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ПТАХІВ 

 
На сьогоднізначний інтерес у нейроморфологів викликають дослідження 

спинномозкових вузлів хребетних тварин, в тому числі водоплавної птиці, 
натканинному та клітинному рівнях. Оскільки, дослідження 
морфофункціонального стану нервових клітин спинномозкових вузлів має 
важливе значення для вивчення їх здатності до компенсаторнопристосувальних 
змін, що відображають ступінь та характер рухової активності тварин [1–3]. 
Тому метою проведених досліджень було з’ясувати морфофізіологічні 
особливості макро- та мікроскопічної будови спинномозкових вузлів(СМВ) у 
статевозрілих водоплавних птахів. 

При виконанні досліджень використанізагальноприйняті анатомічні, 
гістологічні, нейрогістологічні, гістохімічні, морфометричні та статистичні 
методи досліджень [4]. 

З’ясовано, що гістоархітектоніка СМВ водоплавних птахів (качок, гусей) 
в цілому подібна до такої у наземних видів свійської птиці. Вони мають 
подібну структурну організацію, характерну для чутливих вузлів, проте 
існують певні відмінності. Так, у водоплавної птиці шийні спинномозкові вузли 
знаходяться у напрямку дорсального корінця спинномозкового нерва в межах 
міжхребцевих отворів, а за їх межами – грудні,попереково-крижові та вузли 
шийного і попереково-крижового потовщень. 

Слід зазначити, форми досліджуваних спинномозкових вузлів різні:шийні 
вузли у качки і попереково-крижові та СМВ шийного потовщення у 
досліджуваної птиці мають овальну форму. Видовжено-овальна форма 
характерна для вузлівпопереково-крижових потовщень – у качки. Шийним 
СМВ та попереково-крижових потовщень у гуски властива веретеноподібна 
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форма.У водоплавних птахівгрудні вузли з’єднані з симпатичними та мають 
видовжено-овальну форму, рідше – овальні. 

Нервові клітини шийних тапопереково-крижовихвузлівзнаходяться, в 
основному, на периферії органа. У СМВ шийних та попереково-крижових 
потовщень нейрони з великим об’ємом їх перикаріонів розташовані під 
сполучнотканинною капсулою. Рівномірно локалізованінейроцити у грудних 
вузлах. Перикаріони нейронів мають округлу форму з добре вираженими 
контурами цитоплазми та містять округлі, як правило, центрично розміщені, 
ядра різного діаметра. 

Під час імпрегнації досліджуваних вузлів за методами Більшовський-Грос 
і Рамон-і-Кахалем спостерігали різну інтенсивність аргенофіліїнейроцитів. 
Навколо кожного нейрона видно чітко сформовану мантійну оболонку. При 
цьому їх нейрофібрилярний апарат добре розвинений 

За результатами органометричних досліджень, середні значення площі 
повздовжнього зрізу вузлів шийного потовщення маютьнайвищі показники, 
порівняно з іншими досліджуваними ділянками,у гуски. При цьому вони 
становлять 4,35 ± 0,04 мм2, що є вірогідно (р<0,001) більше на 0,27 мм2, ніж у 
качки.Ззовні досліджувані СМВ вкриті чітко вираженою сполучнотканинною 
капсулою,яка найкраще розвинена у качки. Так, її товщина складає, відповідно, 
33,0 ± 2,66 мкм. Однак у гуски цей показник зменшується до 29,33 ± 1,26 мкм. 

Морфометричними дослідженнями встановлено, що найбільші розміри 
нейронів характерні для вузлів попереково-крижового потовщення – у качки 
44,381 ± 4,818 і 50,022 ± 5,225 тис. мкм3 у гуски відповідно. Це, можливо, 
пояснюється видовими особливостями птахів, внаслідок зміни середовища їх 
існування, що обумовлює підвищення рівня навантаження на тазові кінцівки. 

Крім того,подібно до вищезазначеного об’єму перикаріонів нейроцитів, 
найвищі середні значення об’єму ядер нервових клітин виявлено у СМВ 
попереково-крижового потовщення. Проте у качки цей показниквірогідно 
(р<0,05) зростаєдо 1490,5 ± 122,95 мкм3 у порівняні з таким у гуски 
(1292,50 ± 117,52мкм3). 

Як наслідок,залежно від показників об’єму клітин та їх ядер,спостерігали 
найменші середні значення ядерно-цитоплазматичного відношення нейроцитів 
попереково-крижових СМВ і відповідних потовщеннях у гуски, відповідно, 
0,036 ± 0,005 і 0,038 ± 0,005. 

Варто відмітити, що найвищий ступінь інтенсивності гістохімічних 
реакцій на виявлення вмісту і локалізації нуклеїнових кислот та загального 
білка відмічали у нейронах спинномозкових вузлів попереково-крижового і 
шийного потовщень. Ці нейроцити також характеризуються найбільшим 
вмістом базофільної речовини у вигляді зерен неоднакових розмірів. 

Таким чином, проведеними комплексними дослідженнями з’ясовано, що 
спинномозкові вузли водоплавних птахів мають певні морфологічні та 
фізіологічні особливості макро- і мікроструктури. На нашу думку, це свідчить 
про підвищення рівня метаболічних процесів їх нейронів, пов’язаних з 
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видовими особливостями, перш за все,руховою активністю, іннервацією 
органів грудочеревної, тазової порожнин та кінцівок. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ ТА РОЗЧИНУ 
РЕАМБЕРИНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СОБАК З ХІРУРГІЧНОЮ 

ПАТОЛОГІЄЮ 
 

Препарати з використанням янтарної кислоти досить розповсюджені у 
медицині. Янтарна кислота володіє адаптогенною, антигіпоксичною, 
антиоксидантною і нейротропною дією, нормалізує енергетичний обмін, 
загальний фізіологічний стан організму, прискорює процеси біосинтезу в 
умовах патологій і екстремальних дій [1]. Янтарна кислота – універсальний 
проміжний метаболіт, утворений при взаємоперетвореннях вуглеводів, білків і 
жирів в рослинних і тваринних клітинах, вона є найважливішим продуктом і 
субстратом циклу трикарбонових кислот (циклу Кребса) [2].  

Янтарна кислота так як і її солі (сукцинати) мають антистресову і 
нейротропну дію, стимулюють клітинне дихання, позитивно впливають на 
засвоєння клітинами кисню [3]. Вміст янтарної кислоти в тканинах організму 
людини і тварини складає 0,2-0,8 ммоль/кг, а її концентрація в плазмі крові 


