей в постнатальному періоді онтогенезу 
 

У курей 1-місячного віку і старших більшість ЛВ – вторинні. В них 
розрізняють темну периферичну і світлу центральну зони. За 
літературними даними основу ЛВ утворюють ретикулярні клітини. Проте 
при імпрегнації зрізів азотнокислим сріблом ретикулярні волокна, які 
продукуються цими клітинами, в ЛВ виявляються не завжди. Їх добре 
видно у передвузликах, ДЛТ, в підепітеліальній зоні та в оболонках ЛВ. В 
останніх виявляються також ніжні колагенові та еластичні волокна. 
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Рис. 2 Динаміка співвідношення компонентів лімфоїдної тканини 

СКМ у курей в постнатальному періоді онтогенезу 
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Основу паренхіми листочків сліпокишкових мигдаликів утворює 
ретикулярна тканина. Ретикулярні волокна, переплітаючись, утворюють 
сітку в ДЛТ, оточують лімфоїдні вузлики та виявляються в центрі деяких 
лімфоїдних вузликів. 

Висновки 
1. Формування СКМ як імунного органу курей відбувається протягом 

перших 20 діб життя.  
2. У курчат добового віку в СКМ виявляється лише дифузна лімфоїдна 

тканина. Передвузлики та первинні лімфоїдні вузлики реєструються, 
починаючи з 10-добового віку, а вторинні – у курей віком 20 діб і 
старших. 

3. Найбільший вміст лімфоїдної тканини (дифузної та лімфоїдних 
вузликів) зареєстрований у курей віком 4 місяці. У курей старшого віку 
її вміст поступово зменшується. 

4. Найбільший вміст лімфоїдних вузликів у складі лімфоїдної тканини 
зафіксований у курей віком 6 місяців, а дифузної лімфоїдної тканини – 
у 20-добових. 

Перспективи подальших досліджень  
Матеріал, викладений у статті, є фрагментом дослідження росту і 

розвитку СКМ у курей в постнатальному періоді онтогенезу. Макро- і 
мікроскопічні та цитологічні дослідження СКМ слід проводити у курей 
інших вікових груп з метою встановлення точних строків початку їх 
морфо-функціональної зрілості, максимального росту і розвитку та 
інволюції.  
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ВПЛИВ ГІДРОХІНОНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВМІСТ 
ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНАХ МАНТІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

UNIO CONUS (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) 
Висвітлено вплив гідрохінону у концентраціях 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК на вміст 

піровиноградної кислоти в мантії і зябрах U. conus за різної тривалості експозиції 
молюсків у токсичному середовищі (1, 7, 14 діб). 

Постановка проблеми 
Промислові скиди багатьох підприємств (хімічні, нафтові, газові, 

коксобензольні, фармацевтичні, текстильні, деревообробні, шкіряні та ін.) 
містять у своєму складі феноли і їх гомологи у чималих концентраціях – 
від десятих часток грама до декількох грамів на 1 л. І хоча скиди 
розбавляються надалі річковими водами, вміст в них цих токсикантів 
навіть на значній віддалі від джерел забруднення (15–30 км) може 
обчислюватися сотими і десятими частками мг на 1 л, тоді як гранично 
допустима концентрація (ГДК) їх у природних водах становить усього 
лише 0,001 мг/л. 
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