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Перелік умовних позначень, одиниць, символів,  

скорочень і термінів 
 
АД – абсолютна довжина  
АМ – абсолютна маса 
ВД – відносна довжина 
ВМ – відносна маса 
г – грам 
ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 
КРД – коефіцієнт росту довжини 
КРМ – коефіцієнт росту маси 
мкм – мікрометр 
мм – міліметр 
од. – одиниць 
ПШРД – питома швидкість росту довжини 
ПШРМ – питома швидкість росту маси 
РНК – рибонуклеїнова кислота 
см – сантиметр 
ЯЦВ – ядерно-цитоплазматичне відношення 
М – середнє арифметичне 
m – похибка середнього арифметичного 
n – кількість дослідних тварин 
р – критерій вірогідності 
r – коефіцієнт парної кореляції 
t – розрахункове значення критерію Стьюдента 
tкрит – критичне значення критерію Стьюдента 
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Вступ 
 

Птахівництво – високорентабельна і перспективна галузь 

тваринництва, яка забезпечує населення продуктами харчування 

та сировиною впродовж року. В Україні останніми 

десятиліттями окрім традиційних видів свійської птиці – курей, 

гусей, індичок, качок практикують розведення перепелів, 

страусів і цесарок (Сахацький М.І., 2007). 

Яєчна продуктивність птахів прямо залежить від 

морфофункціонального стану яйцепроводу (Азаубаева Г.С., 

2008). Знання морфологічних особливостей його будови і 

закономірностей процесів репродукції необхідні для вирішення 

практичних завдань з відтворення стада, підвищення яєчної 

продуктивності, своєчасної диференційної діагностики хвороб 

органів розмноження птиці. 

У яйцепроводі птахів відбувається депонування 

сперматозоїдів, запліднення яйцеклітини, утворення її третинної 

оболонки та ембріональний розвиток зародка на ранніх стадіях 

(Дерев’янко І.Д., 2008; Sinowatz F., 2014). Пізнання його будови, 

розвитку і функціонування є однією з основних проблем 

сучасної біології та ветеринарної медицини.  

Вченими тривалий час особлива увага приділялася 

вивченню морфофункціонального стану яйцепроводу в умовах 
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експериментального утримання та годівлі птиці (Шарандак В.И. 

1985; Федорова Н.Н., 1986; Хохлов Р.Ю., 2000; Конате Н., 2001; 

Подгорнова Е.Д., 2009; Бородай В.П., Вакуленко Ю.О., 2014). 

Проводились біохімічні дослідження тканин яйцепроводу в 

нормі і за впливу естрогенних гормонів (Журавлева Н.И., 

Прокофьева Е.С., 1979; Манухина А.И., Столярова А.Г., 

Журавлева А.И., 1981; Шевченко В.Г., Шевченко Н.А., 1984; 

Циновый В.И., Куртасов В.С., 1990; Краніна О.В., 1995).             

Є відомості щодо патоморфології яйцепроводу птахів при 

хворобах (Федотов С., Бессарабов Б., 2006; Деревянко І.Д., 2007; 

Белогуров А.Н., Трояновская Л.П., 2013; Шацило Е.С., 2016). 

Відомо, що будова яйцепроводу визначається віком і 

видом птахів [138, 268, 386, 472].  

Порівняно добре ріст та розвиток цього органа 

досліджений у курей (Трайнис К.-В. А., 1968; Литовченко Л.Н., 

1971; Царева О.Ю., 1989; Кушкина Ю.А., 2005; Хохлов Р.Ю. 

2009).  

Є окремі фундаментальні роботи з морфології 

яйцепроводу гусей (Бондаренко О.Є., 2000; Тегза А.А., 2002), 

індичок (Жигалова О.Є., 1998), качок (Стрижикова С.В., 1989, 

2000), страусів (Sinowatz F., 2014), перепіл (Савельева А.Ю., 

2009; Abdullah - al – Mahmud Md., 2014).  
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Проте більшість вчених при дослідженні яйцепроводу 

птахів цих видів не враховували положення яйця в ньому. 

Відомості про зміну морфометричних показників яйцепроводу 

птахів до початку і за припинення несучості розрізнені та 

неповні. Особливості макро- і мікроскопічної будови 

яйцепроводу цесарок не описані.  

Таким чином, вивчення морфології яйцепроводу свійських 

птахів різних видів у постнатальному періоді онтогенезу із 

застосуванням анатомічних, гістологічних, гістохімічних, 

електронно-мікроскопічних і морфометричних методик є 

актуальним. 

 

1. Особливості розмноження свійських птахів 
Птахи – численний клас хребетних тварин. Нині відомо 

понад 10 тис. видів птахів (27 родів і 170 родин), серед яких 

понад 5 тис. співочі. Загальна чисельність птахів становить 

близько 100 млрд. Найбільша кількість їх видів існує у Колумбії 

(1700), Бразилії (1440), Еквадорі (1357); значно менше – в 

Камеруні (670), США і Канаді (775); дуже мало видів – у Греції 

(339) та Португалії (315). В Україні налічується близько 360 

видів птахів [189, 195]. 

Людиною одомашнено із ряду Куроподібних – кури, 

індики, цесарки, перепели, павичі, фазани; із Гусеподібних – 
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гуси, качки, лебідь-шипун; із Голубоподібних – сизий голуб [61, 

206, 307]. Також людина розводить у неволі страусів, канарейок, 

папуг, бакланів та інших птахів [15, 41, 207]. 

За період господарського використання птиці людиною 

створено більше 600 порід курей. Їх поділяють на яєчні, м’ясо-

яєчні, м’ясні, декоративні та спортивні. В Україні вирощують 

яєчні (леггорн, род-айленд) і м’ясні (корніш, плімутрок) породи 

курей [31, 35, 39, 94, 188].  

З водоплавної птиці розводять легкі (китайська, кубанська 

сіра), середні (велика сіра, велика біла, роменська) породи гусей 

і м’ясні та м’ясо-яєчні (пекінська, українська сіра, українська 

біла, чорна білогруда) породи качок [1, 175, 208].  

Серед цесарок розводять сіро-крапчасту, сріблясто-

крапчасту, сибірську білу, волзьку, загорську білогруду, 

блакитну і кремову породи [52, 89, 213].  

Щодо індиків, у колишньому Радянському Союзі були 

створені північнокавказька бронзова і біла, чорна тіхорецька, 

біла московська, бронзова широкогруда та інші породи. Нині в 

Україні для промислового виробництва м’яса індиків 

використовують лише білу широкогруду породу [165].  

Серед 10 порід перепелів, найбільш поширеними є яєчна – 

японська і м’ясна – фараон [14, 54, 95]. Породи голубів 

поділяють на спортивні, декоративні та м’ясні. Господарське 
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значення мають м’ясні породи: кінг, штрассер, тексан, римська 

та інші [174]. Звичайний і мисливський види фазанів вирощують 

для поповнення молодняком мисливських угідь та одержання 

м’яса [15, 190]. Породи страусів ще не створені. У племінних 

господарствах України розводять, в основному, африканський 

чорний підвид страусів [6, 41, 170]. 

Доведено, що завдяки одомашненню птахи втратили 

здатність до польотів і перельотів, за винятком сизого голуба і 

цесарки. Змінилися екстер’єр і конституція птахів, забарвлення 

їх пір’я і шкаралупи яєць, співвідношення між м’язовою та 

кістковою тканинами. Збільшилися розміри органів травлення, 

зменшилась відносна маса серця, нирок і легень [54, 59, 248, 

307, 308, 327].  

За даними В.П. Бородай (2006), скороспілість, збільшення 

яєчної продуктивності, втрата інстинкту насиджування є 

особливостями розмноження свійських птахів [259].  

Найбільш скороспілими є перепілки. Вони починають 

відкладати яйця у 35–45-добовому віці [13, 90, 54]. У курей 

статева зрілість настає дещо пізніше – у віці 120–180 діб [7, 31], 

у цесарок – 150–180 [83, 84], в індичок – 180–240 [11, 358], у 

качок – 180–300 [33] і гусок – 200–300 діб [2, 208]. 

Репродуктивний період у страусів починається з 2-річного віку і 

продовжується 40 років [6, 41 248].  
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Тривалість репродуктивного періоду цесарок і качок 

складає 2 роки [56, 83, 206], гусей – 5–6 [3, 312], індичок і 

курей – 2–3 роки [61, 332]. 

Полігамний спосіб життя характерний для більшості видів 

свійських птахів. За даними [7, 53, 61, 259, 270], статеве 

співвідношення у курей складає 1:9, перепелів – 1:3–4, цесарок – 

1:4, страусів – 1:3–4, качок – 1:5, індичок – 1:8–10. У страусів 

одна із самок є домінуючою [207]. Гуси, фазани і голуби 

створюють сімейні пари [15, 174]. 

Статевий диморфізм птахів визначається розмірами їх тіла, 

розвитком похідних шкіри та органів розмноження. Зазвичай 

самці більші за самок, але в індичок та мускусних качок маса 

тіла самців більша в 1,5–2 раза. Самки перепелів, навпаки, 

більші за самців [56, 90, 213].  

У півня краще розвинуті гребінь і рульове пір’я, в ділянці 

плесна містяться шпори. Хвіст індика своєрідної форми, корали 

великі, фіолетового кольору під час збудження і темно-

червоного у спокійному стані. Голос селезня шипуватий, 

рульове пір’я закручено догори [59, 94, 61, 189, 259, 497].           

У самок перепелів немає куприкової залози [14, 90, 95], у самців 

цесарок восковиця опукла та велика [59, 89, 213]. 

Органи розмноження самців птахів представлені 

сім’яниками, придатками сім’яників, сім’явиносними протоками 
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і органами парування. До складу органів розмноження самок 

належать лівий яєчник і лівий яйцепровід. В ембріональному 

періоді закладаються і праві яєчник та яйцепровід, які з часом 

редукуються [430, 456]. 

Кури і перепілки несуть яйця впродовж року. У качок, 

індичок, гусок, цесарок несучість циклічна [53, 59, 94]. За рік 

курка яєчних кросів зносить 250–315 яєць, м’ясних – 100–150, 

м’ясо-яєчних – 180–240 яєць [31, 35]. Несучість індичок 

становить 100–150, качок 120–180, гусок – 40–80 [165, 175, 312], 

перепілок – 220–280 [34, 95, 152], цесарок – 100–140 [52, 56], 

самок страусів – 40–60 [41, 207] і голубів – 12–16 яєць за рік.     

Із збільшенням віку несучість птахів зменшується на 10–15 %. 

Винятком є страуси і гуси. Продуктивність останніх до 3–4-

річного віку зростає [208, 212, 312]. 

Внаслідок зміни температурних умов, розвиток ембріона у 

знесеному яйці припиняється та відновлюється за насиджування 

або інкубації. Тривалість ембріонального розвитку птахів різна і 

залежить від маси яєць [59, 168, 332].  

За даними [94, 188, 259], інкубація яєць перепілок 

продовжується 18 діб, курей – 21, гусок, цесарок, качок, 

індичок – 28 діб, самок страусів – 43–45 і голубів – 16 діб.    

Щодо інстинкту насиджування, більшість свійських птахів його 

втратили. Частково він зберігся в індичок та цесарок.  
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2. Фізіологія формування яйця, його будова та 

хімічний склад 
Яйцеклітину птахів називають яйцем. Її запліднення і 

утворення третинної оболонки відбувається в яйцепроводі – 

довгому трубчастому органі, який складається з п’яти відділів: 

лійки, білкового відділу, перешийка, матки та піхви [138, 268, 

386, 472].  

Загальна тривалість формування третинної оболонки яйця 

у яйцепроводі свійських птахів складає близько 24 годин. Після 

овуляції овоцит захоплює лійка яйцепроводу. В ній овоцит 

перебуває 20–30 хвилин, впродовж яких він запліднюється,         

а також утворюється внутрішній щільний шар білка [164, 171]. 

Далі яйцеклітина потрапляє в білковий відділ 

яйцепроводу, в якому протягом трьох годин формується 

внутрішній щільний, внутрішній рідкий, зовнішній щільний і 

частково зовнішній рідкий шари білка. Просуваючись по 

білковому відділу, яйце повільно обертається. Мікроскопічно 

тонкі нитки муциноподібного білка накручуються одна на одну, 

утворюючи градинки. Останні продовжують формуватись і за 

перебування яйця в перешийку і матці яйцепроводу [16, 164]. 

З білкового відділу яйце надходить у перешийок 

яйцепроводу, в якому перебуває одну годину. Тут формується 

підшкаралупова оболонка і накопичується зовнішній рідкий шар 
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білка [138, 166, 423]. Потім яйце потрапляє в матку 

яйцепроводу, залози якої виділяють секрет, що містить воду та 

мінеральні речовини. Завдяки високій проникності 

підшкаралупової оболонки, вода і мінеральні солі потрапляють 

усередину яйця і білок розріджується. При цьому оболонка 

натягується і на поверхні її зовнішнього шару формується 

шкаралупа [16, 171, 306].  

Перед знесенням яйця поверхня його шкаралупи 

вкривається надшкаралуповою плівкою (кутикулою).                  

У порожнині матки яйце перебуває 18–20 годин і повністю 

сформоване виходить назовні через піхву яйцепроводу [85, 138, 

268, 483]. 

Яйце складається з жовтка, білка, підшкаралупової 

оболонки і шкаралупи [96, 91, 268]. Їх співвідношення у 

суходільних і водоплавних птахів різне. У качиному яйці 12% 

припадає на шкаралупу, 52,6% – на білок і 35,4% – на жовток.    

В індички вказані показники становлять 11,8, 55,9, 32,3% 

відповідно [16, 332]. У перепелиних яйцях частка білка більша 

(60%) ніж у курячих (32%), а частка шкаралупи, навпаки, менша 

(7 і 10% відповідно) [54, 135, 151]. 

Жовток – це власне яйцеклітина у якій є ядро і цитоплазма. 

Жовток буває світлим і темним. Перший формується вночі, 

другий – вдень. Жовток є головним джерелом живлення 
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зародка: 28% його маси становлять жири, 20% – білки, решта 

припадає на воду [8, 164, 306 ]. В одному грамі перепелиних 

яєць, порівняно з курячими, міститься в 2 раза більше вітамінів, 

в 4 – Ферума і Калію в 1,5 раза – Кобальту і Купруму [95, 151].  

Білок, підшкаралупова оболонка і шкаралупа – це складові 

частини третинної оболонки яйця. Білок розміщений навколо 

жовтка. До його складу входить вода, білки, вуглеводи, 

мінеральні речовини і незначна кількість ліпідів. Білок слугує 

зародку м’якою подушкою, яка компенсує механічні поштовхи 

та різкі зміни температури [164, 269, 272].  

Зовні білок яйця вкритий підшкаралуповою оболонкою, 

яка складається з зовнішнього і внутрішнього шарів. Перший 

шар прилягає до білка, другий – до шкаралупи [16, 166, 473].      

В ділянці тупого кінця яйця між цими шарами знаходиться, 

заповнена повітрям порожнина (повітряна камера). 

Підшкаралупова оболонка побудована з волокон, до складу яких 

входять кератиноподібні речовини. Вона дуже щільна, 

еластична і проникна для газів, води та розчинів [138, 164]. 

Шкаралупа яйця виконує захисну функцію. Вона є депо 

мінеральних речовин, які використовуються для формування 

скелета зародка. У шкаралупі містяться мікроскопічні пори, 

тому вона проникна для газів. Зовні шкаралупа вкрита 
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кутикулою, яка запобігає проникненню крізь пори шкаралупи 

мікроорганізмів і спорів грибів [44, 261, 267, 268].  

Шкаралупа яйця побудована з неорганічних (95%) і 

органічних (5%) речовин. Органічні речовини утворюють 

щільно розміщені пучки волокон, неорганічні – вапно [85].         

У цесарки шкаралупа яйця в 1,5 раза товстіша і в 3 рази міцніша 

шкаралупи яйця курки [213]. Шкаралупа яйця перепілки тонка,     

а підшкаралупова оболонка – міцна та еластична [54, 152, 172]. 

Птахи-довгожителі відкладають 2–3 яйця, співочі птахи – 

4–12 [189, 402]. Середня маса яйця курки становить 60 г [61, 

331], цесарки – 45 [89, 96], перепілки – 12 [54, 172], індички – 

85, гуски – 170, качки – 90 [3, 33, 208, 358], самки страуса – 1400 

[6, 41, 171] і голуба – 22 г [174]. Зазвичай, дрібні птахи 

відкладають яйця великих розмірів. Відносна маса яйця індички 

дорівнює 1%, курки – 4, перепілки – 7,5%. 

Форма яєць птахів різних видів неоднакова [16, 138, 261, 

483]. И.С. Митяй (2010) на основі вивчення індексу 

подовженості яйця запропонував класифікувати пташині яйця за 

симетрією полярних зон (симетричні, моноасиметричні і 

біосиметричні), за подовженістю (короткі нормальні, подовжені 

і довгі) і кривизною клоакальної зони (дрібнорадіусні, 

середньорадіусні і великорадіусні) [165].  
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С.А. Родионова (2011) встановила, що забарвлення яєць 

птахів визначається екологічними чинниками і генетичним 

кодом, а на морфологічному рівні залежить від накопичення у 

шкаралупі яйця жовчних пігментів [193]. Яйця курей мають 

білий або коричневий колір, голубів – білий або жовтий, 

індиків – жовтувато-коричневий в цятки [306], страусів – білий 

або жовтувато-білий, ему – темно-зелений, казуара – зелено-

блакитний з білими цятками [207, 306]. Качині яйця – зелено-

блакитного або білого кольорів [96], перепелині – від темно-

коричневого, блакитного, білого до світло-жовтого з чорними, 

коричневими і блакитними цятками, плямами та смугами [151]. 
 

3. Зміна макроскопічних морфометричних 

показників яйцепроводу перепілок, курей і качок  

у віковому аспекті 
Відомо, що ріст трубчастих органів характеризують такі їх 

показники як маса і довжина [147, 191, 192, 329]. Це стосується і 

яйцепроводу птахів.  

Р.Ю. Хохлов (2008) вивчав ріст яйцепроводу курей кросу 

ломанн браун [287, 415]. За його даними, динаміка росту 

яйцепроводу має періодичний характер. Перший етап – 

відносного спокою триває 120 діб і характеризується незначною 

інтенсивністю росту яйцепроводу. Його АД збільшується в 3,9 
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раза, АМ – в 53 раза. Другий етап – інтенсивного розвитку 

продовжується 30 діб (120–150 доба) і проявляється 

збільшенням АМ яйцепроводу в 102 раза. Це майже в два раза 

більше ніж за перший етап. Третій етап – стабільного 

функціонування (150–540 доба) триває 390 діб і 

характеризується помірним збільшенням АМ та АД 

яйцепроводу, його диференціюванням на відділи. Четвертий 

етап – інволюції яйцепроводу продовжується з 540 до 570-

добового віку. Протягом нього АМ яйцепроводу зменшується в 

1,7 раза, тобто до значення, що відповідає початку несучості 

птахів (150 доба).  

Хохлов Р.Ю. також виділив критичні фази розвитку 

яйцепроводу курей. Перша критична фаза співпадає з 

вилупленням птиці, друга – розпочинається у курей старших 

120 діб і проявляється інтенсивним розвитком яйцепроводу. 

Третя критична фаза відмічається в 150-добовому віці, коли 

яйцепровід активно функціонує і курка несеться. Четверта 

критична фаза починається після 540-добового віку і 

характеризується зниженням темпу несучості [280].  

В.И. Шарандак (1985) визначав АМ яйцепроводу курей 

породи білий леггорн кросу Білорусь-9 і породи корніш кросу 

IV у віковому інтервалі від однієї до 540 діб. За його даними, 

постнатальний морфогенез яйцепроводу відбувається у сім 
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періодів: перший період – відносного «спокою» яйцепроводу 

(від вилуплення до 60 доби); другий період – інтенсивного росту 

і розвитку яйцепроводу (до 120 доби); третій період – 

диференціювання яйцепроводу на відділи (до 150 доби); 

четвертий період – початку несучості (до 210 доби); п’ятий 

період – інтенсивної несучості (до 360 доби); шостий період – 

зниження несучості (до 480 доби) і сьомий – інволюційний 

період (до 540 доби) [317].  

Е.Д. Подгорнова (2009) довела, що ріст яйцепроводу курей 

м’ясного кросу ИЗА JV залежить від режиму освітлення. Вона 

виділила чотири періоди постнатального морфогенезу 

яйцепроводу: 1–120 доба – період відносного «спокою»; 120–

210 доба – період інтенсивного росту, розвитку і 

функціонування; 210–360 доба – період циклічного гальмування 

репродуктивної функції; 360–540 доба – період біоритмічної 

активації репродуктивної функції яйцепроводу [184, 187]. 

При вивченні росту яйцепроводу птахів у постнатальному 

періоді онтогенезу ряд авторів особливу увагу приділили 

дослідженню періодів повільного та інтенсивного росту органа 

[18, 68, 69, 73, 178, 183, 481].  

О.Є. Жигалова, О.Є. Бондаренко, Н.І. Коновалова (2008) 

встановили, що тривалість періоду повільного росту 

яйцепроводу специфічна для кожного виду птахів і коливається 
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у широких межах – від 3-х місяців у курей, до 7-ми в індичок і 

8-ми у гусок [73]. За даними О.Є. Бондаренко (2000), цей період 

характеризується проліферацією, тканинною диференціацією 

структурних елементів і формуванням рельєфу слизової 

оболонки яйцепроводу [18].  

Більшість дослідників [18, 68, 73, 183] стверджують, що 

період інтенсивного росту яйцепроводу птахів характеризується 

збільшенням його АМ і АД, а також розвитком секреторних 

структур стінки. Його тривалість не залежить від виду птахів і 

становить 8 тижнів. Він є критичним, відповідає періоду 

статевого дозрівання птиці, регулюється нейрогуморально і 

закінчується яйцевідкладанням.  

Найбільш повно ріст яйцепроводу перепілок у 

постнатальному періоді онтогенезу описала Савельева А.Ю. 

[199]. Вона виділила шість періодів росту яйцепроводу 

перепілок японської породи: перший період – відносного 

«спокою» в рості та розвитку (до 21 доби); другий період – 

інтенсивного морфогенезу (21–35 доба); третій період – початку 

несучості (35–45 доба); четвертий період – високої секреторної 

активності яйцепроводу (45–150 доба); п’ятий період – 

зниження темпу несучості (150–240 доба) і шостий період – 

інволюції репродуктивної системи та припинення несучості        

(з 240 доби). 
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Нами встановлено періоди зміни абсолютної маси та 

довжини яйцепроводу перепілок, курей і качок у 

постнатальному періоді онтогенезу, які мають неоднакову 

тривалість та різні вікові терміни настання.  

З’ясовано, що АМ яйцепроводу залежить від маси тіла 

перепілок (табл. 1).  

 

Таблиця 1. 
 

Маса тіла і макроскопічні морфометричні показники 
яйцепроводу перепілок у постнатальному періоді онтогенезу 

(М±m, n=6) 
 

Вік, 
діб Маса тіла, г 

Абсолютна 
маса 

яйцепроводу,  
г 

Відносна 
маса 

яйцепроводу, 
% 

Абсолютна 
довжина 

яйцепроводу, 
см 

1 8,1±0,35 0,007±0,001 0,084±0,013 1,5±0,04 
7 25±0,42** 0,014±0,001 0,058±0,004 1,9±0,09 
14 48,02±0,56*** 0,025±0,001 0,053±0,002 3,6±0,24 
21 89,6±3,49*** 0,044±0,003 0,049±0,004 4,53±0,15 
28 120,52±1,24*** 0,105±0,012 0,087±0,011 5,52±0,34 
35 150,3±2,86*** 0,904±0,026* 0,601±0,023 10,17±0,49** 
42 181,83±3,5*** 7,53±0,29*** 4,14±0,2*** 21,32±1,12*** 
60 197,07±5,11** 8,17±0,74 4,15±0,45 26,97±1,26* 
90 198,12±10,05 8,2±0,95 4,14±0,37 27,05±2,34 
120 199,64±8,71 8,24±0,53 4,13±0,41 27,62±3,15 
150 200±5,54 8,3±0,65 4,15±0,34 28,15±0,82 
180 199,51±7,55 8,28±0,91 4,15±0,29 28,03±3,09 
210 198,12±5,89 8,22±1,06 4,14±0,48 27,78±1,37 
240 170,22±2,84*** 2,74±0,22* 1,61±0,15* 11,41±1,21*** 
Примітка. * – р<0,05; ** – р<0,01; ***– р<0,001 порівняно з попередньою 
віковою групою 
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У добової птиці АМ органа становить 0,007±0,001 г, а у 

150-добової – 8,30±0,65 г. Тобто, за перші 150 діб життя вона 

зростає в 1186 раза. Найбільш різко цей процес відбувається у 

птиці віком від 28 (0,105±0,012 г) до 35 діб (0,904±0,026 г) – на 

761% (р<0,05) і від 35 до 42 діб (7,53±0,29 г) – на 733% 

(р<0,001). Після 150 доби спостерігається нерівномірне 

зменшення АМ яйцепроводу. Найбільш інтенсивно цей 

показник зменшується у перепілок віком від 210 (8,22±1,06 г) до 

240 діб (2,74±0,22 г) – на 200% (р<0,05). 

ВМ яйцепроводу перепілок теж непостійна (див. табл. 1). 

Вона зменшується від однієї (0,084±0,013%) до 21 доби 

(0,049±0,004%). У птиці старшого віку цей показник 

нерівномірно збільшується. Найбільш інтенсивно він зростає у 

перепілок віком від 35 (0,601±0,023%) до 42 діб (4,14±0,2%) – в 

6,9 раза (р<0,001). Протягом наступних 168 діб життя перепілок 

ВМ яйцепроводу майже однакова і не перевищує 4,15%. Від 

210- до 240-добового віку цей показник зменшується (р<0,05) в 

2,6 раза і дорівнює 1,61±0,15%.  

АД яйцепроводу перепілок, як і його АМ, теж 

збільшується від однієї (1,5±0,04 см) до 150 доби 

(28,15±0,82 см). Найбільш інтенсивно цей процес відбувається у 

перепілок віком від 28 (5,52±0,34 см) до 35 діб (10,17±0,49 см) – 

на 84% (р<0,01) і від 35 до 42 діб (21,32±1,12 см) – на 110% 
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(р<0,001). Після 150 доби АД яйцепроводу нерівномірно 

зменшується. Найбільш інтенсивно цей процес відбувається у 

перепілок віком від 210 (27,78±1,37 см) до 240 діб 

(11,41±1,21 см) – на 143% (р<0,001) (див. табл. 3.1). 

Отже, зміни макроскопічних морфометричних показників 

яйцепроводу перепілок у постнатальному періоді онтогенезу 

можна розділити на чотири періоди: помірного збільшення (від 

добового до 28-добового віку), інтенсивного збільшення (до 42-

добового віку), відносної стабілізації показників (до 210-

добового віку), вираженого зменшення (до 240-добового віку).  

Кожний з цих періодів мають неоднакову тривалість, різні 

вікові терміни настання і характерну залежність зміни 

показників АМ і АД.  

У період помірного збільшення макроскопічних 

морфометричних показників виражена експоненціальна 

залежність, в період помірного збільшення – лінійна, в період 

відносної стабілізації – степінна, в період інтенсивного 

зменшення – обернена лінійна залежність, що можливо свідчить 

про стадії та ступінь (вираженість) перебігу різних 

фізіологічних процесів (вилуплення, адаптації, 

диференціювання органів, линьки, статевої зрілості, 

оптимальної несучості, старості), які впливають на 

морфометричні показники яйцепроводу. 
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Встановлені нами періоди зміни АМ і АД яйцепроводу 

перепілок у постнатальному періоді онтогенезу узгоджуються з 

показниками ПШРМ і ПШРД, КРМ і КРД цього органа (табл. 2).  

 
Таблиця 2. 

 
Показники питомої швидкості та коефіцієнту росту 

яйцепроводу перепілок 
 

Періоди  
Вікові 
групи,  

діб 

Питома швидкість  
росту (%) 

Коефіцієнт  
росту 

маси 
тіла 

маси 
органа 

довжини 
органа 

маси 
органа 

довжини 
органа 

Помірного 
збільшення 

1–7 18,78 11,55 12,83 0,62 0,68 
7–14 9,32 8,28 9,13 0,89 0,98 

14–21 8,91 8,08 3,28 0,91 0,37 
21–28 4,24 12,43 2,82 2,93 0,67 

за період 10 10,03 4,83 1 0,48 

Інтенсивного 
збільшення 

28–35 3,15 30,75 8,73 9,76 2,77 
35–42 2,72 30,28 10,57 11,13 3,89 

за період 2,94 30,52 9,65 10,38 3,28 

Відносної 
стабілізації 

42–60 0,45 0,45 1,31 1,00 2,91 
60–90 0,02 0,01 0,01 0,50 0,50 
90–120 0,03 0,02 0,07 0,67 2,33 

120–150 0,01 0,02 0,02 2,00 2,00 
150–180 -0,01 -0,01 -0,01 1,00 1,00 
180–210 -0,02 -0,02 -0,03 1,00 1,50 
за період 0,05 0,05 0,16 1 3,2 

Вираженого 
зменшення 

210–240 -0,51 -3,66 -2,97 7,18 5,82 
за період -0,51 -3,66 -2,97 7,18 5,82 

 

ПШРМ яйцепроводу перепілок від однієї до 21 доби 

зменшується з 11,55% (1–7 доба) до 8,08% (14–21 доба). Після 

21-добового віку, спостерігається інтенсивне збільшення 
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ПШРМ яйцепроводу – 12,43% (21–28 доба), 30,75% (28–35 

доба) і 30,28% (35–42 доба). Впродовж наступних 198 діб життя 

перепілок цей показник зменшується. Він набуває від’ємного 

значення у таких вікових групах птиці, як 150–180 (-0,01%), 

180–210 (-0,02%) і 210–240 доба (-3,66%). 

Протягом перших 42 діб життя перепілок показник КРМ 

яйцепроводу збільшується. Максимальне його значення 

реєструється у птиці віком від 28 до 35 (9,76) і від 35 до 42 діб 

(11,13). У перепілок старших вікових груп КРМ яйцепроводу 

зменшується і не перевищує 2,0. Він різко зростає до 7,8 – у 

перепілок віком від 240 до 270 діб. 

ПШРД яйцепроводу перепілок зменшується з 12,83% (1–7 

доба) до 2,82% (21–28 доба). У птиці старшого віку цей 

показник збільшується. Максимальне його значення 

спостерігається у таких вікових групах, як 28–35 (8,73%) і 35–42 

доба (10,57%). Після 120 доби ПШРД яйцепроводу зменшується 

і набуває від’ємного значення у перепілок віком від 150 до 180 

(-0,01%), від 180 до 210 (-0,03%) і від 210 до 240 діб (-2,97%) 

(див. табл. 2). 

КРД яйцепроводу впродовж перших 28 діб життя 

перепілок коливається від 0,68 (1–7 доба) до 0,67 (21–28 доба). 

У птахів старших вікових груп цей показник зростає. 

Максимальний він реєструється у перепілок віком від 28 до 35 
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(2,77), від 35 до 42 (3,89), від 42 до 60 (2,91) і від 210 до 240 діб 

(5,82) (див. табл. 3.2). 

У курей АМ яйцепроводу також непостійна і змінюється з 

віком (табл. 3). Вона збільшується від однієї (0,01±0,001 г) до 

120 діб (48,57±2,3 г) в 4857 раза (р<0,001). Проте цей процес 

відбувається нерівномірно і найбільш різко у птиці віком від 90 

(0,522±0,012 г) до 120 діб (48,57±2,3 г) – на 9205% (р<0,001). У 

курей старших вікових груп АМ яйцепроводу збільшується 

незначно – на 13% (120–150 доба), 14% (150–180 доба), 9% 

(180–210 доба), 8% (210–240 доба), 11% (240–270 доба), 1% 

(270–300 доба) і 3% (300–330 доба). АМ яйцепроводу курей 

віком від 360 (82,18±2,87 г) до 390 діб (21,18±3,94 г) 

зменшується на 288% (р<0,001).  

ВМ яйцепроводу також змінюється з віком курей. За перші 

30 діб життя цей показник зменшується з 0,027±0,002 до 

0,01±0,001%. У птиці старших вікових груп ВМ яйцепроводу 

нерівномірно збільшується. Найбільш інтенсивно цей процес 

відбувається у курей віком від 90 (0,056±0,004%) до 120 діб 

(3,28±0,028%) – в 58,6 раза (р<0,01). Після 360 доби ВМ 

яйцепроводу зменшується (р<0,01) в 3,5 раза і дорівнює 

1,31±0,27% у курей віком 390 діб.  
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Таблиця 3. 
 

Маса тіла і макроскопічні морфометричні показники 
яйцепроводу курей у постнатальному періоді онтогенезу 

(М±m, n=6) 
 

Вік
, 

діб 
Маса тіла, г 

Абсолютна 
маса 

яйцепроводу,  
г 

Відносна 
маса 

яйцепроводу,  
% 

Абсолютна 
довжина 

яйцепроводу, 
см 

1 46,98±1,37 0,01±0,001 0,027±0,002 2,52±0,46 
30 254,9±13,84*** 0,026±0,003 0,01±0,001 4,5±0,37 
60 576,7±32,07*** 0,101±0,011 0,017±0,001 7,42±0,51 
90 925±59,53*** 0,522±0,012 0,056±0,004*** 11,48±1,64 
120 1480,3±66,49** 48,57±2,3*** 3,28±0,28** 69,8±2,82*** 
150 1669±67,29*** 55,08±2,05 3,30±0,17 76,3±1,3* 
180 1693±88,22 63,04±6,12 3,72±0,25 78,1±6,9 
210 1720,2±61,63 68,42±4,44 3,98±0,34 79,9±2,44 
240 1744,5±73,15 74,15±5,13 4,25±0,22 80,2±5,13 
270 1760±82,12 82,33±2,6 4,68±0,14 81,5±4,05 
300 1772±92,04 83,15±6,04 4,69±0,32 81,8±5,12 
330 1793,3±63,74 85,73±3,76 4,78±0,27 82,1±2,04 
360 1812±42,94 82,18±2,87 4,54±0,16 81±4,32 
390 1615,7±38,9*** 21,18±3,94*** 1,31±0,2** 30±2,08*** 
Примітка. * – р<0,05; ** – р<0,01; ***– р<0,001 порівняно з попередньою 
віковою групою 

 

Як видно з даних табл. 3, АД яйцепроводу курей 

збільшується від однієї (2,52±0,46 см) до 330 доби 

(82,1±2,04 см) в 33 раза. Найбільш інтенсивно вона зростає у 

птиці віком від 90 (11,48±1,64 см) до 120 діб (69,8±2,82 см) – на 

508% (р<0,001). Після 330 доби, спостерігається зменшення АД 

яйцепроводу курей. Найбільш різко цей процес відбувається у 
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курей віком від 360 (81±4,32 см) до 390 діб (30±2,08 см) – на 

170% (р<0,001). 

Отже, зміни макроскопічних морфометричних показників 

яйцепроводу курей у постнатальному періоді онтогенезу можна 

розділити на чотири періоди: помірного збільшення (від 

добового 90-добового віку), інтенсивного збільшення (до 120-

добового віку), відносної стабілізації показників (до 360-

добового віку), вираженого зменшення (390-добового віку).  

Кожний з цих періодів мають неоднакову тривалість, різні 

вікові терміни настання і характерну залежність зміни 

показників АМ і АД. У період помірного збільшення 

макроскопічних морфометричних показників виражена 

експоненціальна залежність, в період помірного збільшення – 

лінійна, в період відносної стабілізації – степінна, в період 

інтенсивного зменшення – обернена лінійна залежність.  

Встановлені нами періоди зміни АМ і АД яйцепроводу 

курей у постнатальному періоді онтогенезу узгоджуються з 

показниками ПШРМ і ПШРД, КРМ і КРД цього органа (табл. 4).  

Показник ПШРМ яйцепроводу в перші 90 діб життя 

курей рівномірно збільшується – 3,29% (1–30 доба), 4,52% (30–

60 доба), 5,48% (60–90 доба). У птиці віком від 90 до 120 діб він 

різко зростає (в 2,8 раза) і дорівнює 15,11%. Впродовж 

наступних 210 діб життя курей ПШРМ яйцепроводу 
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зменшується з 0,42% (120–150 доба) до 0,1% (300–330 доба). 

Після 330 доби цей показник набуває від’ємного значення          

(-0,14% – у курей 330–360-добового віку і -4,25% – у курей 360–

390-добового віку). 

Таблиця 4. 
 

Показники питомої швидкості та коефіцієнту росту 
яйцепроводу курей 

 

Періоди  
Вікові 
групи,  

діб 

Питома швидкість  
росту (%) 

Коефіцієнт  
росту 

маси 
тіла 

маси 
органа 

довжини 
органа 

маси 
органа 

довжини 
органа 

Помірного 
збільшення 

1–30 5,83 3,29 2 0,56 0,34 
30–60 2,72 4,52 1,67 1,66 0,61 
60–90 1,57 5,48 1,45 3,49 0,92 
за період 3,35 4,44 1,7 1,33 0,54 

Інтенсивного 
збільшення 

90–120 1,57 15,11 6,02 9,62 3,83 
за період 1,57 15,11 6,02 9,62 3,83 

Відносної 
стабілізації 

120–150 0,4 0,42 0,3 1,5 0,75 
150–180 0,05 0,28 0,08 5,6 1,6 
180–210 0,05 0,27 0,08 5,4 1,6 
210–240 0,05 0,27 0,01 5,4 0,2 
240–270 0,05 0,26 0,05 5,2 1,67 
270–300 0,02 0,03 0,01 1,5 0,5 
300–330 0,04 0,1 0,01 2,5 0,25 
330–360 0,04 -0,14 -0,04 -3,5 -1 
за період 0,08 0,22 0,06 2 1 

Вираженого 
зменшення 

360–390 -0,38 -4,25 -3,31 11,18 8,71 
за період -0,38 -4,25 -3,31 11,18 8,71 

 

КРМ яйцепроводу курей збільшується з 0,56 (1–30 доба) 

до 9,62 (90–120 доба). У птахів старшого віку цей показник 
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зменшується. Він дорівнює -3,5 – у курей віком від 330 до 360 

діб, а потім різко збільшується до 11,18 – у курей віком від 360 

до 390 діб (див. табл. 4). 

ПШРД яйцепроводу теж змінюється з віком курей (див. 

табл. 4). Вона зменшується з 2 (1–30 доба) до 1,45% (60–90 

доба), а за тим інтенсивно збільшується до 6,02% – у курей 90–

120-добового віку. У птиці старших вікових груп цей показник 

зменшується і набуває від’ємного значення у курей віком від 

330 до 360 (-0,04%) і від 360 до 390 діб (-3,31%).  

КРД яйцепроводу, як і його КРМ, теж збільшується в 

перші 120 діб життя птиці. Максимальний цей показник 

реєструється у курей віком від 90 до 120 діб (3,83), 

мінімальний – у курей віком від 1 до 30 діб (0,34). Після 120 

доби КРД органа зменшується до -1 – у курей 330–360-добового 

віку, а потім різко збільшується до 8,71 – у курей 360–390-

добового віку. 

У качок АМ яйцепроводу також неоднакова (табл. 5). Вона 

збільшується від однієї (0,035±0,003 г) до 360 доби 

(73,59±5,79 г) в 2103 раза (р<0,001). За цей період вона зростає 

найбільш різко у птиці віком від 1 до 30 діб (на 349%), від 180 

до 210 діб (на 467%; р<0,001) і від 210 до 240 діб (на 717%; 

р<0,001). Цей показник у качок віком від 360 (73,59±5,79 г) до 

390 діб (20,5±2,63 г) зменшується на 259% (р<0,001). 
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Таблиця 5. 
 

Маса тіла і макроскопічні морфометричні показники 
яйцепроводу качок у постнатальному періоді онтогенезу 

(М±m, n=6) 
 

Вік, 
діб Маса тіла, г 

Абсолютна 
маса 

яйцепроводу, г 

Відносна 
маса 

яйцепроводу,  
% 

Абсолютна 
довжина 

яйцепроводу, 
см 

1 56,5±1,38 0,035±0,003 0,061±0,006 4,22±0,22 
30 801±47,97*** 0,157±0,012 0,021±0,004 6,48±0,39 
60 1545±49,24*** 0,448±0,024 0,029±0,002 9,27±0,75 
90 2305±72,05*** 0,71±0,09 0,031±0,005 10,53±1,38 
120 2732,5±121,97*** 1,13±0,12 0,041±0,005 13,05±1,48 
150 2944,8±150,55*** 1,2±0,18 0,041±0,012 15,12±2,52 
180 3120±257,37*** 1,28±0,12 0,041±0,006 16,52±1,27 
210 3171±186,26 7,26±0,73*** 0,229±0,036 30,08±1,14*** 
240 3268±163,57** 59,32±4,36*** 1,82±0,19* 66,55±3,77*** 
270 3277,3±209,26 64,12±8,06 1,96±0,25 70,15±5,33 
300 3290,5±132,59 71,45±4 2,17±0,16 72,47±3,27 
330 3305,2±245,12 72,13±8,33 2,18±0,31 75,02±6,14 
360 3313±233,9 73,59±5,79 2,22±0,14 78,5±3,08 
390 2730±133,93*** 20,5±2,63*** 0,75±0,08* 27,83±3,16*** 
Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; ***– р<0,001 порівняно з попередньою 
віковою групою 

 

ВМ яйцепроводу теж непостійна. За перші 30 діб життя 

качок вона зменшується майже в 3 раза (0,061±0,006 – 

0,021±0,004%). У птиці старших вікових груп цей показник 

нерівномірно збільшується. Найбільш інтенсивно він зростає у 

качок віком від 180 (0,041±0,006%) до 210 діб (0,229±0,036%) – 

в 5,6 раза і від 210 до 240 діб (1,82±0,19%) – в 7,9 раза (р<0,05). 
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Після 360 доби ВМ яйцепроводу зменшується (р<0,05) в 3 раза і 

дорівнює 0,75±0,08% – у качок 390-добового віку (див. табл. 5). 

АД яйцепроводу качок, як і його АМ, теж збільшується від 

однієї (4,22±0,22 см) до 330 доби (75,02±6,14 см). За цей період 

вона збільшується найбільш інтенсивно у качок віком від 180 

(16,52±1,27 см) до 210 діб (30,08±1,14 см) – на 82% і від 210 до 

240 діб (66,55±3,77 см) – на 121%. У птиці віком від 360 

(78,5±3,08 см) до 390 діб (27,83±3,16 см) АД яйцепроводу 

зменшується на 182% (р<0,001). 

Отже, зміни макроскопічних морфометричних показників 

яйцепроводу качок у постнатальному періоді онтогенезу можна 

розділити на чотири періоди: помірного збільшення (від 

добового до 180-добового віку), інтенсивного збільшення (до 

240-добового віку), відносної стабілізації показників (до 360-

добового віку), вираженого зменшення (390-добового віку).  

Кожний з цих періодів мають неоднакову тривалість, різні 

вікові терміни настання і характерну залежність зміни 

показників АМ і АД. У період помірного збільшення 

макроскопічних морфометричних показників виражена 

експоненціальна залежність, в період помірного збільшення – 

лінійна, в період відносної стабілізації – степінна, в період 

інтенсивного зменшення – обернена лінійна залежність.  
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Встановлені нами періоди зміни АМ і АД яйцепроводу 

качок у постнатальному періоді онтогенезу узгоджуються з 

показниками ПШРМ і ПШРД, КРМ і КРД цього органа (табл. 6).  

 
Таблиця 6. 

 
Показники питомої швидкості та коефіцієнту росту 

яйцепроводу качок 
 

Періоди  
Вікові 
групи,  

діб 

Питома швидкість  
росту (%) 

Коефіцієнт  
росту 

маси 
тіла 

маси 
органа 

довжини 
органа 

маси 
органа 

довжини 
органа 

Помірного 
збільшення 

1–30 9,14 5,18 2,1 0,57 0,23 
30–60 2,19 3,50 1,19 1,6 0,54 
60–90 1,33 1,53 0,42 1,15 0,32 
90–120 0,57 1,55 0,72 2,72 1,26 
120–150 0,25 0,20 0,49 0,8 1,96 
150–180 0,19 0,22 0,3 1,16 1,58 
за період 2,24 2,01 0,76 0,9 0,34 

Інтенсивного 
збільшення 

180–210 0,05 5,78 2 115,6 40 
210–240 0,1 7 2,65 70 26,5 
за період 0,08 6,39 2,32 79,88 29 

Відносної 
стабілізації 

240–270 0,01 0,15 0,18 15 18 
270–300 0,01 0,47 0,11 47 11 
300–330 0,01 0,03 0,12 3 12 
330–360 0,01 0,07 0,15 7 15 
за період 0,01 0,18 0,14 18 14 

Вираженого 
зменшення 

360–390 -0,65 -4,26 -3,46 6,55 5,32 
за період -0,65 -4,26 -3,46 6,55 5,32 

 

ПШРМ яйцепроводу в 1–30-добових качок дорівнює 

5,18%, а у 150–180-добових – 0,22%. Тобто, за перші 180 діб 

життя птиці вона зменшується в 23,55 раза. Після 180 доби 
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ПШРМ органа інтенсивно зростає до 5,78% (180–210 доба) і 7% 

(210–240 доба). У качок старших вікових груп цей показник 

зменшується і набуває від’ємного значення в 360 –390-добовому 

віці (-4,26%). 

КРМ яйцепроводу качок теж непостійний (див. табл. 3.6). 

Протягом перших 240 діб життя птиці максимальний КРМ 

яйцепроводу реєструється у вікових групах – 180–210 (115,6) і 

210–240 доба (70). У качок старшого віку цей показник 

нерівномірно зменшується. У качок 360–390-добового віку він 

дорівнює 6,55. 

Як видно з даних табл. 6, показник ПШРД яйцепроводу 

протягом перших 180 діб життя качок зменшується з 2,1% (1–30 

доба) до 0,3% (150–180 доба). Починаючи з 180-добового віку, 

він збільшується до 2% (180–210 доба) і 2,65% (210–240 доба). 

У птиці старших вікових груп ПШРД яйцепроводу 

зменшується. Цей показник набуває від’ємного значення у 

качок віком від 360 до 390 діб (-3,46).  

КР довжини яйцепроводу качок теж непостійний. Від 

однієї до 180 доби цей показник нерівномірно змінюється і не 

перевищує 2. У птахів старших вікових груп КРД яйцепроводу 

збільшується і максимальний реєструється у качок віком від 180 

до 210 (40) і від 210 до 240 діб (26,5). У качок 360–390-добового 

віку КРМ яйцепроводу зменшується до 5,32. 
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4. Морфологія яйцепроводу перепілок, курей і 

качок від вилуплення до статевої зрілості 
Яйцепровід птахів на ранніх етапах постнатального 

періоду онтогенезу має вигляд прямої плоскої трубки з тонкими 

стінками та однаковим діаметром на всьому його протязі [305, 

390, 444].  

Проведеними дослідженнями встановлено, що у птиці 

віком від однієї до 28 (перепілки), 60 (кури) і 120 діб (качки) 

яйцепровід має вигляд прямої трубки білого кольору з гладкою 

поверхнею і майже однаковим діаметром на його протязі 

(табл. 7). Серед птахів такого віку максимальний середній 

діаметр яйцепроводу реєструється у качок (0,75±0,02 – 

3,33±0,24 мм), мінімальний – у перепілок (0,54±0,02 – 

2,53±0,12 мм). 

Після 35 (перепілки), 90 (кури) і 150 доби (качки) 

яйцепровід набуває складчастої форми (рис. 1). На ньому чітко 

виділяється краніальна, середня і каудальна ділянки, які 

різняться діаметром.  

Краніальна ділянка органа найбільш вузька. Її діаметр 

варіює від 2,63±0,08 (перепілки) до 3,69±0,21 мм (кури). 

Середня ділянка дещо ширша (3,54±0,22 мм – у перепілок, 

3,81±0,36 – у курей і 4,56±0,31 мм – у качок) з незначним 

звуженням вкінці.  
35 

 



 
 

Таблиця 7. 
 

Діаметр яйцепроводу свійських птахів на ранньому етапі 
постнатального періоду онтогенезу, мм (n=6, М±m) 

 
Вид 

свійських 
птахів 

Вік, 
діб 

Ділянка яйцепроводу Середнє 
значення краніальна середня каудальна 

Перепілка 

1 0,53±0,03 0,54±0,02 0,55±0,04 0,54±0,02 
7 1,07±0,08 1,08±0,08 1,02±0,07 1,06±0,05 
14 1,74±0,07 1,75±0,08 1,76±0,09 1,75±0,07 
21 1,92±0,11 1,90±0,11 1,93±0,1 1,92±0,09 
28 2,52±0,1 2,53±0,2 2,55±0,13 2,53±0,12 
35 2,63±0,08 3,54±0,22 7,11±0,66**●● 4,43±0,33 

Курка 

1 0,71±0,06 0,72±0,07 0,73±0,08 0,72±0,06 
30 1,37±0,16 1,35±0,14 1,39±0,16 1,37±0,12 
60 2,77±0,18 2,79±0,12 2,81±0,12 2,79±0,11 
90 3,69±0,21 3,81±0,36 9,15±0,65***●● 5,55±0,44* 

Качка 

1 0,75±0,05 0,74±0,04 0,76±0,02 0,75±0,02 
30 0,82±0,06 0,84±0,05 0,86±0,06 0,84±0,05 
60 1,74±0,11 1,74±0,05 1,78±0,1 1,75±0,07 
90 2,63±0,15 2,64±0,11 2,7±0,15 2,66±0,12 
120 3,32±0,23 3,32±0,15 3,36±0,26 3,33±0,24 
150 3,34±0,14 4,56±0,31 11,86±0,83***●●● 6,59±0,45* 
180 3,35±0,25 4,71±0,26 12,95±0,95●●● 7±0,61 
210 3,38±0,16 5,25±0,41 14,82±1,02●●● 7,82±0,55 

Примітки: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 стосовно попередньої 
вікової групи; ● – р<0,05, ●● – р<0,01, ●●● – р<0,001 стосовно попередньої 
ділянки яйцепроводу 

 

Каудальна ділянка яйцепроводу є найширшою. Порівняно 

з середньою ділянкою, її діаметр збільшується на 101% – у 

перепілок (7,11±0,66 мм), на 140% – у курей (9,15±0,65 мм) і 

160% – у качок (11,86±0,83 мм) (табл. 7).  
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Рис. 1. Яйцепровід свійської перепілки віком 35 діб. Макропрепарат 

 

Підтверджено результати досліджень інших авторів [67, 

444, 465], що яйцепровід статевонезрілих птахів на поперечному 

зрізі має сплюснуто-овальну форму, а його порожнина – 

зірчастий вигляд завдяки складчастості слизової оболонки. 

Товщина стінки органа збільшується в краніо-каудальному 

напрямі, що свідчить про асинхронний ріст відділів 

яйцепроводу.  

Стінка яйцепроводу статевонезрілих птахів утворена 

трьома оболонками (слизовою, м’язовою, серозною), товщина 

яких у різних ділянках яйцепроводу неоднакова і змінюється з 

віком, що відповідає результатам досліджень інших авторів [65, 

70, 178, 284, 453, 502]. 

Слизова оболонка найбільш товста в середній третині 

яйцепроводу птахів. На ранніх етапах постнатального періоду 
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онтогенезу показники її товщини у перепілок (35,23±2,33 – 

104,17±8,85 мкм) близькі до таких у курей (37,45±5,28 – 

98,19±4,89 мкм) і качок (39,54±3,84 – 103,34±20,46 мкм).  

За перші 35 (перепілки), 90 (кури) і 210 діб життя (качки) 

товщина слизової оболонки середньої ділянки яйцепроводу 

збільшується відповідно на 196, 162 і 161%. Проте цей процес 

відбувається нерівномірно і найбільш інтенсивно у перепілок 

віком від 28 до 35 діб (на 177%), курей віком від 60 до 90 діб (на 

145%) і качок віком від 180 до 210 діб (на 95%).  

М’язова оболонка найкраще розвинена у каудальній 

ділянці яйцепроводу птахів. Показник її товщини на ранніх 

етапах постнатального періоду онтогенезу перепілок 

збільшується (26,34±1,53 – 246,12±22,33 мкм) – на 834%, курей 

(39,72±3,26 – 239,16±15,22 мкм) – на 502% і качок 

(85,11±10,03 – 654,05±86,15 мкм) – на 668%. Подібно до 

слизової оболонки, процес збільшення товщини м’язової 

оболонки відбувається нерівномірно і найбільш різко у 

перепілок віком від 28 до 35 діб (на 166%), курей віком від 60 до 

90 діб (на 235%) і качок віком від 180 до 210 діб (на 215%). 

Товщина серозної оболонки в різних ділянках 

яйцепроводу достовірно не відрізняється. Певних 

закономірностей зміни цього показника з віком птахів нами не 

виявлено. Найбільшу товщину краніальної ділянки яйцепроводу 
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мають кури віком 90 діб (8,27±1,83 мкм), середньої та 

каудальної ділянок – качки віком 120 діб (8,92±0,91 та 

10,93±1,96 мкм відповідно). 

Таким чином, товщина стінки різних ділянок яйцепроводу, 

з віком птахів нерівномірно збільшується. Від однієї доби до 35 

(перепілки), 90 (кури) і 210 доби (качки) товщина стінки 

каудальної ділянки органа зростає (до 303,78±21,85, 

290,16±24,03 і 738,88±65,82 мкм відповідно) найбільш різко (на 

448, 302 і 485% відповідно) за рахунок м’язової оболонки.         

В середній ділянці органу вона збільшується (до 152,11±6,45, 

134,45±20,62 і 175,92±26,33 мкм відповідно) менш інтенсивно 

(на 174, 123 і 159% відповідно) за рахунок слизової оболонки. 

Товщина стінки краніальної ділянки збільшується незначно (на 

92, 60 і 111% відповідно) і сягає 69,27±11,15 мкм, 56,62±7,13 і 

92,53±19,22 мкм відповідно. Збільшення цих показників за 

перші 28, 60 і 180 діб життя птиці відбувається помірно, а за 

наступні 7, 30 і 30 діб – інтенсивно. 

Гістологічна будова оболонок яйцепроводу птахів 

досліджуваних видів за піку несучості однакова. 

Морфометричні показники структур яйцепроводу різні та 

визначаються видовою належністю та віком птахів.  

Серозна оболонка утворена мезотелієм, під яким 

розташована власна пластинка та підсерозна основа. Вони 
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побудовані з пухкої волокнистої сполучної тканини, що 

відповідає дослідженням інших авторів [136, 348, 356].  

М’язова оболонка по всій довжині яйцепроводу 

статевонезрілих птахів розвинена неоднаково. В каудальній 

ділянці органа вона утворена двома шарами гладкої м’язової 

тканини – внутрішнім коловим і зовнішнім поздовжнім. Між 

ними виявляється прошарок пухкої волокнистої сполучної 

тканини, який містить колагенові й еластичні волокна, нерви та 

кровоносні судини. Після 14 (перепілки), 30 (кури) і 60 діб 

(качки) в м’язовій оболонці каудальної ділянки яйцепроводу 

трапляються пучки міоцитів, які мають косий напрямок і 

впинаються у слизову оболонку.  

У середній ділянці яйцепроводу м’язова оболонка 

виражена чітко. В ній пучки гладких м’язових клітин 

утворюють суцільний коловий шар. М’язова оболонка 

краніальної ділянки яйцепроводу вперше реєструється у 

перепілок віком 14 діб, курей і качок віком 30 діб. Вона 

представлена відокремленими пучками гладких м’язових 

клітин, які не мають чіткої орієнтації. У птиці старшого віку 

м’язова оболонка утворена двома-трьома рядами міоцитів, які 

орієнтовані циркулярно і мають тісний морфологічний зв’язок з 

м’язовими елементами брижі.  
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Слизова оболонка яйцепроводу сформована епітелієм, 

власною пластинкою і підслизовою основою. Ці шари 

утворюють складки, які у добових перепілок, курей і качок 

слабо розвинені, низькі та безформні, що підтверджує 

результати досліджень інших авторів [70, 200, 251].  

Як видно з рис. 2, у птахів старшого віку складки слизової 

оболонки яйцепроводу набувають овальної, листоподібної, або 

пальцеподібної форми в середній його ділянці.  

 

 
Рис. 2. Складки слизової оболонки середньої ділянки яйцепроводу 

свійської качки віком 150 діб. Гематоксилін Караці та еозин. × 80  
 

У краніальній та каудальній третинах органа вони 

розгалужені, неправильної форми (рис. 3), що суперечить даним 

інших авторів [148, 356, 491].  
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F. Sinowatz (2014) стверджував про формування вторинних 

складок слизової оболонки яйцепроводу лише після статевої 

зрілості страусів [478].  

 

 
  

Рис. 3. Складки слизової оболонки каудальної ділянки яйцепроводу 
свійської качки віком 150 діб. Гематоксилін Караці та еозин. × 100 

 

Підрахунок складок слизової оболонки на поперечному 

зрізі яйцепроводу показав, що із збільшенням віку птахів їх 

кількість зростає найбільш інтенсивно за перші 14 діб життя 

перепілок (24,9±3,73 – 36,01±5,37 од.) – на 45%, 30 діб курей 

(29,69±4,11 – 42,95±2,09 од.) – на 45% і 60 діб качок 

(32,47±3,93 – 48,19±6,38 од.) – на 48%. Причому цей процес 

відбувається на фоні зменшення товщини слизової оболонки і 
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перебудови простого багаторядного епітелію в однорядний 

циліндричний.  

Слід зазначити, що у статевонезрілих птахів кількість 

складок слизової оболонки найбільша реєструється у каудальній 

(від 42,48±6,4 – 63,25±8,43 од. у перепілок до 55,37±10,45 – 

85,04±12,05 од. у качок), найменша – в середній (від 

10,08±2,45 – 18,03±2 од. у перепілок до 16,82±2,27 – 

26,73±3,85 од. у качок) третинах органу. 

Висота складок слизової оболонки, подібно до їх кількості, 

також нерівномірно збільшується з віком птахів. Найбільш 

інтенсивно цей процес відбувається у перепілок віком від 21 

(84,5±11,02 мкм) до 35 діб (302,13±34,76 мкм) – на 257%, курей 

віком від 60 (120,52±14,88 мкм) 90 діб (392,4±45,21 мкм) – на 

226% і качок віком від 150 (244,81±25,09 мкм) до 210 діб 

(665,38±70,12 мкм) – на 172%.  

Будова поверхневого епітелію слизової оболонки у 

яйцепроводі птахів різних вікових груп неоднакова. Він простий 

багаторядний у добової птиці, простий циліндричний або 

кубічний у перепілок 7–14-добового віку, курей і качок 30–60-

добового віку та знову простий багаторядний у птахів старшого 

віку. Така перебудова епітеліальної пластинки, на нашу думку, 

зумовлена формуванням складок слизової оболонки, що також 

відмітили у своїх роботах інші автори [67, 199].  
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Розвиток залоз у яйцепроводі перепілок, курей і качок 

починається відповідно у 28, 60 і 180-добовому віці. Він 

супроводжується інвагінацією поверхневого епітелію, зміною 

розміщення пучків колагенових волокон, посиленням 

кровопостачання з активізацією клітинних елементів 

лімфоїдного ряду. Причому, в ділянках інвагінації епітелію 

утворюються «бруньки», які оточені базальною мембраною і 

поступово гублять зв’язок з епітелієм слизової оболонки 

(рис. 4). Вони є попередниками залоз, розвиток яких 

завершується до початку несучості у перепілок віком 42 доби, 

курей віком 90 діб і качок віком 210 діб.  

 

 
Рис. 4. Фрагмент мікроскопічної будови середньої ділянки 

яйцепроводу свійської перепілки віком 35 діб: 1 – інвагінація простого 
багаторядного епітелію; 2 – бруньки. Гематоксилін Караці та еозин. × 400 
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Ми підтримуємо думку О.Є. Жигалової, О.Є. Бондаренко, 

Н.І. Коновалової [73], що розвиток залоз у слизовій оболонці 

яйцепроводу птахів, регулюється нейрогуморально і 

відбувається у чотири етапи. Перший етап характеризується 

збільшенням кількості тучних клітин, які забезпечують 

гістамінзалежну судинну реакцію. За другого етапу відбувається 

судинна реакція на рівні мікроциркуляторного русла, яка 

виявляється збільшенням кровонаповнення венозної частини 

судин. Третій етап характеризується міграцією клітин 

лімфоїдно-макрофагального ряду у власну пластинку слизової 

оболонки, що призводить до локального позаклітинного 

протеолізу сполучнотканинних елементів. Протягом четвертого 

етапу відбувається зменшення щільності підепітеліальної 

сполучної тканини, інвагінація епітелію та проліферація залоз 

[70]. 

Слід зазначити, що процес збільшення кількості тучних 

клітин (лаброцитів) у гусок великої сірої породи 9-місячного 

віку відбувається протягом кількох діб і забезпечує 

гістамінзалежну судинну реакцію [73].  

Л.П. Гниломедова (2006) доповнила, що тучні клітини 

синтезують велику кількість біологічно активних речовин, серед 

яких фактор росту фібробластів, пептидази і простагландини. 
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Останні впливають на скорочення гладкої м’язової тканини і 

відповідно на тонус кровоносних судин [47].  

Щодо міграції клітин лімфоїдно-макрофагального ряду з 

судин до власної пластинки слизової оболонки яйцепроводу, в 

гусок великої сірої породи вона реєструється у 7-місячному віці 

і триває 30 діб [73]. Це суперечить даним С.В. Стрижиковой 

(2006), яка спостерігала лімфопоетичні вузлики у матці 

яйцепроводу гусок червоноозерської породи 3-місячного віку. 

Вони мали звужені центри розмноження, розширені крайові 

зони та інфільтровану лімфоцитами, плазмоцидами, тканинними 

базофілами сполучну тканину навкруги [245].  

Збільшення кількості плазматичних клітин в 

підепітеліальній зоні власної пластинки слизової оболонки 

забезпечує перебудову її пухкої волокнистої сполучної тканини 

[67, 237]. Як вказувала Бондаренко О.Є., плазматичні клітини у 

слизовій оболонці піхви яйцепроводу гусок 6-місячного віку і 

лійці гусок 7–8-місячного віку розміщувалися групами або 

ланцюжком за ходом колагенових волокон. У перешийку і матці 

органа вони реєструвалися навколо кровоносних судин в основі 

складок слизової оболонки [18]. 

Отже, дані наших досліджень узгоджуються з 

результатами досліджень інших авторів [19, 28, 47, 63, 69, 70, 

137, 141, 185, 218], що власна пластинка слизової оболонки 
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яйцепроводу птахів за періоду статевого дозрівання утворена 

пухкою волокнистою сполучною тканиною, в якій міститься 

багато кровононсних судин, зустрічаються макрофаги, 

плазматичні клітини, лімфоцити, міоцити, еластичні та 

колагенові волокна.  

 

5. Анатомічна будова і макроскопічні 

морфометричні показники яйцепроводу перепілок, 

цесарок, курей, качок та гусок. 
Біологічний цикл несучості у свійських птахів включає 

п’ять фаз: початок, зростання, пік, зниження і припинення 

яйцевідкладання [11, 192]. Пік несучості є періодом 

максимального рівня яйцевідкладання. Він характеризується 

інтенсивним фолікулогенезом у яєчнику і високою секреторною 

активністю відділів яйцепроводу [3, 15, 34].  

За піку несучості найменшу масу тіла мають перепілки 

(200±5,54 г), найбільшу – кури (1720,2±39,66 г) і цесарки 

(1630±22,06 г). У птахів ряду Гусеподібні вона коливається від 

3290,5±132,59 (качки) до 4430±153,17 г (гуски).  

Яйцепровід птахів, які несуться, має блідо-рожевий колір, 

пухку консистенцію і складчасту форму за рахунок розвитку 

його відділів – лійки, білкового відділу, перешийка, матки і 

47 
 



 
 
піхви (рис. 5). Між цими відділами органа виявляються 

проміжні зони (шийка лійки, беззалозиста і червона зони, 

матково-піхвове з’єднання), про що відмітили в своїх роботах 

інші дослідники [149, 201, 383, 432, 504].  
 

 
Рис. 5. Яйцепровід свійської цесарки віком 300 діб: 1 – власне лійка;    

2 – шийка лійки; 3 – білковий відділ; 4 – беззалозиста зона; 5 – перешийок;    
6 – червона зона; 7 – матка з яйцем всередині; 8 – матково-піхвове з’єднання; 
9 – піхва. Макропрепарат 

 

Яйцепровід займає більшу частину лівої половини грудо-

черевної порожнини птахів. Він підвішений на широких 

дорсальній (спинній) та вентральній (черевній) зв’язках. Перша 

зв’язка прикріплює яйцепровід до хребетного стовпа, лівої 

нирки і аорти, друга – збирає його у складки [348, 356].             

Х.В. Кюбар (1959) встановив у цих зв’язках пучки гладких 

м’язових клітин, які, на думку автора, забезпечують рухливість 

яйцепроводу і сприяти переміщенню в ньому яйця [148]. 
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Нами встановлено, що показники АМ і АД яйцепроводу 

статевозрілих птахів прямо залежать від маси їх тіла. Вони 

найбільші у гуски (82,02±1,54 г і 83,57±2,59 см відповідно), 

найменші у перепілки (8,3±0,65 г і 28,15±0,82 см відповідно), 

займають проміжне значення у курки (68,42±4,44 г і 

79,9±2,44 см відповідно), качки (71,45±4 г і 72,47±3,27 см 

відповідно) і цесарки (32,45±1,37 г і 45±1,64 см відповідно). ВМ 

яйцепроводу найбільша у птахів з високою яєчною 

продуктивністю (3,98±0,29% – у курки, 4,15±0,35% – у 

перепілки). У гуски, цесарки, качки цей показник зменшується і 

коливається у вузьких межах (1,86±0,03 – 1,99±0,07 – 

2,17±0,16% відповідно). 

Визначення показників АМ і АД відділів яйцепроводу 

показав, що їх значення різні та залежать від маси тіла птахів. 

Найбільші вони реєструються у гуски, найменші – у перепілки. 

У порівняльному аспекті АД відділів яйцепроводу птахів цих 

видів зменшується в наступному порядку: білковий відділ 

(45,07±2,61, 12,03±0,74 см), перешийок (13,9±0,37, 5,83±0,4 см), 

лійка (13±0,29, 4,35±0,16 см), матка (8±0,32, 4,05±0,39 см), піхва 

(3,6±0,19, 1,88±0,14 см) і відрізняється від ряду показників АМ: 

білковий відділ (43,67±1,67, 4,92±0,32 г), матка (18,18±0,43, 

1,79±0,1 г), перешийок (10,05±0,34, 0,79±0,09 г), піхва 

(8,65±0,15, 0,69±0,1 г), лійка (1,47±0,08, 0,11±0,02 г).  
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6. Особливості макроструктури і гістологічної 

будови відділів та перехідних зон яйцепроводу 

перепілок, цесарок, курей, качок, гусок 
 

6.1. Власне лійка. Лійка – початковий відділ яйцепроводу. 

В ній чітко виділяються шийка і власне лійка (рис. 6). Остання 

відкривається у грудо-черевну порожнину черевним отвором. 

Його діаметр у курки дорівнює 7,65±0,94 см. У гуски і качки 

цей показник дещо більший (8,09±1,12 і 7,93±1,35 см 

відповідно), у цесарки і перепілки – менший (7,14±0,56 і 

7,03±1,75 см відповідно). 

 

 
Рис. 6. Зовнішній вигляд власне лійки (1), шийки лійки (2) і початкової 

частини білкового відділу (3) яйцепроводу свійської курки віком 210 діб. 
Макропрепарат 
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Власне лійка яйцепроводу тонкостінна, конусоподібна, 

звернена до яєчника. У птахів ряду Гусеподібні товщина її 

стінки коливається у вузьких межах – від 142,49±19,64 (качка) 

до 143,85±15,01 мкм (гуска). У курки і цесарки спостерігається 

тенденція до зменшення товщини стінки власне лійки 

(135,75±19,23 і 126,79±15,02 мкм відповідно). У перепілки цей 

показник найменший серед досліджуваних видів птахів і 

дорівнює 120,49±15,45 мкм. 

Краї власне лійки мають торочки, зовнішня і внутрішня 

поверхні яких формують складки неправильної форми (рис. 7). 

Найбільша висота складок спостерігається у гуски і качки 

(48,81±3,08 і 46,44±2,48 мкм відповідно). У птахів ряду 

Куроподібні цей показник коливається від 37,43±2,77 (цесарка) 

до 41,94±3,33 мкм (курка). Слід зазначити, що складки 

зовнішньої поверхні торочок нижчі за такі внутрішньої.              

Їх висота поступово зменшується і в ділянці лійки переходить в 

мезотелій серозної оболонки. 

Слід зазначити, що місцями торочки роздвоюються. Зовні 

вони вкриті простим циліндричним епітелієм, в якому 

переважають війчасті клітини. Під епітелієм міститься пухка 

волокниста сполучна тканина з великою кількістю кровоносних 

судин і м’язових волокон. Останні формують пучки, що 

складаються з 5–10 клітин. 
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Рис. 7. Фрагмент мікроскопічної будови торочки власне лійки 

яйцепроводу свійської цесарки віком 300 діб: 1 – складки; 2 – кровоносні 
судини; 2 – поверхневий епітелій; 4 – волокна гладкої м’язової тканини. 
Гематоксилін Караці та еозин. × 400  

 

Стінка власне лійки яйцепроводу утворена слизовою, 

м’язовою і серозною оболонками. У порівняльно-видовому 

аспекті найбільша товщина слизової оболонки власне лійки 

органа реєструється у птахів ряду Гусеподібні (29±4,93 мкм – у 

качки, 29,35±6,88 мкм – у гуски). У перепілки спостерігається 

тенденція до зменшення цього показника (19,67±2,67 мкм) по 

відношенню до курки (25,41±3,28 мкм) і цесарки 

(24,4±4,59 мкм).  

Слизова оболонка власне лійки яйцепроводу формує 

складки призматичної форми, деякі з них галузяться. Найбільша 

висота складок реєструється у качки і гуски – 89,87±3,73 і 

92±10,05 мкм відповідно. Серед птахів ряду Куроподібні 
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виявлено тенденцію до зменшення висоти складок у цесарки 

(71,95±7,95 мкм) і перепілки (69,3±3,68 мкм), стосовно такого 

показника у курки (78,91±7,48 мкм). Щодо ширини складок в 

ділянці їх основи, вона не перевищує 50 мкм і найбільша 

реєструється у качки (45,59±3,06 мкм), найменша – у перепілки 

(33,4±3,15 мкм). У гуски спостерігається тенденція до 

збільшення ширини складок (42,86±3,98 мкм) по відношенню до 

такої у курки (39,57±4,59 мкм) і цесарки (35,2±3,9 мкм). 

Слизова оболонка власне лійки утворена одношаровим 

багаторядним війчастим епітелієм і власною пластинкою. Серед 

клітин поверхневого епітелію переважають війчасті. Його 

висота у курки дорівнює 12,43±1,71 мкм, у цесарки – 

13,3±1,28 мкм, у перепілки – 10,71±2,93 мкм. У птахів ряду 

Гусеподібні він коливається від 12,66±1,56 (гуска) до 

14,93±1,34 мкм (качка).  

Р.Ю. Хохлов (2009) досліджував висоту поверхневого 

епітелію лійки яйцепроводу курей породи ломанн браун віком 

від 150 до 570 діб. Він виділив три періоди зміни цього 

показника. Перший період – період інтенсивного зменшення      

(з 150 до 210 доби), другий – відносної стабілізації (з 210 до 540 

доби) і третій – помірного зменшення (з 540 до 570 доби) [290]. 

Власна пластинка слизової оболонки утворена пухкою 

волокнистою сполучною тканиною. У ній міститься багато 
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кровоносних і лімфатичних судин, особливо поблизу м’язової 

оболонки. За ходом кровоносних судин помітні лімфоцити, 

плазматичні клітини та еозинофільні гранулоцити.  

М’язова оболонка власне лійки яйцепроводу не суцільна. 

Вона утворена 4–8 рядами гладких міоцитів, які розташовані в 

косо-спіральному напрямі. Між ними спостерігаються ніжні 

прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини, які ближче до 

зв’язок збільшуються і містять лімфатичні та кровоносні 

судини. По ходу останніх помітні групи лімфоцитів, 

плазматичних клітин і еозинофільних гранулоцитів. Товщина 

м’язової оболонки найменша і майже однакова у цесарки 

(89,38±4 мкм) і перепілки (89,16±7,22 мкм), найбільша – у гуски 

(101,2±6,21 мкм).  

Серозна оболонка власне лійки органа утворена шаром 

мезотелію, який розміщений на базальній мембрані. Вона 

утворює поздовжні складки різної форми і висоти. На верхівці 

складок мезотелій стає плоским. Товщина серозної оболонки 

коливається від 11,66±3,09 (перепілка) до 14,8±2,63 мкм (курка). 

 

6.2. Шийка лійки. В каудальному напрямі власне лійка 

яйцепроводу продовжується в шийку. Остання має блідо-

рожевий колір, пухку консистенцію, рівну і гладеньку 

поверхню. На поперечному зрізі шийка лійки яйцепроводу 
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овальної форми. Її стінка складається з трьох оболонок – 

слизової, м’язової та серозної. 

Товщина стінки шийки лійки яйцепроводу, порівняно з 

такою власне лійки, у гуски збільшується (р<0,001) на 98% і 

дорівнює 284,78±33,22 мкм. У птахів інших видів цей показник 

зростає менш інтенсивно. Найбільший і майже однаковий він 

реєструється у качки та курки (171,38±17,75 та 169,75±16,13 

мкм відповідно), дещо менший – у цесарки (147,6±16,12 мкм), 

найменший – у перепілки (132,95±19,5 мкм).  

Слизова оболонка шийки лійки яйцепроводу добре 

розвинена. Її товщина найбільша в гуски (110,09±8,76 мкм), 

найменша – у перепілки (50,46±4,65 мкм). Порівняно з власне 

лійкою, у шийці лійки органа товщина слизової оболонки 

найбільш різко збільшується у гуски – на 275% (р<0,001), 

найменш інтенсивно у качки – на 123% (р<0,001). 

Слизова оболонка шийки лійки яйцепроводу утворює 

складки. Вони розміщені паралельними рядами у косому 

напрямі відносно осі органа і мають деревоподібну форму. 

Більшість первинних складок слизової оболонки мають вузьку 

основу, округлу верхівку і розгалужуються на вторинні й 

третинні складки.  
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Складки слизової оболонки шийки лійки яйцепроводу 

досліджуваних птахів мають різну висоту, тому за цією ознакою 

ми їх розділили на великі, середні та малі (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Складки слизової оболонки шийки лійки яйцепроводу свійської 

цесарки віком 300 діб: Ван Гізон. × 80 
 

Загальна кількість складок слизової оболонки шийки лійки 

яйцепроводу у птахів різних видів неоднакова. Найбільша вона 

реєструється у гуски (43±0,52 од.) і качки (38,83±1,89 од.).          

У птахів ряду Куроподібні цей показник має тенденцію до 

зменшення і найменший реєструється у цесарки (24±0,89 од.).  

Висота складок слизової оболонки шийки лійки органа 

варіює від 677,13±86,7 (цесарка) до 1434,52±174,92 мкм (гуска). 

У птахів інших видів цей показник займає проміжне положення 
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(947,6±129,17 мкм – у перепілки, 1138,24±138,63 мкм – у курки, 

1325,86±155,55 мкм – у качки). 

Ширина складок слизової оболонки шийки лійки в ділянці 

їх основи, порівняно з висотою, зменшується майже в 7 раза – у 

качки і гуски (199,02±14,55 і 203,23±13,2 мкм відповідно) та 6 

раза – у перепілки і курки (164,53±8,5 і 194,2±13,33 мкм 

відповідно) (див. рис. 3.45).  

Поверхневий епітелій слизової оболонки шийки лійки 

органа простий багаторядний. Локально, в основі складок, він 

стає простим циліндричним і утворює неглибокі щілиноподібні 

вп’ячування, так звані «залозисті ямки». Апікальний полюс 

епітеліоцитів цих ямок не містить війок, ядро овальної форми і 

зміщене в бік базальної мембрани. Під поверхневим епітелієм 

помітні кровоносні судини та лімфоїдні клітини. Останні 

розміщуються групами або поодиноко. 

Висота поверхневого епітелію шийки лійки, порівняно з 

такою власне лійки, збільшується в 1,5 раза – у курки (19,18±1,2 

мкм; р<0,05), в 2,2 раза – у перепілки (23,55±1,47 мкм; р<0,01) і 

1,7 раза – у гуски (21,48±1,62 мкм; р<0,05). У дослідних птахів 

інших видів спостерігається тенденція до збільшення цього 

показника – 15,61±0,86 (цесарка) і 19,45±1,06 мкм (качка).  

У власній пластинці слизової оболонки шийки лійки 

спостерігаються прості трубчасті розгалужені залози. Вони 
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розташовані пухко, часто групами як під епітелієм, так і в 

глибоких ділянках власної пластинки слизової оболонки. Зовні 

секреторні відділи залоз оточені пучками колагенових волокон і 

кровоносними судинами. Місцями між ними виявляються 

клітини дифузної лімфоїдної тканини. 

Відомості про функціональне значення трубчастих залоз 

слизової оболонки лійки яйцепроводу суперечливі. На думку 

одних авторів [210, 234, 369, 395, 499], гландулоцити 

секретують білки, глікопротеїди, сульфатовані й 

карбоксильовані глікозаміноглікани, ліпопротеїди, 

протеоглікани, які разом з секретом келихоподібних клітин 

поверхневого епітелію утворюють желеподібний матеріал 

внутрішнього щільного шару білка третинної оболонки 

яйцеклітини.  

Інші дослідники [17, 55, 471], виявив у просвіті залоз 

шийки лійки сперматозоїди і припустили, що вони є місцем 

накопичення та зберігання статевих клітин.  

За даними [55, 67, 355], залози лійки яйцепроводу птахів 

забезпечують видалення сперматозоїдів, які не прийняли участі 

в заплідненні яйцеклітини, зменшуючи таким чином можливість 

поліспермії. Нами встановлено, що секреторні відділи залоз 

шийки лійки яйцепроводу мають неоднакові розміри, овальну 

або округлу форму, широкий просвіт (рис. 9).  
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Рис. 9. Фрагмент мікроскопічної будови шийки лійки яйцепроводу 

свійської цесарки віком 300 діб: 1 – просвіт секреторних відділів залоз;           
2 – колагенові волокна. Новеллі. × 400 

 
У порівняльно-видовому аспекті діаметр секреторних 

відділів залоз максимальний і майже однаковий у цесарки 

(45,25±3,52 мкм) та качки (45,11±4,05 мкм). У птахів інших 

видів спостерігається тенденція до його зменшення 

(38,12±4,63 мкм – у перепілки, 41,38±5,24 мкм – у курки і 

42,86±3,12 мкм – у гуски).  

Стінка секреторних відділів залоз шийки лійки утворена 

одношаровим кубічним епітелієм. Ядро гландулоцитів добре 

виражене, розташоване центрично або зміщене до базального 

полюса клітини. Об’єм ядра у птахів ряду Гусеподібні 

коливається від 409,11±71,86 (качка) до 420,09±81,12 мкм3 

(гуска). У курки спостерігається тенденція до зменшення цього 
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показника (387,12±63,04 мкм3) стосовно такого у цесарки 

(401,25±48,17 мкм3) і перепілки (393,55±54,35 мкм3).  

Щодо середнього об’єму гландулоцитів залоз шийки 

лійки, у птахів порівнювальних видів максимальний він 

реєструється у перепілки (805,61±118,92 мкм3), мінімальний –    

у качки (780,69±87,44 мкм3). Середнє значення ЯЦВ клітин 

залозистого епітелію найменше спостерігається у птахів ряду 

Куроподібні (від 0,948±0,053 – у курки до 1,052±0,104 –              

у цесарки), найбільше у птахів ряду Гусеподібні (від 

1,107±0,085 – у качки до 1,146±0,091 – у гуски). 

М’язова оболонка шийки лійки яйцепроводу утворена 

гладкою м’язовою тканиною. Вона формує внутрішній коловий 

і зовнішній поздовжній шари. Між ними розташовані широкі 

прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини, а в них – 

кровоносні та лімфатичні судини. Місцями біля судин 

реєструються як поодинокі клітини лімфоїдного ряду, так і 

округлої або овальної форми лімфоїдні вузлики (рис. 10). 

Товщина м’язової оболонки шийки лійки яйцепроводу 

найбільша реєструється у гуски (161,82±17,54 мкм), найменша і 

майже однакова у перепілки та цесарки (75,61±6,33 та 

77,97±13,85 мкм відповідно). У птахів інших видів вона займає 

проміжне положення і варіює у вузьких межах – від 90,3±8,08 

(курка) до 95,82±6,51 мкм (качка).  
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Рис. 10. Фрагмент мікроскопічної будови стінки шийки лійки 

яйцепроводу свійської цесарки віком 300 діб: 1 – складки слизової оболонки;    
2 – коловий шар м’язової оболонки; 3 – поздовжній шар м’язової оболонки;      
4 – кровоносні судини; 5 – лімфоїдний вузлик; 6 – серозна оболонка. Ван 
Гізон. × 100 

 

Серозна оболонка складчаста, утворена простим плоским 

епітелієм – мезотелієм. Під ним розташована власна пластинка і 

підсерозна основа, що побудовані з пухкої волокнистої 

сполучної тканини. В них помітні кровоносні судини і пучки 

колагенових волокон. Товщина серозної оболонки                        

у досліджуваних птахів суттєво відрізняється. Максимальна 

вона реєструється у курки – 19,38±3,42 мкм. У цесарки і 

перепілки цей показник зменшується відповідно до 14,73±2,93 

(р<0,05) і 6,88±1,1 мкм (р<0,01). Серед птахів ряду Гусеподібні 

він коливається від 10,04±2,12 (качка) до 12,87±3,61 мкм (гуска). 
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6.3. Білковий відділ яйцепроводу птахів на поперечному 

зрізі має округлу форму. Товщина його стінки, порівняно з 

такою шийки лійки, збільшується у всіх досліджуваних птахів. 

Найбільш різко вона зростає (р<0,001) у перепілки 

(371,2±34,14 мкм) – на 179%, цесарки (384,03±19,69 мкм) – на 

160% і курки (450,93±23,23 мкм) – на 165%. У гуски товщина 

стінки білкового відділу збільшується (р<0,001) не так 

інтенсивно (на 94%) і дорівнює 551,08±36,89 мкм, що в 1,4 раза 

більше ніж у качки (395,08±34,44 мкм).  

Товщини слизової та м’язової оболонок білкового відділу 

збільшуються стосовно таких показників шийки лійки у всіх 

досліджуваних птахів. Щодо серозної оболонки, певних 

закономірностей зміни її товщини нами не виявлено. Цей 

показник максимальний у качки (18,32±3,54 мкм), мінімальний 

у курки (10,38±5,03 мкм).  

Товщина м’язової оболонки білкового відділу, порівняно з 

таким показником шийки лійки, збільшується незначно і 

найбільша реєструється у качки (125,63±9,14 мкм) і гуски 

(184,83±21,37 мкм). Щодо слизової оболонки, її товщина 

зростає (р<0,001) найбільш різко у перепілки 

(261,44±21,5 мкм) – на 418%, цесарки (274,5±19,09 мкм) – на 

400% і курки (330,47±24,79 мкм) – на 450%. У птахів ряду 
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Гусеподібні цей показник збільшується не так інтенсивно і 

варіює від 251,13±15,75 (качка) до 350,02±15,17 мкм (гуска). 

Слизова оболонка білкового відділу яйцепроводу утворює 

складки, вільний край яких має хвилястий вигляд. Складки 

формують паралельні ряди в косо-спіральному напрямі. 

Місцями вони з’єднуються між собою, або поступово 

зменшуються за розміром і зникають (рис. 11).  

 

 
Рис. 11. Рельєф слизової оболонки білкового відділу яйцепроводу 

свійської качки віком 300 діб. Макропрепарат 
 

Складки слизової оболонки білкового відділу яйцепроводу 

не галузяться і мають різну висоту та форму. Для великих 

складок властиві пальцеподібна, листоподібна, рідше овальна 

форми. Середні та малі складки мають трапецієподібну і 

конусоподібну форми (рис. 12). 
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Рис. 12. Велика (1), середня (2) і мала складки (3) слизової оболонки 

білкового відділу яйцепроводу свійської курки віком 210 діб. Гематоксилін 
Караці та еозин. × 56 

 

Загальна кількість складок слизової оболонки білкового 

відділу, порівняно з таким показником шийки лійки, 

зменшується у птахів всіх видів. Найбільш інтенсивно (в 1,6 

раза) цей процес відбувається у перепілки (19,17±0,95 од.), 

найменш різко (в 1,2 раза) у цесарки (20,17±0,6 од.). Для курки, 

качки і гуски характерна мксимальна кількість складок слизової 

оболонки – 24,17±2,34, 27,67±1,98 і 30,33±2,29 од. відповідно. 

Щодо розмірів складок слизової оболонки білкового 

відділу, вони більші таких шийки лійки і залежать від виду 

птахів. Показник висоти складок зростає майже в 3 раза у 

цесарки (1773,08±168,78 мкм), курки (3079,02±266,32 мкм), 

качки (3806,51±471,6 мкм) і гуски (4184,28±482,09 мкм).  
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У птахів усіх видів ширина складок білкового відділу, 

порівняно з їх висотою, менша майже в 3 раза. Максимальний 

цей показник реєструється у гуски (1518,17±174,56 мкм), 

мінімальний – у перепілки (407,09±12 мкм).  

Зовні власна пластинка слизової оболонка вкрита 

одношаровим багаторядним війчастим епітелієм. Його 

клітинний склад представлений війчастими, базальними і 

секреторними клітинами, з яких останніх реєструється більше. 

Базальна мембрана пронизана колагеновими волокнами. Під 

нею помітні кровоносні судини, плазмоцити, лімфоцити. 

Місцями епітелій впинається у власну пластинку, даючи 

початок вивідним протокам залоз.  

Інші дослідники крім війчастих, базальних і секреторних 

клітин виявили білоксекретуючі [67, 218, 234, 455], камбіальні 

[141, 199] та призматичні та базальні [40, 251]. 

У всіх досліджуваних птахів спостерігається тенденція до 

збільшення висоти поверхневого епітелію білкового відділу 

відносно такої шийки лійки. Максимальний і майже однаковий 

цей показник реєструється у перепілки та курки (25,43±3,72 та 

25,29±2,93 мкм відповідно), мінімальний – у цесарки 

(21,09±2,28 мкм). У птахів ряду Гусеподібні він коливається від 

22,06±1,85 (гуска) до 24,49±3,18 мкм (качка). 
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Подібно до шийки лійки яйцепроводу, у власній пластинці 

слизової оболонки білкового відділу розташовані прості 

трубчасті розгалужені залози. Проте секреторні відділи цих 

залоз розміщені щільно. Прошарки пухкої волокнистої 

сполучної тканини між ними незначні. Вони містять тонкі 

колагенові волокна, кровоносні судини, поодинокі плазмоцити 

та лімфоцити. Межі між секреторними відділами можна виявити 

лише по ядрам гландулоцитів, які зміщені базально. Просвіт 

секреторних відділів залоз малий і заповнений секретом. 

Останній подібно до цитоплазми гландулоцитів забарвлюється 

гематоксиліном та еозином в рожево-червоний колір і здається 

продовженням цих клітин (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Секреторні відділи залоз у власній пластинці слизової 

оболонки білкового відділу яйцепроводу свійської качки віком 300 діб. 
Гематоксилін Караці та еозин. × 200 
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Питання про тип секреції клітин залозистого епітелію 

білкового відділу залишається спірним. Одні дослідники 

виявили мерокриновий тип [42, 394, 401, 478, 499], інші – 

апокриновий [158, 416].  

K.M. Lucy, K.R. Harshan (2000) висловили думку, що 

виділення секрету залозами білкового відділу яйцепроводу 

перепілок японської породи відбувається за мерокриновим і 

частково за апокриновим та голокриновим типами, в результаті 

чого утворюється густий білок яйця [424].  

Нами встановлено, що зовнішній діаметр секреторних 

відділів залоз білкового відділу, порівняно з таким показником 

шийки лійки, зменшується у птахів усіх видів. У качки і гуски 

цей процес відбувається найбільш різко (в 2,5 раза; р<0,001) і 

дорівнює відповідно 17,83±2,12 і 17,12±3,5 мкм. У птахів ряду 

Куроподібні зовнішній діаметр секреторних відділів залоз дещо 

більший і коливається від 20,66±1,49 (перепілка) до 24,46±2,05 

мкм (цесарка), що в 1,8 раза менше (р<0,001) такого показника у 

шийці лійки.  

Епітелій секреторних відділів залоз білкового відділу 

одношаровий стовпчастий. У всіх досліджуваних птахів об’єм 

цитоплазми його клітин більший (р<0,001) за такий 

гландулоцитів шийки лійки. У курки він дорівнює 

1808,49±142,04 мкм3 і збільшується (р<0,001) в 1,08 рази щодо 
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такого у цесарки (1675,82±168,51 мкм3) і зменшується (р<0,001) 

в 1,11 рази порівняно з перепілкою (2012,07±115,66 мкм3).          

У птахів ряду Гусеподібні об’єм цитоплазми варіює від 

1601,37±154,06 (качка) до 1660,15±134,62 мкм3 (гуска).  

Об’єм ядра гландулоцитів білкового відділу значно 

менший (р<0,001) за об’єм клітини (в 9 разів – у перепілки, в 7 

разів – у гуски і майже в 8 разів – у птахів інших видів). Крім 

того, він зменшується (р<0,001) відносно такого показника в 

шийці лійки. Серед птахів ряду Куроподібні найбільший об’єм 

ядра клітин характерний для курки – 240,51±33,17 мкм3.             

У цесарки і качки він достовірно зменшується (р<0,05) 

відповідно до 216,26±23,14 і 210,13±28,35 мкм3.  

ЯЦВ гландулоцитів білкового відділу зменшується 

(р<0,001) стосовно такого шийки лійки у всіх досліджуваних 

птахів. У порівняльно-видовому аспекті мінімальний показник 

ЯЦВ клітин залозистого епітелію характерний для птахів ряду 

Куроподібні (0,135±0,01 – у перепілки, 0,146±0,009 – у цесарки, 

0,150±0,015 – у курки). У гуски і качки він дещо більший та 

майже однаковий – 0,159±0,018 і 0,161±0,011 відповідно.  

А.А. Тегза (2003) у залозистому епітелію білкового відділу 

яйцепроводу гусок червоноозерської породи виділила три типи 

клітин [251].  
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Клітини типу А мають слабобазофільну, пінисту 

цитоплазму, в якій базальна частина забарвлена більше ніж 

апікальна. Ядра цих клітин округлі, розміщені базально. 

Цистерни і канальні ендоплазматичної сітки розширені, 

заповнені гомогенним вмістом і розміщені між гранулами 

секрету. Мітохондрії рівномірно локалізовані в цитоплазмі.  

У клітинах типу В цитоплазма більш темна. У базальній 

частині клітин вона забарвлена базофільно, в апікальній – 

слабоеозинофільно. Ядра округлі, гіперхромні, зміщені 

базально. Мітохондрії витягнутої форми, рівномірно розміщені 

по всій цитоплазмі.  

Клітини типу С містять еозинофільну цитоплазму 

піністого виду. Ядра еухромні, базально розміщені. Цитоплазма 

світла, вакуолізована, гомогенна. Органели слабо розвинені.  

На думку [50, 51, 323], В-клітини залоз білкового відділу 

яйцепроводу птахів є джерелом лізоциму, клітини типу А і С 

утворюють овальбумін. Секреція останньої речовини 

відбувається безперервно завдяки перебуванню гландулоцитів 

на різних фазах секреторного циклу.  

М’язова оболонка білкового відділу яйцепроводу 

виражена чітко. Пучки гладких міоцитів щільно прилягають 

один до одного і формують коловий шар. Місяцями в ньому 

помітні тонкі прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини, 
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а в них – кровоносні судини, які оточені колагеновими та 

еластичними волокнами. Ближче до вентральної та дорсальної 

зв’язок прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини у 

м’язовій оболонці білкового відділу збільшуються за розмірами. 

Серозна оболонка білкового відділу яйцепроводу утворена 

пухкою волокнистою сполучною тканиною з невисоким вмістом 

у ній клітинних елементів. У мезотелії серозної оболонки 

відмічається чергування кубічних клітин з групами високих 

стовпчастих клітин.  

 

6.4. Перешийок подібно до білкового відділу яйцепроводу 

на поперечному зрізі має округлу форму. Товщина його стінки 

стосовно такої у попередніх відділах органа збільшується у всіх 

досліджуваних птахів. Максимальна вона реєструється у качки 

(527,98±45,24 мкм) і гуски (750,03±32,16 мкм). У птахів ряду 

Куроподібні цей показник дещо менший – від 415,63±38,31 

(перепілка) до 490,96±26,18 мкм (курка).  

Збільшення товщини стінки перешийка відносно такого 

показника білкового відділу відбувається за рахунок м’язової 

оболонки. Товщина останньої зростає (р<0,001) найбільш 

інтенсивно у цесарки (228,83±12,44 мкм) – на 140%, качки 

(315,98±26,09 мкм) – на 152% і гуски (476,66±17,06 мкм) – на 

158%. Щодо слизової оболонки перешийка, її товщина 

70 
 



 
 
порівняно з товщиною слизової оболонки білкового відділу, 

навпаки, зменшується у всіх досліджуваних птахів. Мінімальна 

вона реєструється у перепілки – 178,73±9,66 мкм.  

Рельєф слизової оболонки перешийка яйцепроводу 

складчастий за рахунок первинних складок. Вони розміщуються 

паралельними рядами вздовж осі органа. Більшість первинних 

складок слизової оболонки мають конічну форму. Їх верхівки 

гострі, а вільний край формує вторинні складки (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Велика (1), середня (2) і мала складки (3) слизової оболонки 

перешийка яйцепроводу свійської перепілки віком 150 діб: Гематоксилін 
Караці та еозин. × 80  

 

Розміри складок слизової оболонки перешийка менші 

таких білкового відділу, особливо це стосується показника 

висоти складок. Серед птахів ряду Куроподібні найбільш різке 
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(в 1,6 раза) зменшення цього показника реєструється у курки 

(1912,28±211,89 мкм), найменш інтенсивне (в 1,3 раза) –              

у перепілки (896,29±94,06 мкм). У птахів ряду Гусеподібні 

висота складок слизової оболонки перешийка яйцепроводу 

варіює від 2707,14±320,98 (качка) до 2975,76±327,25 мкм 

(гуска), що в 1,4 раза менше висоти складок слизової оболонки 

білкового відділу.  

Максимальну ширину складок в ділянці їх основи мають 

гуски (1031,31±110,25 мкм), мінімальну – перепілки 

(410,2±24,73 мкм). У птахів інших видів цей показник займає 

проміжне положення і дорівнює 479,1±34,67 мкм – у цесарки, 

909,14±59,2 мкм – у курки і 1005,51±53,26 мкм – у качки. 

Поверхневий епітелій слизової оболонки перешийка, як і 

білкового відділу яйцепроводу, одношаровий багаторядний 

стовпчастий. Під ним розташовані колагенові волокна. Вони 

оточують капіляри, які подекуди випинаються в епітеліальну 

пластинку. Місцями на верхівках складок слизової оболонки 

поверхневий епітелій інфільтрований лімфоїдними клітинами, 

тому виглядає розпушеним (спонгіозним) (рис. 15). 

Відомості про клітинний склад поверхневого епітелія 

слизової оболонки перешийка яйцепроводу птахів у спеціальній 

літературі суперечливі. Більшість авторів в своїх роботах 

описали келихоподібні та війчасті епітеліоцити [136, 149, 296, 
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393, 416, 459, 502]. Інші автори повідомили про білоксекретуючі 

[234, 455] та камбіальні клітини [199, 460]. A. Ozen, E. Ergun 

(2009) війковим клітинам епітелія перешийка, які виробляють 

глюкопротеїди, дали назву глікогенні [459].  

 

 
Рис. 15. Фрагмент мікроскопічної будови перешийка яйцепроводу 

свійської перепілки віком 150 діб: 1 – поверхневий епітелій; 2 – секреторні 
відділи залоз; 3 – клітини лімфоїдного ряду. Гематоксилін Караці та еозин.    
× 400 

 

M.H. Draper (1972) описав три типи клітин поверхневого 

епітелію перешийка яйцепроводу. Епітеліоцити першого типу – 

це війчасті клітини, цитоплазма яких містяться 

електроннощільні гранули та лізосомоподібні тільця. У клітинах 

другого типу (секреторних і зернистих) реєструється багато 

електроннощільних гранул PAS-позитивної речовини.           
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Вміст клітин третього типу незначний (8%). В цитоплазмі цих 

клітин міститься багато мітохондрій, електроннощільні гранули 

відсутні [370]. 

К.-В. Трайнис (1967) при характеристиці секреторних 

епітеліоцитів слизової оболонки перешийка яйцепроводу курей 

в різні фази статевої діяльності не ототожнював терміни 

«слизові клітини» і «келихоподібні клітини». На його думку, ці 

клітини за формою є келихоподібними, а за характером секрету 

не завжди відповідають слизовим [260]. 

Щодо співвідношення клітин поверхневого епітелію 

перешийка яйцепроводу, на думку одних дослідників в ньому 

переважають війчасті епітеліоцити [236, 364, 385]. Інші автори 

повідомили про рівне співвідношення війчастих і 

келихоподібних клітин [263, 344, 459], або виявили більше 

келихоподібних [340]. 

Хохлов Р.Ю. [290] встановив три періоди розвитку 

поверхневого епітелія перешийка яйцепроводу курей породи 

ломанн браун. Перший період триває з 150 до 210 доби і 

характеризується стійким станом епітеліального шару.                

За другого періоду (210–360 доба) відбувається зменшення 

товщини епітеліального шару, а впродовж третього (360–

540 доба) – його збільшення. 
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Нами встановлено, що висота поверхневого епітелію 

слизової оболонки перешийка, порівняно з такою білкового 

відділу яйцепроводу змінюється. У цесарки спостерігається 

тенденція до збільшення цього показника, у птахів інших видів 

він, навпаки, зменшується. Максимальна висота поверхневого 

епітелію характерна для цесарки (23,18±3,93 мкм), мінімальна – 

для качки (17,5±2,12 мкм).  

Власна пластинка слизової оболонки перешийка утворена 

пухкою волокнистою сполучною і містить прості трубчасті 

розгалужені залози. В центрі первинних складок слизової 

оболонки розташований сполучнотканинний остов. Він 

утворений звивистими пучками товстих колагенових волокон, 

від яких відгалужуються більш тонкі пучки. Вони прямують 

вглиб вторинних складок до секреторних відділів залоз. За 

ходом колагенових волокон реєструються лімфатичні та 

кровоносні судини. Біля останніх помітні дифузні лімфоїдні 

утвори. 

Секреторні відділи залоз в ділянці верхівок складок 

слизової оболонки перешийка розміщені пухко, що дозволяє 

розгледіти їх хід та галуження. Прошарки пухкої волокнистої 

сполучної тканини між відділами залоз широкі. В них 

виявляються колагенові, еластичні волокна, фібробласти, групи 

лімфоцитів, сітка кровоносних капілярів, поодинокі гладкі 
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м’язові клітини. Вивідні протоки залоз відкриваються на бічних 

поверхнях складок (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Фрагмент мікроскопічної будови перешийка яйцепроводу 

свійської перепілки віком 150 діб: 1 – секреторні відділи залоз; 2 – колагенові 
волокна. Новеллі. × 400 

 
Зовнішній діаметр секреторних відділів залоз перешийка 

цесарки і курки майже не змінюється, відносно такого 

показника у білковому відділі та становить 24,41±2,05 і 

22,76±1,14 мкм відповідно. У птахів інших видів спостерігається 

тенденція до збільшення цього показника. Найбільший він 

спостерігається у перепілки (22,13±1,02 мкм), дещо менший – у 

качки (20,82±2,03 мкм) і найменший – у гуски (19,09±1,32 мкм). 

Епітелій секреторних відділів залоз перешийка, подібно до 

такого білкового відділу, одношаровий стовпчастий. 
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Морфометричні показники клітин залозистого епітелію у цих 

відділах органа достовірно не відрізняються (р>0,05), за 

винятком об’єму гландулоцитів. Останній зменшується 

(р<0,001) відносно об’єму гландулоцитів залоз білкового відділу 

в усіх досліджуваних птахів і максимальний реєструється у 

курки (1389,12±95,77 мкм3), мінімальний – у цесарки 

(1334,17±128,03 мкм3). 

Об’єм ядра гландулоцитів у перепілки і качки майже 

однаковий – 231,05±39,53 і 229,15±41,45 мкм3 відповідно. У 

птахів інших видів він збільшується і макимальним 

реєструється у курки (253,68±29,78 мкм3). Щодо ЯЦВ 

гландулоцитів, серед птахів ряду Куроподібні він найменший у 

перепілки (0,211±0,021), дещо більший – у курки (0,213±0,024) і 

найбільший – у цесарки (0,217±0,028). У качки та гуски 

спостерігається тенденція до збільшення цього показника 

(0,220±0,017 та 0,225±0,035 відповідно).  

У спеціальній літературі дискусійним залишається 

питання про кількість шарів м’язової оболонки в перешийку 

яйцепроводу птахів. Стрижикова С.В. [238] відмітила, що у 

качки пекінської породи, гуски червоноозерської породи і самки 

крижня звичайного м’язова оболонка краніальної частини 

перешийка яйцепроводу утворена спіральним шаром гладких 

міоцитів. В каудальній частині цього відділу вона представлена 
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двома м’язовими шарами (коловим та поздовжнім) з прошарком 

пухкої волокнистої сполучної тканини між ними.  

Інші вчені [19, 67], досліджуючи яйцепровід гуски великої 

сірої породи та індички білої широкогрудої породи, появу 

поздовжнього шару м’язової оболонки виявили лише в 

перехідній зоні між перешийком і маткою яйцепроводу.  

Ю.А. Кушкина (2009) у яйцепроводі курей породи білий 

леггорн кросу П-46 встановила двошарову будову м’зової 

оболонки перешийка на всьому його протязі [143], що 

суперечить даними Е.С. Шацило (2016) про тришарову будову 

м’язової оболонки перешийка яйцепроводу курей кросу хайсекс 

коричневий і хайсекс білий [321]. 

Нами встановлено, що м’язова оболонка перешийка 

яйцепроводу представлена коловим шаром гладких м’язових 

волокон. Між пучками міоцитів розташовані хвилясті тяжі 

колагенових волокон. В ділянці основи складок вони разом з 

пучками м’язових волокон впинаються вглиб слизової 

оболонки. Місцями між пучками міоцитів, а також між 

м’язовою і серозною оболонками трапляються прошарки пухкої 

волокнистої сполучної тканини. В них ланцюжком розташовані 

кровоносні судини (рис. 17). 

Серозна оболонка перешийка яйцепроводу утворена 

мезотелієм, під яким розташована власна пластинка та 
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підсерозна основа, які побудовані з пухкої волокнистої 

сполучної тканини. Товщина серозної оболонки у гуски 

(24,15±2,9 мкм) в 1,7 раза більша (р<0,05) ніж у курки 

(14,31±5,25 мкм). У птахів інших видів цей показник займає 

проміжне положення і варіює від 16,69±3,04 (цесарка) до 

19,37±5,18 мкм (перепілка). Певних закономірностей 

збільшення або зменшення товщини серозної оболонки 

перешийка стосовно такої білкового відділу органа нами не 

виявлено. 

 

 
Рис. 17. Фрагмент мікроскопічної будови перешийка яйцепроводу 

свійської перепілки віком 150 діб: 1 – слизова оболонка; 2 – м’язова 
оболонка; 3 – кровоносні судини; 4 – серозна оболонка. Ван Гізон. × 200 
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6.5. Беззалозиста зона розташована між білковим 

відділом і перешийком яйцепроводу птахів. Вона має вигляд 

напівпрозорої смужки, яка орієнтована дещо косо відносно осі 

органа. Найбільш чітко беззалозиста зона помітна з боку 

слизової оболонки (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Рельєф слизової оболонки білкового відділу (1), беззалозистої 

зони (2) і перешийка (3) яйцепроводу свійської курки віком 210 діб. 
Макропрепарат 

 

Довжина беззалозистої зони варіює від 0,21±0,01 см – у 

перепілки до 0,53±0,02 см – у гуски. У птахів інших видів цей 

показник майже однаковий – 0,38±0,02 (курка), 0,39±0,03 

(цесарка) і 0,39±0,04 см (качка). 

Стінка беззалозистої зони яйцепроводу тонка. Товщина 

стінки беззалозистої зони, порівняно з такою білкового відділу, 
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менша (р<0,001) близько в 1,3 раза у птахів ряду Куроподібні та 

1,1 раза у птахів ряду Гусеподібні. Відносно товщини стінки 

перешийка вона зменшується (р<0,001) більш інтенсивно          

(в 1,4 раза – у курки, в 1,5 раза – у птахів інших видів). Серед 

птахів ряду Куроподібні найменшу товщину стінки 

беззалозистої зони має перепілка (282,16±21,77 мкм), дещо 

більшу – цесарка (291,14±25,02 мкм) і найбільшу – курка 

(355,88±35,17 мкм). У качки і гуски цей показник сягає 

363,03±46,12 і 504,25±44,16 мкм відповідно. 

У всіх досліджуваних птахів серед оболонок беззалозистої 

зони найбільшу товщину має м’язова, дещо меншу – слизова і 

найменшу – серозна. Товщина останньої у птахів ряду 

Гусеподібні коливається від 16,4±5,42 (гуска) до 19,67±3,85 мкм 

(качка). Серед птахів ряду Куроподібні найбільша вона 

реєструється у курки (18,01±4,12 мкм), дещо менша – у цесарки 

(11±3,16 мкм), найменша – у перепілки (15,5±3,57 мкм). Певних 

закономірностей зміни товщини серозної оболонки 

беззалозистої зони стосовно такої білкового відділу та 

перешийка нами не виявлено. 

Товщина м’язової оболонки беззалозистої зони 

яйцепроводу всіх досліджуваних птахів збільшується (р<0,001) 

відносно такої білкового відділу майже в 2 раза. Разом з тим, 

вона зменшується (р<0,001) відносно товщини м’язової 
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оболонки перешийка. У качки і гуски товщина м’язової 

оболонки беззалозистої зони максимальна – 248,33±21,08 і 

363,18±32,07 мкм відповідно. У птахів ряду Куроподібні цей 

показник зменшується (р<0,001) до 174,59±15,62 (перепілка), 

182,02±15,04 (цесарка) і 212,33±25,09 мкм (курка).  

Щодо слизової оболонки, її товщина у беззалозистій зоні в 

два раза менша (р<0,001) такої у перешийку яйцепроводу всіх 

досліджуваних птахів. Порівняно з товщиною слизової 

оболонки білкового відділу, вона зменшується (р<0,001) в 2,6 

раза – у курки, качки і 2,8 раза – у птахів інших видів.              

Цей показник у курки та гуски найбільший і майже однаковий – 

125,54±18,65 та 124,67±18,22 мкм. Він більший (р<0,01) майже в 

1,3 раза ніж у перепілки (92,07±10,23 мкм), цесарки 

(98,12±22,18 мкм) і качки (95,03±11,56 мкм). 

Слизова оболонка беззалозистої зони подібно до такої 

сусідніх відділів яйцепроводу формує складки. Вони орієнтовані 

вздовж осі органа і помітні макроскопічно. Вільний край 

складок беззалозистої зони нерівний. Він утворює вторинні 

складки, які мають різноманітну форму – ромбоподібну, 

трикутну, видовжено-овальну (рис. 19).  

Порівняно з білковим відділом і перешийком, кількість 

складок слизової оболонки беззалозистої зони яйцепроводу 

гуски зменшується (р<0,01) майже в 2 раза. У птахів інших 
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видів цей показник зменшується не так інтенсивно. 

Максимальний він реєструється у качки (19,67±1,61 од.), 

мінімальний – у курки (12,08±1,78 од.). 
 

 
Рис. 19. Фрагмент мікроскопічної будови беззалозистої зони 

яйцепроводу свійської курки віком 210 діб: 1 – первинні складки;                    
2 – вторинні складки; 3 – м’язова оболонка. Гематоксилін Караці та еозин.     
× 40 

 

Щодо висоти складок беззалозистої зони, вона не 

перевищує 1000 мкм і достовірно менша (р<0,001) такої у 

сусідніх відділах яйцепроводу. Максимальна висота складок 

беззалозистої зони спостерігається у курки (997,35±102,48 мкм) 

і качки (964,03±125,12 мкм). У перепілки і гуски вона 

зменшується (р<0,001) відповідно до 612,77±51,55 і 

743,61±103,64 мкм. У цесарки цей показник мінімальний серед 

досліджуваних птахів – 466,13±53,09 мкм. 
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Ширина складок беззалозистої зони також зменшується 

(р<0,001) відносно ширини складок сусідніх відділів 

яйцепроводу. У птахів ряду Гусеподібні цей показник варіює від 

567,33±95,44 (качка) до 585,14±65,23 мкм (гуска). Серед птахів 

ряду Куроподібні він зменшується (р<0,001) і найбільший 

спостерігається у цесарки (354,25±46,12 мкм), дещо менший – у 

курки (336,66±25,34 мкм) і найменший – у перепілки 

(201,15±28,62 мкм). 

Складки слизової оболонки у центральній ділянці 

беззалозистої зони яйцепроводу не містять залози. Проте 

ближче до білкового відділу і перешийка в них помітні вивідні 

протоки та секреторні відділи простих трубчастих розгалужених 

залоз. Останні розміщені поодинокими групами й оточені 

колагеновими волокнами, фібробластами, плазмоцитами та 

лейкоцитами, що мігрують з кровоносних судин. На межі 

беззалозистої зони з сусідніми відділами органа, кількість та 

щільність розміщення цих залоз у власній пластинці слизової 

оболонки помітно зростає (рис. 20). 

У птахів досліджуваних видів зовнішній діаметр 

секреторних відділів залоз беззалозистої зони менший (р<0,05), 

порівняно з таким показником перешийка. Крім того, у птахів 

ряду Куроподібні він достовірно зменшується (р<0,05) стосовно 

зовнішнього діаметру секреторних відділів залоз білкового 
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відділу і дорівнює 14,05±2,25 (перепілка), 15,18±2,26 (цесарка) і 

15,09±2,04 мкм (курка).  
 

 
Рис. 20. Поздовжній зріз складок слизової оболонки центральної 

ділянки беззалозистої зони (1) і ділянок наближених до білкового відділу (2), 
перешийка (3) яйцепроводу свійської цесарки віком 300 діб. Гематоксилін 
Караці та еозин. × 80 

 

Об’єм клітин секреторних відділів залоз беззалозистої 

зони, порівняно з таким показником залоз білкового відділу і 

перешийка, зменшується (р<0,001) у всіх досліджуваних птахів 

та коливається від 734,18±83,24 (цесарка) до 941,34±75,92 мкм3 

(качка). Об’єм ядра клітин залозистого епітелію у беззалозистій 

зоні близький за значенням до об’єму ядра гландулоцитів як 

білкового відділу, так і перешийка яйцепроводу. Максимальне 

його значення зареєстровано у гуски (255,48±39,15 мкм3), 

мінімальне – у перепілки (234,35±43,04 мкм3).  
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Щодо ЯЦВ гландулоцитів беззалозистої зони 

яйцепроводу, у птахів усіх видів спостерігається тенденція до 

його збільшення відносно ЯЦВ клітин залозистого епітелія 

білкового відділу та перешийка. Серед птахів ряду Куроподібні 

найбільший цей показник спостерігається у цесарки 

(0,482±0,021), дещо менший – у перепілки (0,425±0,028), 

найменший – у курки (0,380±0,035). У птахів ряду Гусеподібні 

він зменшується та мінімальний реєструється у качки – 

0,326±0,033. 

Поверхневий епітелій слизової оболонки беззалозистої 

зони простий багаторядний. Він утворений миготливими, 

базальними і келихоподібними клітинами. Останніх 

епітеліоцитів реєструється більше. Їх цитоплазма має пінистий 

вигляд, ядро зміщене до базального полюса. Війчасті клітини 

вузькі, стиснуті сусідніми келихоподібними клітинами. Ядро 

овально-витягнутої форми, розташоване у ділянці базального 

полюса або центрично. 

У птахів усіх видів висота поверхневого епітелію слизової 

оболонки беззалозистої зони більша такої у сусідніх відділах 

яйцепроводу. Порівняно з висотою поверхневого епітелію 

білкового відділу, вона зростає найбільш інтенсивно у цесарки 

(36,09±2,85 мкм) – в 1,71 раза (р<0,001), а відносно висоти 

поверхневого епітелію перешийка – у качки (32,72±3,51 мкм) – 
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в 1,87 раза (р<0,01). Серед птахів досліджуваних видів 

найбільшу висоту поверхневого епітелію перешийка має курка – 

38,12±3,08 мкм.  

М’язова оболонка беззалозистої зони, подібно до такої 

білкового відділу і перешийка яйцепроводу, представлена 

коловим шаром гладких м’язових волокон. Проте він не 

суцільний, місцями трапляються тонкі прошарки пухкої 

волокнистої сполучної тканини, а в них – кровоносні, 

лімфатичні судини та пучки міоцитів. Останні мають косий або 

поздовжній напрямок.  

Серозна оболонка беззалозистої зони яйцепроводу зібрана 

у складки. Вона утворена мезотелієм, під яким розташована 

власна пластинка та підсерозна основа, які побудовані з пухкої 

волокнистої сполучної тканини. 

 

6.6. Матка яйцепроводу досліджуваних птахів має 

асиметричну форму. На її дорсолатеральній поверхні чітко 

виділяється більша кривина, на вентромедіальній – менша 

кривина. У перепілки зовнішня поверхня матки коричневого 

кольору, у птахів інших видів – рожевого. На ній помітна сітка 

кровоносних судин (рис. 21). 

Товщина стінки матки, порівняно з таким показником 

перешийка, збільшується у всіх досліджуваних птахів. 
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Найбільш інтенсивно вона зростає (р<0,001) у качки 

(875,16±64,29 мкм) – на 66% і гуски (1276,89±90,21 мкм) – на 

70%. У птахів ряду Куроподібні товщина стінки матки 

яйцепроводу збільшується не так різко і максимальна 

реєструється у курки – 785,28±56,3 мкм. 

 

 
Рис. 21. Зовнішній вигляд каудальної частини яйцепроводу свійської 

качки віком 300 діб: 1 – перешийок; 2 – матка з яйцем всередині; 3 – піхва;     
4 – менша кривина; 5 – більша кривина. Макропрепарат 

 

Оболонки стінки матки яйцепроводу розвинені 

неоднаково. Товщина серозної оболонки найменша і відповідає 

товщині серозної оболонки у перешийку яйцепроводу. Серед 

птахів ряду Куроподібні найбільшу товщину серозної оболонки 

матки має курка – 24,61±6,3 мкм, що в 1,7 рази більше (р<0,001) 

такого показника у перепілки (14,13±4,11 мкм). У птахів ряду 
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Гусеподібні товщина серозної оболонки варіює від 24,11±5,53 

(качка) до 26,02±4,18 мкм (гуска).  

М’язова оболонка матки яйцепроводу добре розвинена.      

Її товщина, прівняно з товщиною м’язової оболонки перешийка, 

збільшується (р<0,001) у птахів усіх досліджуваних видів майже 

в два раза. Максимальна товщина м’язової оболонки матки 

яйцепроводу характерна для качки і гуски – 660,91±64,27 і 

990,65±70,65 мкм відповідно. У птахів ряду Куроподібні цей 

показник зменшується (р<0,001) до 388,51±29,59 (перепілка), 

465,26±27,86 (цесарка) і 525,39±50,11 мкм (курка). 

Слизова оболонка матки яйцепроводу перепілки сіро-

коричневого кольору, у птахів інших видів – рожево-червоного. 

Товщина слизової оболонки матки яйцепроводу всіх 

досліджуваних птахів відповідає товщині слизової оболонки 

перешийка. У курки вона дорівнює 235,28±24,85 мкм, що 

більше в 1,1 раза ніж у цесарки (205,18±23,11 мкм; р<0,05) і в 

1,3 раза ніж у перепілки (178,9±12,32 мкм; р<0,001).  

Рельєф слизової оболонки матки яйцепроводу 

складчастий. Чітко виділяються первинні, вторинні й третинні 

складки. Первинні складки у вигляді косих валиків 

розміщуються по всьому периметру матки. Вони вкриті 

чисельними поперечними відносно їх осі вторинними складками 

(рис. 22).  
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Рис. 22. Матка яйцепроводу свійської курки віком 210 діб на 

поперечному зрізі. Гематоксилін Караці та еозин. × 16 
 

У всіх досліджуваних птахів загальна кількість складок 

матки збільшується (р<0,001) відносно кількості складок 

слизової оболонки перешийка яйцепроводу. Найбільш 

інтенсивно цей процес відбувається у цесарки (в 6,2 раза) і 

курки (в 5 раза). Максимальний він реєструється у гуски 

(120,33±24,98 од.), мінімальний – у перепілки (82,83±15,94 од.). 

Щодо розмірів складок слизової оболонки матки 

яйцепроводу, їх висота значно більша ширини. Порівняно з 

перешийком, висота складок слизової оболонки матки 

збільшується (р<0,001) у птахів усіх видів. Причому найбільш 

інтенсивно (в 1,8 раза) цей процес відбувається у цесарки 

(2046,55±230,63 мкм) і перепілки (1607,24±169,4 мкм). 

Максимальну висоту складок слизової оболонки матки 
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яйцепроводу має гуска (3397,14±269 мкм) і качка 

(3403,38±249,78 мкм). 

Ширина складок слизової оболонки матки органа 

порівняно з такою перешийка, навпаки, зменшується. Серед 

птахів ряду Куроподібні найбільша вона реєструється у курки 

(322,34±16,56 мкм), дещо менша – у перепілки 

(212,92±27,72 мкм), найменша – у цесарки (161,58±15,89 мкм). 

Серед птахів ряду Гусеподібні цей показник майже однаковий –

302,94±33,04 (качка) і 308,88±25,05 мкм (гуска). 

Слизова оболонка матки яйцепроводу всіх досліджуваних 

птахів вкрита одношаровим багаторядним стовпчастим 

миготливим епітелієм. На гістологічних препаратах 

епітеліоцити виглядають дезінтегрованими, контакти між ними 

«губляться», тоді як структура самих клітин не порушена 

(рис. 23). На нашу думку, така мікроструктура поверхневого 

епітелію обумовлена наявністю у матці органа яйця і тісного 

контакту його шкаралупи з епітеліальною пластинкою слизової 

оболонки.  

У порівняльно-видовому аспекті найбільшу висоту 

поверхневого епітелію матки яйцепроводу має курка 

(18,94±1,95 мкм), дещо меншу – цесарка (5,69±1,86 мкм), 

найменшу – перепілка (14,58±2,83 мкм). 
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Рис. 23. Фрагмент мікроскопічної будови матки яйцепроводу свійської 

перепілки віком 150 діб: 1 – поверхневий епітелій; 2 – секреторні відділи 
залоз; 3 – колагенові волокна; 4 – кровоносні судини. Ван Гізон. × 400 

 

Хохлов Р.Ю. [290] встановив три періоди розвитку 

поверхневого епітелію матки яйцепроводу курей породи ломанн 

браун. Перший період триває з 150 до 180 доби і 

характеризується різким зниженням товщини епітеліального 

шару. За другого періоду (180–210 доба) відбувається 

збільшення товщини епітеліального шару. Третій період (210–

540 доба) є періодам стабільної товщини епітелію. 

У власні пластинці слизової оболонки матки яйцепроводу 

розташовані прості трубчасті залози. Їх секреторні відділи 

сильно галузяться, вивідні протоки короткі, відкриваються на 

бічних поверхнях і в основі складок. Велика кількість 

кровоносних судин локалізується між секреторними відділами 
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залоз і під поверхневим епітелієм. Їх просвіти розширені та 

переповнені еритроцитами. Навколо кровоносних судин помітні 

колагенові волокна. Особливо товсті їх пучки містяться в 

сполучнотканинному остові складок слизової оболонки. 

У спеціальній літературі є відомості, що секреторні 

клітини слизової оболонки матки яйцепроводу птахів виділяють 

воду і неорганічні речовини для формування шкаралупи яйця. 

Вони відкладаються у вигляді кальцієвих солей на органічному 

решітчастому матриксі. Причому із залоз матки органа в 

шкаралупу яйця потрапляють кристалічні сполуки кальцію, а 

через апікальні клітини поверхневого епітелію – аморфні [45, 

67, 85, 92. 359, 445]. 

Зовнішній діаметр секреторних відділів залоз матки 

яйцепроводу, порівняно з таким показником перешийка, 

зменшується (р<0,05) в 1,5 раза – у качки і гуски та 1,4 раза – у 

птахів інших видів. Серед птахів ряду Куроподібні найбільший 

він реєструється у цесарки (17,09±0,97 мкм), дещо менший – у 

курки (16,43±1,91 мкм), найменший – у перепілки 

(16,05±1,33 мкм). Серед птахів ряду Гусеподібні цей показник 

варіює від 12,54±2,86 (гуска) до 14±2,55 мкм (качка).  

Секреторні відділи залоз матки яйцепроводу утворені 

одношаровим кубічним епітелієм. Морфометричні показники 

його клітин суттєво відрізняються від таких у перешийку.    
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Об’єм гландулоцитів залоз матки яйцепроводу максимальний 

реєструється у перепілки (678,63±83,94 мкм3), мінімальний – у 

цесарки (724,26±115,07 мкм2). У курки та качки цей показник 

майже однаковий (712,11±95,72 і 714,29±78,12 мкм3 відповідно) 

і дещо більший такого у гуски (695,12±103,59 мкм3).  

Об’єм ядра гландулоцитів матки, навпаки, збільшується 

(р<0,001) відносно такого показника залоз перешийка. Серед 

птахів ряду Куроподібні він коливається від 373,72±30,58 

(перепілка) до 383,51±38,04 мкм3 (курка). Об’єм ядра 

гландулоцитів у птахів ряду Гусеподібні має тенденцію до 

збільшення і максимальний характерний для качки – 

405,48±43,12 мкм3.  

Виходячи з показників об’єму гландулоцитів та їх ядер, 

встановлене ЯЦВ у матці більше ніж у перешийку яйцепроводу. 

Серед птахів ряду Гусеподібні цей показник найбільш 

інтенсивно (в 6,09 раза) зростає (р<0,001) у качки (1,314±0,126). 

Порівняно з ним, у птахів ряду Куроподібні ЯЦВ клітин 

залозистого епітелію зменшується до 1,221±0,095 (цесарка), 

1,118±0,112 (перепілка) і 1,162±0,153 (курка).  

У матці яйцепроводу м’язова оболонка набуває 

тришарової будови. Внутрішній і середній шар є коловим, а 

зовнішній – поздовжнім. Між цими м’язовими шарами 

розташований широкий прошарок пухкої волокнистої сполучної 
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тканини (нервово-судинний шар), в якому містяться пучки 

колагенових, еластичних і нервових волокон, кровоносні та 

лімфатичні судини.  

Слід зазначити, що серед колових шарів м’язової оболонки 

найкраще виражений внутрішній. Місцями він впинається у 

слизову оболонку і разом з волокнами нервово-судинного шару 

формує сполучнотканинний остов первинних складок.                 

В останньому пучки гладких м’язових клітин оточені 

колагеновими волокнами (рис. 24). 
 

 
Рис. 24. Фрагмент мікроскопічної будови матки яйцепроводу свійської 

перепілки віком 150 діб: 1 – сполучнотканинний остов первинної складки;     
2 – вторинні складки слизової оболонки. Ван Гізон. × 40 

 

Серозна оболонка матки яйцепроводу утворює невеликі 

складки. Її сполучнотканинна основа містить пучки гладких 

міоцитів, які орієнтовані в різних напрямах.  
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6.7. Червона зона. Між перешийком і маткою 

яйцепроводу птахів міститься перехідна зона, яка 

функціонально і анатомічно не визначена. Деякі автори 

відносять її до перешийка [370], інші дослідники – до 

самостійної ділянки матки, яку називають «червона» зона           

[19, 67, 149]. Ми погоджуємося з назвою «червона» зона, 

оскільки у досліджуваних нами птахів слизова оболонка цієї 

ділянки органа як у нефіксованому стані, так і після фіксації в 

10% водному розчині формаліну має більш темний червоний 

колір порівняно із забарвленням слизової оболонки перешийка. 

Тобто подібний до кольору слизової оболонки матки 

яйцепроводу. Винятком є свійська перепілка, у якої слизова 

оболонка червоної зони і матки яйцепроводу однакового чорно-

сірого кольору (рис. 25).  

Довжина червоної зони яйцепроводу птахів коливається 

від 1,03±0,17 см – у перепілки до 3,64±0,51 см – у гуски. Такий 

показник у птахів інших видів не перевищує 3 см і дорівнює 

2,58±0,62 см – у курки, 2,34±0,35 см – у цесарки і 2,95±0,48 см – 

у качки.  

Товщина стінки червоної зони, порівняно з такою 

перешийка органа, збільшується, а відносно товщини стінки 

матки, навпаки, зменшується. Максимальний цей показник 

характерний для качки (717,47±67,55 мкм) і гуски 
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(785,46±85,33 мкм). У птахів ряду Куроподібні він зменшується 

(р<0,001) до 554,72±43,54 (перепілка), 588,97±52,11 (цесарка) і 

639,25±64,5 мкм (курка).  

 

 
Рис. 25. Слизова оболонка перешийка (1), червоної зони (2), матки (3) 

яйцепроводу свійської цесарки віком 300 діб. Макропрепарат 
 

Щодо оболонок стінки червоної зони, товщина слизової 

оболонки суттєво не відрізняється від такої перешийка і матки 

яйцепроводу. Найбільшу товщину слизової оболонки червоної 

зони має курка і гуска – 242,76±33,54 і 258,11±41,15 мкм 

відповідно. Серед птахів інших видів вона не перевищує 200 

мкм і дорівнює 174,32±32,52 (перепілка), 195,13±25,68 (цесарка) 

і 194,09±20,43 мкм (качка). 

У птахів більшості видів (перепілка, цесарка, курка, качка) 

товщина м’язової оболонки червоної зони яйцепроводу більша 

1 2 3 
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(р<0,001) такої перешийка в 1,6 раза. У гуски вона збільшується 

(р<0,05) не так інтенсивно (в 1,1 раза). Порівняно з маткою, 

товщина м’язової оболонки червоної зони, навпаки, 

зменшується. У птахів ряду Гусеподібні цей показник 

максимальний і коливається у вузьких межах – від 503,55±44,72 

(качка) до 505,32±64,63 мкм (гуска). У птахів ряду Куроподібні 

він зменшується (р<0,001) майже в 1,3 раза – 361,03±24,88 

(перепілка), 378,96±33,58 (цесарка) і 376,34±42,66 мкм (курка). 

Товщина серозної оболонки червоної зони яйцепроводу 

птахів ряду Гусеподібні варіює від 19,83±4,11 (качка) до 

22,03±3,96 мкм (гуска). Серед птахів ряду Куроподібні 

найбільша вона реєструється у курки (20,15±7,13 мкм), дещо 

менша – у перепілки (19,37±5,18 мкм), найменша – у цесарки 

(14,88±3,04 мкм). Певних закономірностей збільшення або 

зменшення товщини серозної оболонки червоної зони стосовно 

товщини серозної оболонки перешийка і матки яйцепроводу 

нами не виявлено. 

Слизова оболонка червоної зони також утворює складки. 

Їхня форма конусоподібна, верхівки гострі, вільний край 

утворює вторинні складки. Останні мають різноманітну форму і 

формують третинні складки. Слід зазначити, що у центрі 

первинних складок міститься сполучнотканинний остов, який 

впинається в них з м’язової оболонки. 
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Аналіз кількості складок слизової оболонки червоної зони 

яйцепроводу показав, що їх нараховується більше (в 3,5 раза – 

у цесарки, 2,5 раза – у курки і 2,1 раза – у птахів інших видів; 

р<0,001) ніж у перешийку, але менше (в 1,7 раза – у цесарки, 

2 раза – у курки і качки, 2,1 раза – у перепілки і гуски; р<0,001) 

ніж у матці яйцепроводу.  

Загальна кількість складок слизової оболонки червоної 

зони у цесарки і курки максимальна та майже однакова – 

62,05±7,68 та 61,11±10,15 од. відповідно. У качки і гуски 

спостерігається тенденція до зменшення цього показника 

(52,89±5,09 і 56,68±6,13 од. відповідно). У перепілки кількість 

складок слизової оболонки червоної зони яйцепроводу 

мінімальна серед досліджених нами видів птахів і дорівнює 

39,55±7,21 од.. 

Щодо розмірів складок слизової оболонки червоної зони 

яйцепроводу, їх висота найбільша у птахів ряду Гусеподібні. 

Вона коливається від 2784,06±505,27 (качка) до 

2802,83±436,11 мкм (гуска). У птахів ряду Куроподібні цей 

показник зменшується (р<0,001) до 2276,56±186,13 (перепілка), 

1409,22±108,55 (цесарка) і 2234,77±345,23 мкм (курка). 

Ширини складок слизової оболонки червоної зони 

відповідає такому показнику в матці і менша (р<0,001) за 

ширину складок слизової оболонки перешийка. Вона не 
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перевищують 3000 мкм у дослідних птахів усіх видів. У курки 

ширинна складок червоної зони дорівнює 296,03±32,15 мкм, що 

в 1,3 раза більше (р<0,001) ніж у перепілки і цесарки 

(228,88±48,13 і 230,05±35,63 мкм відповідно) та в 1,1 раза 

більше (р<0,05) ніж у качки і гуски (258,91±37,58 і 

264,02±21,17 мкм відповідно).  

Поверхневий епітелій червоної зони яйцепроводу 

одношаровий багаторядний стовпчастий війчастий. Його висота 

майже не змінюється у порівнянні з висотою поверхневого 

епітелію перешийка і матки органа. Серед птахів ряду 

Куроподібні найбільшу висоту поверхневого епітелію має курка 

(20,27±1,13 мкм), дещо меншу – цесарка (19,11±1,18 мкм) і 

найменшу – перепілка (17,05±1,59 мкм). Серед птахів ряду 

Гусеподібні спостерігається тенденція до зменшення цього 

показника – 16,89±1,75 (качка) і 15,74±2,22 мкм (гуска).  

У власній пластинці складок слизової оболонки червоної 

зони яйцепроводу виявляються прості трубчасті залози.             

Їх секреторні відділи сильно галузяться і розміщені щільно. 

Прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини між ними 

вузькі. Гландулоцити мають конічну форму з широкою 

основою. Їх цитоплазма світла, ядро кулясте і зміщене до 

базальної частини клітини. Вивідні протоки залоз короткі, 

відкриваються на бічних поверхнях і в основі складок (рис. 26). 

100 
 



 
 

 
Рис. 26. Фрагмент мікроскопічної будови червоної зони яйцепроводу 

свійської перепілки віком 150 діб: 1 – сполучнотканинний тяж;                        
2 – секреторні відділи залоз. Гематоксилін Караці та еозин. × 480 

 

У всіх досліджуваних птахів зовнішній діаметр 

секреторних відділів залоз червоної зони яйцепроводу 

зменшується (р<0,05), порівняно з таким показником перешийка 

і вірогідно не відрізняється від зовнішнього діаметру 

секреторних відділів залоз матки яйцепроводу. Серед птахів 

ряду Куроподібні цей показник максимальний реєструється        

у цесарки (18,03±1,11 мкм), мінімальний і майже однаковий –        

у перепілки (17,13±1,42 мкм) та курки (17,12±1,03 мкм). У 

птахів ряду Гусеподібні він варіює від 14,68±0,57 (гуска) до 

15,01±1,35 мкм (качка). 

Об’єм гландулоцитів секреторних відділів залоз червоної 

зони, порівняно з таким показником перешийка яйцепроводу, 
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зменшується (р<0,001) у дослідних птахів усіх видів і не 

перевищує 800 мкм3. Разом з тим, він близький за значенням до 

об’єму клітин залозистого епітелію матки яйцепроводу. У гуски 

цей показник (686,04±83,15 мкм3) зменшується (р<0,01) в 1,12 

раза відносно такого показника у цесарки (768,02±90,24 мкм3). 

У курки та качки він майже однаковий – 745,07±82,16 та 

747,02±69,48 мкм3 відповідно. 

Об’єм ядра клітин залозистого епітелію червоної зони 

відносно такого показника матки достовірно не змінюється, 

проте він зростає (р<0,001) порівняно з об’ємом ядра таких 

клітин перешийка. У птахів ряду Куроподібні цей показник 

коливається у вузьких межах – від 354,62±30,04 (перепілка) до 

359,31±22,49 мкм3 (курка). Серед птахів ряду Гусеподібні 

спостерігається тенденція до збільшення об’єму ядра 

гландулоцитів. Максимальний цей показник зареєстровано         

у гуски – 381,52±36,71 мкм3.  

У птахів усіх досліджуваних видів показники ЯЦВ 

гландулоцитів червоної зони яйцепроводу мають тенденцію до 

збільшення порівняно з ЯЦВ гландулоцитів перешийка і 

зменшення відносно такого показника у матці яйцепроводу. 

Максимальне ЯЦВ клітин залозистого епітелія зареєстровано          

у гуски (1,221±0,135), мінімальне – у цесарки (0,872±0,103).  
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На відміну від перешийка і подібно до матки, у червоній 

зоні яйцепроводу м’язова оболонка утворена трьома шарами: 

внутрішнім – коловим, середнім – коловим і зовнішнім – 

поздовжнім. Між цими шарами містяться прошарки пухкої 

волокнистої сполучної тканини з кровоносними і лімфатичними 

судинами. Внутрішній коловий шар товстий та інтенсивно 

зафарбований внаслідок більшої щільності розташування пучків 

гладких м’язових клітин. Місцями він набуває косого напрямку 

і впинається у слизову оболонку. Середній коловий шар 

розвинений нерівномірно. Подекуди він стоншується або в 

нього впинаються прошарки пухкої волокнистої сполучної 

тканини. 

Серозна оболонка червоної зони яйцепроводу утворена 

мезотелієм, під яким розташована власна пластинка та 

підсерозна основа, побудовані з пухкої волокнистої сполучної 

тканини. 

 

6.8. Піхва – останній відділ яйцепроводу, який 

відкривається в уродеум клоаки [23, 30, 146]. При відкладанні 

яйця відбувається інвагінація стінки піхви, внаслідок чого яйце 

із матки яйцепроводу потрапляє прямо у зовнішнє середовище, 

не доторкуючись до стінки клоаки [386, 449, 466, 473].                

За даними [389, 489], вивертання піхви яйцепроводу також 
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відбувається за копуляції, тому сперма потрапляє прямо в матку 

яйцепроводу.  

Нами встановлено, що товщина стінки піхви збільшується, 

порівняно з товщиною стінки матки у всіх досліджуваних 

птахів. Найбільш інтенсивно вона зростає (р<0,001) у гуски 

(3499,3±207 мкм) – на 174% і качки (2204,18±135,71 мкм) – на 

152%. У птахів ряду Куроподібні цей показник збільшується 

(р<0,001) не так різко і коливається від 1235,02±90,37 

(перепілка) до 1653,37±62,84 мкм (курка). 

З оболонок піхви яйцепроводу найкраще розвинена 

м’язова. У перепілки, цесарки і курки товщина м’язової 

оболонки більша (р<0,001) за товщину слизової оболонки майже 

в 12 разів, у качки – в 16,4 раза, у гуски – в 24,1 раза. У всіх 

досліджуваних птахів товщина м’язової оболонки піхви зростає 

відносно такого показника матки. Найбільш інтенсивно цей 

процес відбувається у качки (1979,79±64,25 мкм) – на 200% і 

гуски (3261,55±243,18 мкм) – на 229%. Щодо товщини слизової 

оболонки піхви, вона, навпаки, зменшується (р<0,001) у 

перепілки (89,51±12,52 мкм) – на 100%, цесарки (89,51±12,52 

мкм) – на 95%, курки (120,76±14,84 мкм) і  качки (120,56±14,25 

мкм) – на 92%. У гуски цей показник зменшується не так різко 

(на 58%) і становить 135,24±16,26 мкм. 
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Слизова оболонки піхви яйцепроводу утворює складки, які 

розміщуються паралельними рядами вздовж його осі. Вони 

високі, вузькі, однакової ширини від основи до верхівки.            

У досліджуваних птахів верхівки цих складок гострі, вільний 

край формує вторинні складки прямокутної форми (рис. 27). 

Винятком є перепілки і цесарки, у яких складки слизової 

оболонки піхви безформні з заокругленими верхівками. 
 

 
Рис. 27. Складки слизової оболонки піхви яйцепроводу свійської 

курки віком 210 діб. Гематоксилін Караці та еозин. × 40 
 

Загальна кількість складок слизової оболонки піхви, 

порівняно з такими матки яйцепроводу, зменшується (р<0,001)   

у всіх досліджуваних птахів. Найбільш інтенсивно цей процес 

відбувається у цесарки (в 4,8 раза), найменш різко – у гуски       

(в 3,3 раза).  
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Максимальна кількість складок слизової оболонки піхви 

яйцепроводу реєструється у гуски (36,33±2,86 од.), мінімальна і 

однакова – у перепілки (22±1,59 од.) та цесарки (22±1,86 од.).    

У качки та курки цей показник займає проміжне положення і 

коливається у вузьких межах – від 32±1,51 до 32,17±1,54 од.  

У птахів більшості видів показники розмірів складок 

слизової оболонки піхви яйцепроводу, порівняно з такими 

матки, зменшуються. Висота і ширина складок качки та гуски 

зменшується майже в 1,2 раза, перепілки та курки – в 1,5 раза.    

У цесарки висота складок також зменшується (в 2,1 раза), 

ширина, навпаки, збільшується (в 1,2 раза). 

Висота складок слизової оболонки піхви яйцепроводу 

птахів ряду Гусеподібні найбільша – від 2815,31±197,6 (гуска) 

до 2845,81±201,35 мкм (качка). У курки цей показник складає 

1505,107±106,87 мкм, що більше (р<0,001) в 1,4 раза ніж              

у перепілки (1048,18±118,16 мкм) і в 1,5 рази ніж у цесарки 

(1002,28±115,66 мкм). 

Як було зазначено вище, складки слизової оболонки піхви 

яйцепроводу вузькі. Їх ширина, порівняно з висотою, менша 

майже в 7,5 раза – у перепілки і курки (140,56±12,38 і 

203,13±11,06 мкм відповідно), в 11 разів – у качки і гуски 

(249,57±22,98 і 252,73±23,37 мкм відповідно). У цесарки ширина 

складок слизової оболонки піхви органа зменшується відносно 
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показника висоти цих складок лише в 5,1 раза і становить 

196,9±22,92 мкм.  

Слизова оболонка піхви яйцепроводу вкрита одношаровим 

багаторядними стовпчастим війчастим епітелієм. В ньому 

розрізняють стовпчасті війчасті, келихоподібні та базальні 

епітеліоцити, які мають подібну будову з такими клітинами в 

інших відділах органа. Війчасті клітини переважають над 

келихоподібними. Разом з тим, в заглибинах між вторинними 

складками слизової оболонки спостерігається збільшення 

кількості келихоподібних клітин (рис. 28).  

 

 
Рис. 28. Фрагмент мікроскопічної будови піхви яйцепроводу свійської 

перепілки віком 150 діб: 1 – поверхневий епітелій; 2 – пухка волокниста 
сполучна тканина. Гематоксилін Караці та еозин. × 400 

 

2 
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Висота поверхневого епітелію піхви яйцепроводу, 

порівняно з таким показником у матці, збільшується (р<0,05)      

в 1,3 раза – у курки, в 1,8 раза – у перепілки і 1,4 раза – у птахів 

інших видів. Для перепілки характерна тенденція до збільшення 

висоти епітелію (25,81±3,5 мкм) відносно такого показника         

у курки (24,04±2,13 мкм) і цесарки (21,56±1,62 мкм). Серед 

птахів ряду Гусеподібні висота поверхневого епітелію слизової 

оболонки піхви яйцепроводу варіює від 23,46±2,21 (гуска) до 

25,11±1,69 мкм (качка).  

Власна пластинка слизової оболонки піхви яйцепроводу 

утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною. В ній 

відсутні залози і міститься велика кількість еластичних та 

колагенових волокон. Пучки останніх проникають вглиб 

вторинних складок і розміщуються під епітелієм та навколо 

кровоносних судин. Біля останніх також спостерігаються 

скупчення лімфоцитів, плазмоцитів, еозинофільних лейкоцитів, 

а також макрофаги і окремі тучні клітини. 

Більшість дослідників [19, 42, 67, 149, 234, 395] також не 

виявили залоз у слизовій оболонці піхви яйцепроводу птахів.    

Це суперечить відомостям Ю.А. Кушкиной (2005) про прості 

трубчасті розгалужені залози в піхві яйцепроводу курей породи 

білий леггорн кросу П-46. Як зазначила автор, секреторні 

відділи цих залоз утворені одношаровим кубічним епітелієм, в 
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цитоплазмі клітин якого містяться глікоген і нейтральні 

глікопротеїни [141]. 

О.Є Жигалова (1998) в індичок білої широкогрудої породи 

на межі між піхвою яйцепроводу та уродеумом клоаки виявила 

складні розгалужені трубчасто-альвеолярні залози, які 

виділяють слизовий секрет багатий на нейтральні 

глікозаміноглікани, сульфо- і сіалоглікопротеїни. Враховуючи 

місце розташування і склад секрету цих залоз, автор віднесла їх 

до захисних пристосувань яйцепроводу [68]. 

Як було сказано вище, м’язова оболонка піхви 

яйцепроводу добре розвинена. В ній чітко виділяються два 

шари: внутрішній коловий і зовнішній поздовжній. Між ними 

помітний тонкий сполучнотканинний прошарок з кровоносними 

судинами різного діаметру (рис. 29).  

У поздовжньому шарі м’язової оболонки піхви пучки 

м’язових волокон розміщені пухко, завдяки чому, можливо, 

вона добре розширюється за проходження нею яйця. Коловий 

шар м’язової оболонки компактніший. В ньому пучки м’язових 

волокон товсті, короткі, щільно прилягають один до одного, 

оточені колагеновими волокнами. На відміну від попередніх 

відділів яйцепроводу, у піхві м’язові волокна колового шару не 

проникають у слизову оболонку основи складок.  

 

109 
 



 
 

 
Рис. 29. Фрагмент мікроскопічної будови піхви яйцепроводу свійської 

цесарки віком 300 діб: 1 – складки слизової оболонки; 2 – коловий шар 
м’язової оболонки; 3 – поздовжній шар м’язової оболонки. Гематоксилін 
Караці та еозин. × 40 

 

Більша частина піхви яйцепроводу птахів зовні вкрита 

адвентицією і лише її краніальна ділянка – серозною 

оболонкою. Адвентиція утворена пухкою волокнистою 

сполучною тканиною з щільною сіткою колагенових волокон і 

кровоносних судин. В адвентиції помітні товсті пучки нервових 

волокон, за ходом яких розташовані нервові вузли. Товщина 

адвентиції піхви яйцепроводу коливається від 67,57±9,3 

(перепілка) до 103,83±15,7 мкм (качка).  
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6.9. Матково-піхвове з’єднання. Як ми відмічали вище, у 

спеціальній літературі є відомості, що матка на межі з піхвою 

яйцепроводу звужується і формує матково-піхвове з’єднання. 

На думку більшості авторів [46, 339, 355, 383, 493], ця ділянка 

органа відіграє важливу роль у депонуванні сперматозоїдів.      

M. R. Bakst (1985) повідомив, що секрет залоз матково-

піхвового з’єднання містить високий рівень Кальцію і Цинку. 

Останній є природнім метаболітним інгібітором сперматозоїдів, 

оскільки гальмує їх обмін, рухливість та капацітацію [347].  

Найбільш повно будову матково-піхвового з’єднання 

яйцепроводу птахів описали в свої роботах Жигалова О. Є. [68] і 

Бондаренко О. Є. [19]. Вони встановили, що в основі матково-

піхвового з’єднання яйцепроводу індичок білої широкогрудої 

породи та гусок великої сірої породи міститься м’язовий 

сфінктер, який утворений трьома коловими складками.              

На поверхні цих складок слизова оболонка формує вторинні 

складки. Їх власна пластинка містить перехідні й 

спермонакопичувальні залози, які відрізняються за щільність 

розташування і діаметром секреторних відділів 

Нами встановлено, що матково-піхвове з’єднання 

яйцепроводу птахів усіх досліджуваних нами видів має вигляд 

спіралі (рис. 30) і утворене трьома коловими складками, з яких 

найкраще виражена перша, яка межує з маткою органа.  
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Рис. 30. Зовнішній вигляд матки (1), матково-піхвового з’єднання (2) і 

піхви (3) яйцепроводу свійської цесарки віком 300 діб. Макропрепарат 
 
Довжина матково-піхвового з’єднання у яйцепроводі 

качки та гуски майже однакова і найбільша серед 

досліджуваних птахів – 2,98±0,15 та 3,03±0,22 см відповідно.     

У перепілки цей показник становить 0,67±0,08 см, що менше 

(р<0,001) в 3,12 раза ніж у курки (2,09±0,11 см) і в 2,76 раза ніж 

у цесарки (1,85±0,05 см). 

Показники товщини стінки і оболонок матково-піхвового 

з’єднання яйцепроводу у птахів різних видів неоднакові та 

відрізняються від таких у сусідніх відділах органа.  

У більшості досліджуваних птахів товщина стінки 

матково-піхвового з’єднання менша за товщину стінки як матки, 

так і піхви яйцепроводу. Причому, порівняно з товщиною стінки 

останнього відділу, цей показник зменшується (р<0,001) 

1 

2 

3 

112 
 



 
 
найбільш інтенсивно – у гуски (в 2,9 раза), найменш різко – у 

перепілки (в 1,1 раза).  

Товщина стінки матково-піхвового з’єднання курки 

дорівнює 704,53±96,3 мкм, що більше в 1,09 раза ніж у цесарки 

(647,08±82,13 мкм; р<0,05) і 1,27 раза ніж у перепілки 

(552,72±72,36 мкм; р<0,001). Проте вона поступається товщині 

стінки матково-піхвового з’єднання яйцепроводу птахів ряду 

Гусеподібні. Такий показник у качки (925,93±124,29 мкм) 

менший (р<0,001) ніж у гуски (1206,43±140,21 мкм) в 1,3 раза. 

Товщина слизової оболонки матково-піхвового з’єднання, 

порівняно з такою піхви яйцепроводу збільшується (р<0,001) у 

всіх досліджуваних нами птахів. Проте вона зменшується 

відносно товщини слизової оболонки матки яйцепроводу. 

Максимальний показник товщини слизової оболонки матково-

піхвового з’єднання яйцепроводу реєструється у качки 

(165,6±14,63 мкм) і гуски (185,16±27,31 мкм). У курки він 

дорівнює 156,13±23,17 мкм, що більше в 1,16 раза ніж у цесарки 

(134,82±16,09 мкм; р<0,05) і в 1,26 раза ніж у перепілки 

(123,82±21,86 мкм; р<0,01). 

Щодо м’язової оболонки матково-піхвового з’єднання, її 

товщина близька до такої матки і зменшується (р<0,001) 

відносно товщини м’язової оболонки піхви яйцепроводу. 

Найбільш інтенсивно цей процес відбувається у гуски –              
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в 3,26 раза. Товщина м’язової оболонки матково-піхвового 

з’єднання у курки (525,88±33,45 мкм) більша такого показника  

у цесарки (488,13±51,03 мкм) – в 1,08 раза (р<0,05) і перепілки 

(410,27±62,26 мкм) – в 1,28 раза (р<0,001). Проте вона 

зменшується (р<0,001) відносно товщини м’язової оболонки 

качки і гуски – 925,93±124,29 і 1206,43±140,21 мкм відповідно. 

Як було зазначено вище, матково-піхвове з’єднання 

яйцепроводу утворене коловими складками. Гістологічним 

дослідженням встановлено, що вони сформовані коловим і 

поздовжнім шарами м’язової оболонки та слизовою оболонкою. 

Остання по всьому периметру колових складок формує вторинні 

складки і містить перехідні та спермонакопичувальні залози. 

Причому, перші залози реєструються у власній пластинці 

слизової оболонки першої колової складки, другі – між третьою 

і другою складками (рис. 31). 

Кількість складок слизової оболонки матково-піхвового 

з’єднання відповідає такому показнику піхви та зменшується 

(р<0,001) відносно кількості складок слизової оболонки матки 

яйцепроводу. Причому, цей процес відбувається найбільш різко 

у цесарки (в 4,04 раза), найменш інтенсивно – у качки (в 

3,19 раза). 
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Рис. 31. Фрагмент мікроскопічної будови матково-піхвового з’єднання 

яйцепроводу свійської перепілки віком 150 діб (Б): 1 – третя колова складка; 
2 – вторинні складки; 3 – секреторні відділи спермонакопичувальних залоз. 
Гематоксилін Караці та еозин. × 100 

 

Загальна кількість складок слизової оболонки матково-

піхвового з’єднання максимальна у качки (33,04±2,43 од.) і 

гуски (33,17±5,61 од.). Серед птахів ряду Куроподібні 

спостерігається тенденція до зменшення цього показника. 

Найбільший він реєструється у курки (30,22±4,11 од.), дещо 

менший – у цесарки (26,13±5,08 од.), найменший – у перепілки 

(24,38±4,03 од.).  

Щодо розмірів складок слизової оболонки матково-

піхвового з’єднання яйцепроводу, їх висота суттєво не 

відрізняється від такої у піхві та зменшується (р<0,001) відносно 

висоти складок слизової оболонки матки органа. Найбільш різко 
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цей процес відбувається у перепілки (в 1,61 раза) і цесарки (в 

2,15 раза). Серед птахів ряду Куроподібні найбільшу висоту 

складок слизової оболонки матково-піхвового з’єднання має 

курка (1564,34±283,04 мкм). У перепілки і цесарки цей показник 

зменшується (р<0,001) до 998,61±155,33 і 953,04±152,64 мкм 

відповідно. Висота складок слизової оболонки матково-

піхвового з’єднання у птахів ряду Гусеподібні значно більша і 

коливається від 2781,42±306,4 (качка) до 2876,81±239,17 мкм 

(гуска). 

У всіх досліджуваних птахів ширина складок слизової 

оболонки матково-піхвового з’єднання достовірно не 

відрізняється (р>0,05) від такого показника у піхві органа. Проте 

вона збільшуються (р<0,01) порівняно з шириною складок 

матки яйцепроводу цесарки і зменшується (р<0,05, р<0,001) 

відносно аналогічного показника у птахів інших видів. 

Найбільш різко цей процес відбувається у курки (в 1,46 раза), 

найменш інтенсивно – у гуски (в 1,12 раза). 

У порівняльно-видовому аспекті ширина складок слизової 

оболонки матково-піхвового з’єднання яйцепроводу майже 

однакова реєструється у цесарки і курки – 219,1±31,73 і 

221,07±35,16 мкм відповідно. Вона більша (р<0,001) за такий 

показник у перепілки (158,09±24,41 мкм) і зменшується 

(р<0,001) відносно ширини складок слизової оболонки матково-
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піхвового з’єднання качки (266,14±45,18 мкм) і гуски 

(275,18±31,83 мкм). 

Слід зазначити, що слизова оболонка матково-піхвового 

з’єднання яйцепроводу птахів у ділянках локалізації перехідних 

та спермонакопичувальних залоз відрізняється структурними 

особливостями поверхневого епітелію та власної пластинки.  

Поверхневий епітелій слизової оболонки матково-

піхвового з’єднання яйцепроводу одношаровий багаторядний 

стовпчастий миготливий. В ньому розрізняють стовпчасті 

війчасті, базальні та келихоподібні епітеліоцити. Останні 

переважають в епітелії заглибин між складками слизової 

оболонки. Ядро у келихоподібних клітин зміщене до базального 

полюсу, цитоплазма світла та містить дрібну оксифільну 

зернистість Під поверхневим епітелієм помітні хвилясті 

колагенові волокна.  

Висота поверхневого епітелію матково-піхвового 

з’єднання в зонах розміщення перехідних і 

спермонакопичувальних залоз неоднакова та більша такого 

показника у матці органа. У всіх досліджуваних птахів 

спостерігається тенденція до зменшення висоти поверхневого 

епітелію в зоні спермонакопичувальних залоз (18,91±2,64 мкм – 

у перепілки, 21,49±1,47 мкм – у цесарки, 22±3,45 мкм – у курки, 

24,07±2,37 мкм – у качки, 19,53±2,11 мкм – у гуски) стосовно 
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висоти поверхневого епітелію в зоні перехідних залоз 

(24,11±2,54 мкм – у перепілки, 26,03±3,02 мкм – у цесарки, 

22,88±2,12 мкм – у курки, 31,72±4,25 мкм – у качки, 

24,45±3,02 мкм – у гуски). 

Щодо залоз матково-піхвового з’єднання яйцепроводу, 

перехідні залози є простими трубчастими розгалуженими.        

На відміну від залоз матки вони розташовані менш щільно.        

Їх оточують прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини,    

в яких виявляються колагенові волокна і багато кровоносних 

судин (рис. 32).  

 

 
Рис. 32. Фрагмент мікроскопічної будови матково-піхвового з’єднання 

яйцепроводу свійської гуски віком 330 діб: 1 – залозистий епітелій 
секреторних відділів залоз; 2 – колагенові волокна; 3 – кровоносна судина. 
Ван Гізон. × 600 
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Зовнішній діаметр секреторних відділів перехідних залоз 

матково-піхвового з’єднання порівняно з таким показником 

залоз матки яйцепроводу зростає найбільш інтенсивно (в 1,6 

раза) у гуски (19,92±1,31 мкм) і качки (22,07±2,62 мкм). Серед 

птахів ряду Куроподібні максимальний зовнішній діаметр 

секреторних відділів перехідних залоз зареєстровано у курки. 

Він дорівнює 25,31±2,03 мкм, що в 1,37 раза більше (р<0,05) ніж 

у перепілки (18,42±2,14 мкм).  

Залозистий епітелій секреторних відділів перехідних залоз 

одношаровий циліндричний. Ядра гландулоцитів мають округлу 

форму і зміщені до базальної мембрани, цитоплазма світла і 

містить дрібну оксифільну зернистість.  

Морфометричні показники клітин залозистого епітелію 

матково-піхвового з’єднання і матки яйцепроводу 

відрізняються.  

У всіх досліджуваних птахів об’єм гландулоцитів 

перехідних залоз матково-піхвового з’єднання зростає (р<0,001) 

відносно такого показника клітин залоз матки яйцепроводу. 

Такий показник у птахів ряду Куроподібні максимальний і 

варіює від 2625,16±4040,56 (цесарка) до 2712,74±455,48 мкм3 

(курка). У качки і гуски спостерігається тенденція до його 

зменшення – 2573,83±349,07 і 2561,31±267,45 мкм3 відповідно.  
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Об’єм ядра клітин секреторних відділів перехідних залоз 

матково-піхвового з’єднання збільшується (р<0,05) відносно 

такого показника залоз матки яйцепроводу в 1,10 раза                   

у перепілки і курки (407,42±43,92 і 422,52±54,13 мкм3 

відповідно). У птахів інших видів він збільшується (р<0,001) 

більш різко і максимальний реєструється у цесарки – 

512,19±47,41 мкм3. 

ЯЦВ гландулоцитів перехідних залоз матково-піхвового 

з’єднання, порівняно з таким показником залоз матки органа 

зменшується (р<0,001) у всіх досліджуваних птахів.  

Серед птахів ряду Куроподібні найбільший він 

реєструється у цесарки (0,234±0,034 мкм3), дещо менший –         

у курки (0,187±0,026 мкм3) і найменший – у перепілки 

(0,182±0,023 мкм3). У качки і гуски спостерігається тенденція до 

збільшення ЯЦВ цих клітин – 0,237±0,035 і 0,248±0,038 мкм3 

відповідно.  

Спермонакопичувальні залози матково-піхвового 

з’єднання подібно до його перехідних залоз також прості 

трубчасті розгалужені. Проте зовнішній діаметр їх секреторних 

відділів більший. Цей показник у курки становить 45,08±2,56 

мкм, що більше в 1,25 раза ніж у перепілки (36,18±1,52 мкм; 

р<0,05), в 1,52 раза ніж у гуски (29,68±2,95 мкм; р<0,001) і 1,45 

рази, ніж у качки (31,13±1,46 мкм; р<0,001). 
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У зоні розміщення сім’янокопичувальних залоз власна 

пластинка складок слизової оболонки матково-піхвового 

з’єднання містить менше волокон і багато клітинних елементів. 

Серед останніх переважають лімфоцити і плазмоцити. Біля 

секреторних відділів залоз спостерігаються дифузні лімфоїдні 

утворення. З них мігрують клітини у залозистий епітелій на 

різну глибину. 

В окремих особин у просвіті секреторних відділів 

спермонакопичувальних залоз помітні сперматозоїди. Вони 

розміщуються хвостами назовні, голівками до гландулоцитів. 

Щодо морфометричних показників клітин секреторних 

відділів спермонакопичувальних залоз, вони змінюються 

відносно таких перехідних залозах матково-піхвового з’єднання. 

Об’єм гландулоцитів зростає (р<0,001) в 1,14 раза – у курки 

(3082,03±273,03 мкм3) і 1,17 раза – у перепілки 

(3149,82±305,37 мкм3). У птахів інших видів цей показник 

збільшується менш різко і не перевищує 2700 мкм3.  

Об’єм ядра клітин гландулоцитів спермонако-пичувальних 

залоз, порівняно з таким перехідних залоз матково-піхвового 

з’єднання, майже не змінюється у цесарки і дорівнює 

514,72±91,83 мкм3. У гуски спостерігається тенденція до 

зменшення об’єму ядра цих клітин (486,72±67,03 мкм3).              

У птахів інших видів він, навпаки, збільшується і максимальний 
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реєструється у качки (525,38±48,31 мкм3), мінімальний –            

у курки (453,03±48,02 мкм3). Показник ЯЦВ гландулоцитів 

спермонакопичувальних залоз відповідає такому перехідних 

залоз матково-піхвового з’єднання і найбільший реєструється     

у качки (0,236±0,035), найменший – у перепілки (0,161±0,028). 

У просвіті секреторних відділів деяких спермонако-

пичувальних залоз виявляється секрет, який має різну структуру 

і фарбується за Ван Гізоном у червоний колір. Він має вигляд 

окремих гранул-крапель, які об’єднані в спільну безформну 

масу, або щільних згустків різного діаметру з концентричною 

шаровістю (рис. 33).  

 

 
Рис. 33 Фрагмент мікроскопічної будови матково-піхвового з’єднання 

яйцепроводу свійської гуски віком 330 діб: 1 – залозистий епітелій;                
2 – секрет у просвіті залоз; 6 – колагенові волокна. Ван Гізон. × 600  
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М’язова оболонка матково-піхвового з’єднання 

досліджуваних птахів добре розвинена, складається з трьох 

шарів гладких м’язових клітин: внутрішнього – колового, 

середнього – поздовжнього і внутрішнього – колового шарів. 

Серозна оболонка матково-піхвового з’єднання 

яйцепроводу птахів представлена сполучнотканинною основою 

і шаром мезотеліальних клітин. Товщина серозної оболонки 

серед птахів ряду Куроподібні найбільша у цесарки 

(24,13±4,73 мкм), дещо менша – у курки (22,52±7,13 мкм) і 

найменша – у перепілки (18,63±3,15 мкм). У птахів ряду 

Гусеподібні вона коливається від 23,18±5,09 (гуска) до 

25,11±4,36 мкм (качка). 

 

7. Субмікроскопічна будова клітин поверхневого і 

залозистого епітелію слизової оболонки 

яйцепроводу перепілок 
 

Взаємне розміщення війчастих і секреторних клітин 

поверхневого епітелію слизової оболонки лійки яйцепроводу 

перепілок не впорядковане та хаотичне. Міжклітинні з’єднання 

утворені, переважно, зануренням пальцеподібних виростів 

плазмолеми і цитоплазми однієї клітини у відповідні заглибини 
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сусідньої клітини. Такі зубчасті контактуючі поверхні мають 

значну протяжність і подекуди чергуються з ділянками 

розходження плазмолем, утворюючи незначної величини 

міжклітинні щілини. Ділянки плазмолеми апікальних полюсів 

суміжних епітеліоцитів зливаються, формуючи щільні 

змикальні контакти. 

Апікальна поверхня війчастих епітеліоцитів містить 

велику кількість мікроворсинок та війок. Корінці та базальні 

тільця останніх розміщуються в один ряд, надаючи апікальному 

полюсу цитоплазми ущільнений вигляд.  

Ядра війчастих клітин овальної форми зі світлою 

нуклеоплазмою та одним ядерцем. Зовнішня і внутрішня ядерні 

мембрани чітко виражені. Місцями спостерігаються незначні 

випинання та інвагінації мембран, куди проникають ділянки 

перинуклеарної цитоплазми. Хроматин ядра рівномірно 

розподілений по нуклеоплазмі і представлений конденсованим 

по периферії гетерохроматином та деконденсованим у центрі 

еухроматином.  

В електронно-просвітленій цитоплазмі війчастих клітин 

органели розміщуються локально. Більшість мітохондрій мають 

округлу форму і візуалізується в апікальній зоні цитоплазми під 

корінцями базальних тілець. Вони округлої форми, невеликі за 
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розмірами, містять матрикс підвищенної електронної щільності 

з поодинокими кристами.  

У навколоядерній зоні цитоплазми війчастих клітин 

локалізується комплекс Гольджі, в якому ввігнуті цистерни 

розширені. Ендоплазматична сітка трапляється рідко і 

представлена короткими канальцями, рибосомами і полісомами, 

які дифузно розташовані в цитоплазмі.  

У секреторних епітеліоцитах поверхневого епітелію 

слизової оболонки лійки яйцепроводу перепілок апікальний 

полюс містять мікроворсинки, а цитоплазма рівномірно 

заповнена секреторними гранулами округлої форми, діаметром 

0,31±0,05 мкм.  

Слід зазначити, що під основою мікроворсинок секреторні 

гранули розміщуються у вигляді «ланцюжків». Їх вміст 

гомогенний та електронно-щільний. Матеріал гранул секрету, 

які локалізуються у базальній частині цитоплазми секреторних 

клітин, має меншу електронну щільність і обмежений світлою 

облямівкою (рис. 34).  

Ядра секреторних клітин поверхневого епітелію слизової 

оболонки лійки яйцепроводу перепілок мають овальну форму, 

ядерна оболонка – злегка хвилястий вигляд за рахунок 

неглибоких випинань мембран. Гетерохроматин рівномірно 
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розподілений як в нуклеоплазмі, так і на внутрішній поверхні 

ядерної оболонки.  

 

 
Рис. 34. Апікальна частина секреторної клітини поверхневого епітелію 

слизової оболонки лійки яйцепроводу свійської перепілки 150-добового віку: 
1 – мікроворсинки; 2 – просвіт яйцепроводу; 3 – «ланцюжок» секреторних 
гранул; 4 – щільний змикальний міжклітинний контакт. Електронно-
мікроскопічне фото, × 19200 

 
Цитоплазма навколо ядра просвітлена. У ній присутні 

елементи гранулярної ендоплазматичної сітки, що знаходяться в 

тісному зв’язку з ядерною оболонкою. Багато розширених 

канальців гранулярної ендоплазматичної сітки локалізується 

щільно між секреторними гранулами. Їх зовнішня мембрана 

містить рибосоми, а просвіт – секрет низької електронної 

щільності.  

Комплес Гольджі та мітохондрії у цитоплазмі секреторних 

клітин трапляються рідко, переважно у навколоядерній зоні. 
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Мітохондрії мають матрикс помірної електронної щільності, 

орієнтовано однакові розміри і форму. Комплекс Гольджі 

представлений транспортними пухирцями, вигнутими 

цистернами, конденсуючими вакуолями і секреторними 

гранулами. 

Клітини поверхневого епітелію слизової оболонки 

білкового відділу яйцепроводу перепілок щільно прилягають 

одна до одної, формуючи зубчастий, щільний змикальний та 

десмосомальний контакти. Останнє з’єднання переважає між 

секреторними і війчастими епітелоцитами. За нього міжклітинні 

щілини заповнені мікрофібрилами, які проникають через 

плазмолему в кортикальний шар цитоплазми сусідніх клітин і 

з’єднуються з пластинками прикріплення.  

Апікальний поверхня секреторних клітин поверхневого 

епітелію слизової оболонки білкового відділу яйцепроводу 

перепілок містить незначну кількість мікроворсинок. Вона 

вип’ячується над епітеліальної пластинки завдяки гранулам 

секрету, які щільно заповнюють над’ядерну частину цитоплазми 

цих клітин (рис. 35).  

Слід зазначити, що більшість секреторних гранул мають 

овальну форму. Їх діаметр дорівнює 1,46±0,24 мкм. Вони 

містять неоднорідний матеріал, який складається з двох 

фракцій. Перша гомогенна фракція утворює основну масу 
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секрету і має незначну електронну щільність. Друга фракція 

представлена сіткою тонких фібрил більшої електронної 

щільності. У деяких секреторних гранулах помітні електронно-

ущільнені ділянки (серцевини) в кількості від однієї до трьох. 

Гранули секрету також помітні у просвіті білкового відділу 

яйцепроводу.  

 

 
Рис. 35. Апікальна частина війчастої (А) і секреторної (Б) клітин 

поверхневого епітелію слизової оболонки білкового відділу яйцепроводу 
свійської перепілки 150-добового віку: 1 – щільний змикальний контакт;            
2 – війки; 3 – секреторні гранули; 4 – просвіт яйцепроводу. Електронно-
мікроскопічне фото, × 9600 

 

Щодо органел секреторних клітин слизової оболонки 

білкового відділу яйцепроводу перепілок, рибосоми, полісоми, 

ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі та мітохондрії 

розташовані переважно між секреторними гранулами і у 
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навколоядерній зоні цитоплазми. Ці органели мають чіткі 

контури й типову будову. Цистерни гранулярної 

ендоплазматичної сітки розширені та заповненні вмістом 

помірної електронної щільності.  

Ядра секреторних клітин епітеліальної пластинки слизової 

оболонки білкового відділу яйцепроводу перепілок 

неправильної форми за рахунок глибоких інвагінацій 

нуклеолеми. Гетерохроматин рівномірно розподілений в 

нуклеоплазмі та на внутрішній поверхні ядерної оболонки. 

Ядерних пор багато, ядерця не виявляються.  

У цитоплазмі війчастих епітеліоцитів поверхневого 

епітелію слизової оболонки білкового відділу, на відміну від 

таких клітин лійки яйцепроводу, містяться секреторні гранули 

діаметром 0,27±0,03 мкм, неправильної форми з електронно-

щільним вмістом. Вони локалізуються, в основному, під 

базальними тільцями війок.  

Ядра війчастих епітеліоцитів мають овальну форму, 

ядерна оболонка – злегка хвилястий вигляд за рахунок 

неглибоких випинань мембран. Хроматин рівномірно 

розподілений по нуклеоплазмі і представлений конденсованим 

по периферії гетерохроматином та деконденсованим у центрі 

еухроматином.  
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Цитоплазма війчастих клітинв низької електронної 

щільності. Органели в ній розташовані нерівномірно: комплекс 

Гольджі, мітохондрії − в апікальній, а решта органел – в 

базальній ділянках. Комплекс Гольджі трапляється рідко і 

представлений, в основному, щільно розміщеними цистернами 

та невеликою кількістю транспортних пухирців. Мітохондрії 

мають різні розміри, овальну форму, чітко виражені мембрани. 

Ендоплазматична сітка представлена короткими канальцями і 

рибосомами. 

Між суміжними гландулоцитами секреторних відділів 

залоз білкового відділу яйцепроводу перепілок переважають 

відкриті контакти, місцями трапляються прості.  

У цитоплазмі гландулоцитів реєструється добре розвинена 

гранулярна ендоплазматична сітка і секреторні гранули. Останні 

локалізуються переважно в над’ядерній зоні клітин. Вони 

округлої форми, діаметром 3,45±0,21 мкм і містять гомогенний 

електронно-щільний матеріал (рис. 36).  

Гранулярна ендоплазматична сітка розташована як біля 

ядра, так і у периферійних ділянках гландулоцитів. Вона 

складається із системи цистерн, трубочок, канальців, мішечків, 

які оточені мембраною та з’єднані між собою. Серед названих 

елементів гранулярної ендоплазматичної сітки переважають 

видовжені канальці. Вони розміщуються щільно, паралельно 
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одна одній і містять секрет помірної електронної щільності в 

просвіті та велику кількість рибосом на зовнішній мембрані. 

 

 
Рис. 36. Клітини залозистого епітелію слизової оболонки білкового 

відділу яйцепроводу свійської перепілки 150-добового віку: 1 – секреторні 
гранули; 2 – гранулярна ендоплазматична сітка; 3 – ядро; 4 – міжклітинний 
простір. Електронно-мікроскопічне фото, × 6150 

 

Ядра гландулоцитів слизової оболонки білкового відділу 

яйцепроводу округлої форми. Ядерних пор багато. Зовнішня і 

внутрішня ядерні мембрани чітко виражені, утворюють 

численні інвагінації та випини. Більша частина гетерохроматину 

фіксується до внутрішньої мембрани нуклеолеми, а незначна 

його кількість рівномірно розміщується в нуклеолемі у вигляді 

хроматинових острівців. Ядерця великі з чітко вираженими 

фібрилярними центрами.  
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Між структурами гранулярної ендоплазматичної сітки 

локалізуються мітохондрії великих розмірів, видовжено-

овальної форми з нечітко вираженими зовнішньою і 

внутрішньою мембранами. В матриксі мітохондрій між 

кристами трапляються округлі електронно-щільні гранули. 

Також у цитоплазмі виявляється багато вільних рибосом, які 

зібрані у групи – полісоми.  

Клітини поверхневого епітелію слизової оболонки 

перешийка яйцепроводу перепілок розміщуються щільно. Його 

міжклітинні з’єднання, як і у попередніх відділах яйцепроводу, 

представлені зубчастим, щільним змикальним і десмосомальним 

контактами.  

На апікальній поверхні секреторних клітин містяться 

мікроворсинки, деякі з яких видовжені та розширені. 

Цитоплазма над’ядерної зони клітин щільно заповнена 

секреторними гранулами діаметром 0,62±0,04 мкм. В них 

міститься матеріал різної електронної щільності.  

За цією ознакою ми розділили секреторні гранули на три 

типи: гранули помірної електронної щільності, які переважають; 

гранули низької електронної щільності, які обмежені світлою 

облямівкою; гранули високої електронної щільності, кількість 

яких незначна (рис. 37).  
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Ядра секреторних епітеліоцитів поверхневого епітелію 

слизової оболонки перешийка яйцепроводу перепілок великі 

округлої форми. Контури ядерних мембран нерівні. Місцями 

спостерігаються незначні інвагінації, куди проникають ділянки 

перинуклеарної цитоплазми. В окремих клітинах 

перинуклеарний простір розширений. Ядерних пор багато. 

Гетерохроматин рівномірно розміщується на внутрішній 

мембрані нуклеолеми.  

 

 
Рис. 37. Клітини поверхневого епітелію слизової оболонки перешийка 

яйцепроводу свійської перепілки 150-добового віку: 1 – ядро; 2 – секреторні 
гранули; 3 – мікроворсинки. Електронно-мікроскопічне фото, × 6300 

 

Крім секреторних гранул в електронно-щільній цитоплазмі 

реєструються всі органели загального призначення: 

ендоплазматична сітка, рибосоми, полісоми, комплекс Гольджі 
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та мітохондрії. Ендоплазматична сітка розвинена добре і 

представлена, в основному, системою канальців і цистерн, які 

локалізуються поблизу контактів суміжних клітин. Мітохондрії 

трапляються значно рідше, переважно між секреторними 

гранулами. Вони мають матрикс помірної електронної 

щільності, орієнтовано однакові розміри і форму. Комплекс 

Гольджі представлений щільно розміщеними цистернами та 

невеликою кількістю транспортних пухирців.  

У поверхневому епітелію слизової оболонки перешийка 

яйцепроводу перепілок цитоплазма війчастих епітеліоцитів, 

порівняно з секреторними, має меншу електронну щільність, а 

органели розміщуються в ній дифузно. Ядра овальної або 

округлої форми, займають більшу частину цитоплазми. 

Нуклеолема має чіткі контури. Випинання та інвагінації ядерних 

мембран трапляються рідко. Більша частина гетерохроматину 

локалізується в нуклеоплазмі у вигляді хроматинових острівців. 

Мітохондрії подекуди контактують одна з одною, мають 

овальну форму, містять електронно-щільний матрикс і 

фрагментовані кристи. Ендоплазматична сітка трапляється 

рідко. Комплекс Гольджі представлений системою 

транспортних пухирців, ввігнутих цистерн і конденсуючих 

вакуолей. В апікальній частині цитоплазми війчастих клітин 

помітні лізосоми, які розміщуються групами. 
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Гландулоцити секреторних відділів залоз перешийка 

яйцепроводу перепілок містять мікроворсинки як на 

апікальному полюсі, так і латеральній поверхні. Між суміжними 

клітинами реєструються значні щілини (відкриті контакти). 

Ядра гландулоцитів мають овальну форму. Електронно-щільні 

ядерця нерідко прилягають до ядерної оболонки. Остання має 

хвилястий вигляд за рахунок випинань мембран. В нуклоплазмі 

переважає еухроматин, гетерохроматин розміщений невеликими 

глибками вздовж нуклеолеми. У ядрах окремих гландулоцитів 

помітний статевий хроматин.  

Цитоплазма гландулоцитів містить добре розвинені 

гранулярну ендоплазматичну сітку, мітохондрії та секреторні 

гранули. Гранулярна ендоплазматична сітка локалізується 

навколо ядра. Її розширені цистерни заповнені матеріалом 

помірної електронної щільності. Мітохондрії розміщуються 

групами, мають великі розміри, електронно-щільний матрикс, 

чітко виражені мембрани і кристи.  

Щодо секреторних гранул клітин залозистого епітелію, 

вони гетерогенні за розмірами, діаметром 1,44±0,15 мкм, 

округлої форми і містять гомогенний, переважно високої 

електронної щільності матеріал. У цитоплазмі клітин секреторні 

гранули розташовані дифузно і обмежені цистернами 

гранулярної ендоплазматичної сітки. Деякі з них зазнають 
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розпадання. Також гранули секрету помітні між численними 

мікроворсинками в просвіті секреторних відділів залоз.  

Поверхневий епітелій слизової оболонки матки 

яйцепроводу перепілок утворений війчастими і секреторними 

епітеліоцитами, з яких переважають останні.  

Ядра секреторних клітин мають округлу форму і світлу 

нуклеоплазму. В ній хроматинові острівці розташовані дифузно, 

невеликі грудочки гетерохроматину та електронно-щільне 

ядерце прилягають до внутрішньої мембрани нуклеолеми. 

Остання має хвилястий вигляд і містить численні ядерні пори, 

які розташовані рівномірно. У цитоплазмі секреторних клітин 

реєструються добре розвинені синтезуючі органели (рибосоми, 

ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі), мітохондрії та 

багато секреторних гранул. Останні мають діаметр 

0,97±0,07 мкм, містять матеріал високої електронної щільності.  

У війчастих клітинах поверхневого епітелію слизової 

оболонки матки яйцепроводу перепілок корінці війок та 

базальні тільця розміщуються в ряд, надаючи апікальному 

полюсу цитоплазми цих епітеліоцитів ущільнений вигляд.  

У просвіті матки яйцепроводу між війками і 

мікроворсинками війчастих епітеліоцитів виявляються 

пігментні гранули та секвестри. Останні оточенні мембраною і 

містять прозорий секрет.  
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Велика кількість мітохондрій реєструється як біля ядра, 

так і у периферійних ділянках війчастих клітин поверхневого 

епітелію слизової оболонки матки яйцепроводу перепілок. 

Мітохондрії мають переважно малі розмірами, округлу форму і 

містять електронно-щільний матрикс та короткі кристи. 

Ендоплазматична сітка трапляється рідко. Комплекс Гольджі 

представлений стопкою паралельно ввігнутих і розширених 

цистерн, які формують диктіосому.  

Слід зазначити, що в над’ядерній частині цитоплазми 

війчастих клітин поверхневого епітелію слизової оболонки 

матки яйцепроводу перепілок містяться секреторні гранули. 

Вони округлої форми, діаметром 0,63±0,06 мкм, оточені 

власною мембраною. Матеріал секреторних гранул складається 

з двох фракцій, одна – гомогенна, низької електронної 

щільності, формує основну масу секрету, інша – високої 

електронної щільності, утворює зернистість на фоні гомогенної 

фракції. В деяких секреторних гранулах міститься ущільнена 

ділянка, розміщена на периферії під мембраною.  

У залозистому епітелію матки яйцепроводу перепілок 

виділяються клітини двох типів. Клітини першого типу – 

гландулоцити у фазі конденсації і оформлення секрету у вигляді 

гранул. В них гранулярна ендоплазматична сітка розвинена 

добре і розташована переважно у периферійних ділянках 
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цитоплазми клітин. Вона представлена довгими канальцями, які 

розширені і містять секрет низької електронної щільності в 

просвіті та велику кількість рибосом на зовнішній мембрані. 

Між канальцями гранулярної ендоплазматичної сітки присутні 

секреторні гранули, які гетерогенні за розмірами, мають округлу 

або овальну форму, містять електронно-щільний матеріал. 

Діаметр цих секреторних гранул дорівнює 0,85±0,04 мкм. 

Комплекс Гольджі у цитоплазмі клітин трапляється рідко 

(рис. 38).  

 

 
Рис. 38. Клітини залозистого епітелію слизової оболонки матки 

яйцепроводу яйцепроводу свійської перепілки 150-добового віку:                        
1 – секреторні гранули; 2 – ядро; 3 – гранулярна ендоплазматична сітка;             
4 – міжклітинна щілина; 5 – гландулоцит з лізованою плазмолемою. 
Електронно-мікроскопічне фото, × 8000 

 

Також місцями реєструються гландулоцити з лізованою 

цитоплазмою. В них серед органел загального призначення 
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переважають мітохондрії. Вони локалізуються переважно 

групами у ділянках цитоплазми поблизу контактів суміжних 

гландулоцитів. Мають округлу або овальну форму, містять 

матрикс помірної електронної щільності. Деякі мітохондрії 

зазнають деструктивних змін, втрачають кристи і 

перетворюються у вакуолі, заповнені прозорим вмістом. 

Другий тип клітин – базальні (вставні або камбіальні). 

Вони мають невеликі розміри, округлу форму, нерівні контури. 

Їх цитоплазма утворює короткі вирости, вкриті плазмолемою. 

Ядра мають округлу форму і великі розміри, ядерна оболонка – 

хвилястий вигляд за рахунок інвагінацій мембран. 

Гетерохроматин рівномірно розподілений в каріоплазмі і на 

внутрішній поверхні ядерної оболонки. В цитоплазмі цих клітин 

міститься мало органел. Серед них виявляються мітохондрії та 

елементи гранулярної ендоплазматичної сітки.  

Слід зазначити, що між клітинами залозистого епітелію 

матки яйцепроводу перепілок є широкі міжклітинні щілини 

(відкриті контакти). Вони мають значну протяжність і 

чергуються з ділянками простих, щільних і десмосомальних 

міжклітинних з’єднань. У міжклітинних просторах 

реєструються вирости цитоплазми бічної поверхні 

гландулоцитів. Місцями у міжклітинних щілинах помітні 

мітохондрії. 
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У поверхневому епітелію слизової оболонки піхви 

яйцепроводу перепілок переважають війчасті клітини. Серед 

міжклітинних контактів трапляються простий, десмосомальний 

і щільний змикальний. Останній розміщується між клітинами 

біля їх апікальної поверхні і утворює зону злиття мембран, яка 

обмежує у вигляді пояска верхівки клітин. 

Апікальна поверхня війчастих епітеліоцитів містить 

велику кількість війок і мікроворсинок. Останні зовні вкриті 

плазмолемою, а в товщі містять пучок мікрофіламентів. 

Всередині кожної війки знаходиться осьова нитка – аксонема, а 

в її основі – базальне тільце. Аксонема має вигляд циліндра, 

стінка якого утворена дев’ятьма дуплетами, а центр – одним 

дуплетом мікротрубочок. Базальне тільце утворене дев’ятьма 

триплетами паралельно розміщених мікротрубочок. Вглиб 

цитоплазми від базального тільця відходить поперечно 

посмугований корінець, а збоку міститься базальна ніжка. До 

вільного краю останньої нерідко бувають прикріплені 

мікротрубочки цитоплазми.  

У цитоплазмі війчастих епітеліоцитів поверхневого 

епітелію слизової оболонки піхви яйцепроводу перепілок 

реєструються секреторні гранули неоднакових розмірів, 

округлої форми з електронно-щільним матеріалом.  
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Навколо секреторних гранул локалізується агранулярна 

ендоплазматична сітка, яка представлена системою з’єднаних 

між собою трубочок, оточених клітинною мембраною. 

Подекуди агранулярна ендоплазматична сітка безперервно 

переходить в гранулярну ендоплазматичну сітку. Комплекс 

Гольджі представлений, в основному, стопкою щільно 

розміщених цистерн і невеликою кількістю транспортних 

пухирців. Мітохондрії трапляються рідко. 

Також у поверхневому епітелію слизової оболонки піхви 

яйцепроводу перепілок реєструються базальні епітеліоцити. 

Вони мають невеликі розміри і майже трикутну форму. Їх 

апікальний полюс не досягає поверхні епітелію. Контури цих 

клітин нерівні, цитоплазма утворює короткі відростки різної 

довжини і товщини.  

Ядра базальних клітин мають неправильну форму з 

нерівними контурами. В них може бути 1–2 ядерця. 

Гетерохроматин локалізований на внутрішній поверхні 

внутрішньої мембрани оболонки ядра. Він також у вигляді зерен 

і грудочок перебуває вільно у цитоплазмі. Перинуклеарний 

простір місцями розширений. В цитоплазмі цих клітин 

міститься мало органел. Серед них виявляються мітохондрії та 

елементи гранулярної ендоплазматичної сітки.  
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Аналіз субмікроскопічної організації клітин поверхневого 

і залозистого епітелію яйцепроводу перепілок дав змогу 

встановити як загальні для всіх відділів, так і відмінні 

особливості в їх будові, що є ймовірно морфологічним 

відзеркаллям функціональної спрямованості цих відділів 

яйцепроводу. 

 

8. Гістохімічна характеристика яйцепроводу 

перепілок, цесарок, курей, качок і гусок у пік 

несучості 
На сьогодні широкого застосування набули гістохімічні 

дослідження органів тварин на тканинному і клітинному рівні 

[48, 49]. Проте робіт з вивчення вуглеводного, білкового і 

нуклеїнового обмінів у тканинах яйцепроводу птахів у 

спеціальній літературі мало [28, 29, 68, 139]. Більшість 

досліджень проведено без урахування локалізації яйця в 

яйцепроводі. Відомості про пігментний обмін в яйцепроводі 

птахів нечисленні [193, 194]. 

Гістохімічними дослідженнями мікроструктур 

яйцепроводу птахів встановлено, що нуклеїнові кислоти 

локалізуються у мезотелії серозної оболонки і клітинах крові 

(++), трохи менше їх (+) – у міоцитах м’язової оболонки та 
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стінці кровоносних судин. Більшу (+++) інтенсивність 

гістохімічної реакції на виявлення нуклеїнових кислот мають 

клітини поверхневого і залозистого епітелію, що зумовлено 

значною кількістю хроматину в їх структурах.  

Окреме виявлення нуклеїнових кислот сумішшю 

метилового зеленого з піроніном за методом Браше показало, 

що ДНК рівномірно розподіляється у нуклеоплазмі 

епітеліоцитів, що вказує на більшу кількість в них ядерного 

хроматину. Кількість цитоплазматичної РНК у гландулоцитах 

залежить від фази секреторного циклу і за наявності яйця у 

матці найбільша реєструється у перешийку яйцепроводу.  

Розподіл білкових речовин у яйцепроводі птахів корелює з 

вмістом у ньому нуклеїнових кислот. Багато (+++) білків 

виявлено у клітинах крові, трохи менше (++) в клітинах м’язової 

оболонки і найменше (+) – у мезотелії серозної оболонки. 

Найбільша (++++) інтенсивність гістохімічних реакцій на 

виявлення білків спостерігається у секреторних відділах залоз 

шийки лійки, білкового відділу та перешийка. При фарбуванні 

гістологічних бромтимоловим синім за методом Мікель-Кальво 

встановлено, що білкові речовини мають переважно основний 

характер, оскільки забарвлюються у блакитні та сині кольори.  

На клітинному рівні білки реєструються у секреторних 

гранулах, які щільно заповнюють цитоплазму гландулоцитів 
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секреторних відділів залоз білкового відділу яйцепроводу 

(рис. 39). У перешийку органа білки розміщуються у клітинах 

залоз нерівномірно. В одних гландулоцитах секреторні гранули 

щільно заповнюють цитоплазму та інтенсивно забарвлюються 

бромтимоловим синім. В інших клітинах секреторних гранул 

реєструється менше і вони погано забарвлюються барвником, 

що вказує на пригнічення білкового обміну. Ці дані співпадають 

з результатами досліджень Ю.А. Кушкиной, які свідчать, що 

найбільшими місцями концентрації білків є залозистий епітелій 

шийки лійки, білкового відділу та перешийка яйцепроводу 

[141]. 

 

 
Рис. 39. Розподіл та локалізація білків у білковому відділі яйцепроводу 

свійської перепілки віком 150 діб: 1 – секреторні гранули у цитоплазмі 
гландулоцитів; 2 – секрет у просвіті білкового відділа яйцепроводу;                
3 – клітини поверхневого епітелію. Мікель-Кальво. × 1000 

 

1 

3 

2 

144 
 



 
 

Щодо вуглеводного обміну, нами встановлено, що 

найбільшим (++++) умістом сульфатованих глікозаміногліканів 

характеризується поверхневий епітелій слизової оболонки 

шийки лійки, білкового і піхви яйцепроводу. Дещо менше їх 

виявляється у мезотелії серозної оболонки (+++), стінці 

кровоносних судин і колагенових волокнах (++). 

Підтверджено результати досліджень інших авторів [141, 

260, 304], що на клітинному рівні сульфатовані 

глікозаміноглікани локалізуються у цитоплазмі келихоподібних 

клітин поверхневого епітелію яйцепроводу. При фарбуванні 

гістологічних зрізів альціановим синім за методом Стідмена 

вони забарвлюються у яскраво блакитний колір. У шийці лійки 

яйцепроводу сульфатовані глікозаміноглікани наявні у 

секреторних гранулах, які розміщуються на апікальному полюсі 

цих клітин. У білковому відділі органа келихоподібні клітини 

формують суцільний епітеліальний шар (рис. 40). В них 

над’ядерна ділянка цитоплазми рівномірно забарвлена 

альціановим синім. У піхві яйцепроводу кількість яскраво-

альціанофільно забарвленних келихоподібних клітин помітно 

зростає у заглибинах між вторинними складками слизової 

оболонки.  
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Рис. 40. Розподіл та локалізація сульфатованих глікозаміногліканів у 

білковому відділі яйцепроводу свійської курки віком 210 діб:                           
1 – поверхневий епітелій; 2 – секреторні відділи залоз. Стідмен. × 1000 

 

Інтенсивність гістохімічних реакцій на виявлення 

полісахаридів, а саме, глікогену, у яйцепроводі не виражена.     

Це не випадково, тому що у його гістоструктурах, в основному, 

виявляються гетерополісахариди (глікозамінглікани), які крім 

вільного стану зустрічаються також у вигляді сполук з білками 

(протеоглікани). Останні за допомогою Шифф-йодної кислоти 

(ШЙК) по Мак-Манусу забарвлюються у різні відтінки 

пурпурового кольору. 

У перших чотирьох відділах яйцепроводу місцем 

переважного розміщення протеогліканів є слизова оболонка.     

В ній високий (++++) вміст протеогліканів реєструється у 

поверхневому епітелію, менший (+++) – у залозистому епітелію. 
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Порівняно мало (++) їх містять клітини лімфоїдного ряду, 

найменше (+) – колагенові волокна, що узгоджується з даними 

інших авторів [141, 301].  

На клітинному рівні встановлено, що у шийці лійки 

яйцепроводу протеоглікани наявні у секреторних гранулах, які 

містяться на апікальному полюсі клітин поверхневого епітелію. 

У білковому відділі органа гранули секрету рівномірно 

заповнюють цитоплазму келихоподібних клітин поверхневого 

епітелію і забарвлюються Шифф-йодною кислотою у 

фіолетовий колір. У перешийку органа багаті на протеоглікани 

секреторні гранули накопичуються в апікальній третині 

цитоплазми келихоподібних клітин і нерівномірно заповнюють 

цитоплазму клітин секреторних відділів залоз. В епітелії 

слизової оболонки піхви яйцепроводу протеоглікани рівномірно 

та щільно заповнюють цитоплазму келихоподібних клітин. 

Останні розміщуються на верхівках вторинних складок 

поодиноко, а в заглибинах між ними – щільно (рис. 41). У матці 

яйцепроводу клітини поверхневого епітелію слизової оболонки 

містять протеоглікани у помірній кількості (++), про що 

повідомляли E. Joarquim, B. Liriane [403].  

Відомо, що колір шкаралупи яєць птахів різних видів 

неоднаковий і залежить від накопичення в ній жовчних 

пігментів. Родионова С.А. і Венгеров П.Д. встановили, що у 

147 
 



 
 
формуванні забарвлення шкаралупи яйця птахів приймають 

участь два жовчних пігмента – білівердин, який обумовлює 

кольори від синього до зеленого, і протопорфін, колір якого 

змінюється від жовтого до червоного [194].  

 

 
Рис. 41. Розподіл та локалізація протеогліканів у піхві яйцепроводу 

свійської качки віком 300 діб: 1 – ШЙК-позитивна реакція келихоподібних 
клітин; 2 – лейкоцити. Мак-Манус. × 400 

 

Інші дослідники [485, 493] доповнили, що жовчні пігменти 

секретуються як у матці, так і у попередніх відділах 

яйцепроводу. Вони відкладаються у кутикулі яйця впродовж 

чотирьох годин до його знесення.  

Пігменти матки яйцепроводу (білівердин і протопорфін) 

створюють фонове забарвлення шкаралупи яєць. У попередніх 

відділах органа секретується протопорфін, який у вигляді 
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флоккул стікає фотохімічними дослідженнями встановлено,що  

стінці органа і формує на шкаралупі яйця малюнок у вигляді 

плям, крапок та штрихів. 

Нашими гістохімічними дослідженнями встановлено, що 

жовчні пігменти локалізуються тільки у мікроструктурах матки 

яйцепроводу за умови наявності в ній яйця з білою шкаралупою.  

Фарбуванні гістологічних зрізів розчином йоду за методом 

Штейна показало, що жовчні пігменти реєструються у слизовій 

та серозній оболонках матки. Максимальна (+++) їх кількість 

спостерігається під серозною оболонкою навколо кровоносних 

судин, дещо менша (++) – у клітинах поверхневого епітелію 

слизової оболонки, найменша (+) – в еритроцитах. 

На клітинному рівні встановлено, що у поверхневому 

епітелії матки яйцепроводу перепілок жовчні пігменти 

локалізуються в над’ядерній частині цитоплазми епітеліоцитів. 

Вони забарвлюються розчином йоду переважно у світло-

коричневий колір, місцями – зелений (рис. 42).  

На нашу думку, велика концентрація жовчних пігментів у 

цитоплазмі клітин поверхневого епітелію слизової оболонки 

матки яйцепроводу перепілок свідчить про високу 

морфофункціональну активність цих клітин у пігментації 

шкаралупи яйця. 
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Рис. 42. Розподіл та локалізація жовчних пігментів у матці 

яйцепроводу свійської перепілки віком 150 діб: 1 – поверхневий епітелій;          
2 – секреторні відділи залоз; 3 – еритроцити. Штейн. × 1000 

 

9. Морфологічні зміни в яйцепроводі перепілок, 

курей і качок за припинення несучості 
Морфологічні прояви фізіологічної інволюції яйцепроводу 

за природнього або примусового линяння у доступній для нас 

спеціальній літературі малочисленні [67, 202, 225].  

Відомо, що строки настання інволюції яйцепроводу 

залежать від виду, породи, кросу і продуктивного напряму 

птахів. Є дані, що інволюція яйцепроводу курей кросу корніш 

починається з 540 доби [317], індичок білої широкогрудої 

породи – після 13 місяців [67], перепілок японської породи –      

з 240 доби [202].  
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Доведено, що інволюція яйцепроводу птахів проявляються 

макро- і мікроскопічними змінами його структур. 

Макроскопічно вона виявляється зменшенням маси і лінійних 

промірів яйцепроводу, зміною його форми, кольору та 

консистенції [19, 67, 202].  

Р.Ю. Хохлов (2009) встановив, що інволюція яйцепроводу 

в курей породи ломанн браун віком від 540 до 570 діб 

супроводжується зменшенням АМ органа з 86,61±4,22 до 

50,29±3,48 г, АД – з 90±5,05 до 77,13±4,68 см [291]. У перепілок 

японської породи 8-місячного віку спостерігається подібна 

тенденція зміни органометричних показників яйцепроводу.    

АМ цього органа зменшується в 12,8 раза до 0,765±0,028 г, АД – 

в 3 раза до 8,72±1,67 см [202]. 

Нами встановлено, що за припинення несучості у 

перепілок віком 240 діб, курей та качок віком 390 діб 

макроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу проявляються 

зміною його консистенції з пухкої на щільну і зменшенням 

складчатості форми. Проте поділ органа на відділи виражений, 

що суперечить результатам досліджень Савельевой А.Ю., яка 

описала інволюцію яйцепроводу перепілок [202]. 

Зареєстровано зменшення показників маси і довжини 

яйцепроводу відносно таких у птиці в пік несучості (кури віком 

210 діб, перепілки віком 150 діб, качки віком 300 діб).            
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Так, АМ яйцепроводу качок і курей віком 390 діб майже 

однакова (20,5±2,63 і 21,18±3,94 г) і відповідно на 250 і 223% 

менша за АМ яйцепроводу птахів, які несуться. У перепілок 

240-добового віку, порівняно з перепілками віком 150 діб, АМ 

яйцепроводу зменшується менш різко (на 203%) і дорівнює 

2,74±0,22 г.  

Слід зазначити, що показники АМ відділів яйцепроводу за 

припиненням несучості птахів також зменшуються, але в 

неоднаковій мірі. Це підтверджує результати досліджень 

Стремоусова В.М., який вивчав морфологічні зміни в органах 

розмноження курей за примусового линяння [225].  

У перепілок віком 230 діб, курей віком 390 діб і качок 

віком 390 діб найбільш різко зменшується АМ відділів 

яйцепроводу, в яких відбувається формування третинної 

оболонки яйця. Так, АМ білкового відділу зменшується 

відповідно на 237, 275 і 254%, перешийка – на 204, 253 і 174%, 

матки – на 209, 211 і 178%.  

Серед названих відділів яйцепроводу максимальну АМ має 

білковий відділ (від 1,46±0,17 г у перепілок до 10,1±4,21 г у 

курей), мінімальну – перешийок (від 0,26±0,04 г у перепілок до 

2,8±0,49 г у качок). 

За припинення несучості АД яйцепроводу, як і його АМ, 

також зменшується, але менш інтенсивно. Максимальна вона 
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реєструється у курей (30±2,08 см), мінімальна – у перепілок 

(11,41±1,21 см).  

Слід зазначити, що у перепілок віком 230 діб, курей і 

качок віком 390 діб зменшення АД яйцепроводу відбувається на 

фоні інтенсивно зменшується АД білкового відділу (на 169, 190 

і 208% відповідно), перешийка (на 175, 184 і 167% відповідно) і 

лійки (на 129, 118 і 91% відповідно). Причому, білковий відділ 

яйцепроводу досліджуваних птахів має найбільшу АД, яка 

варіює від 4,48±0,27 (перепілки) до 15,2±1,43 см (кури).  

Щодо відносних показників маси і довжини відділів 

яйцепроводу, вони за припинення несучості птахів змінюються, 

але певних закономірностей їх збільшення або зменшення нами 

не виявлено. У всіх досліджуваних птахів білковий відділ 

яйцепроводу має найбільшу ВМ (від 44,15±2,52% – у качок до 

53,28±4,71% – у перепілок) і ВД (від 39,26±1,55% – у перепілок 

до 50,67±5,03% – у качок).  

У птахів за припинення несучості товщина стінки відділів 

яйцепроводу неоднакова. Найбільша вона реєструється у піхві і 

зменшується у напрямку до лійки. Порівняно з птахами за піку 

несучості, у перепілок віком 230 діб, курей і качок віком 390 діб 

товщина стінки білкового відділу (219,46±17,54, 250,98±25,2 і 

230,57±28,1 мкм відповідно) зменшується на 69, 80 і 71% 

відповідно, перешийка (251,65±33,48, 339,34±38,02 і 
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343,24±42,58 мкм відповідно) – на 65, 45 і 54% відповідно і 

матки (330,25±25,09, 489,7±68,1 і 558,71±60,03 мкм 

відповідно) – на 76, 60 і 57% відповідно. Товщина стінки інших 

відділів органа зменшується менш інтенсивно. 

Паралельно із зменшенням товщини стінки відділів 

яйцепроводу змінюється і товщина його оболонок. У перепілок 

віком 230 діб, курей і качок віком 390 діб товщина слизової 

оболонки яйцепроводу інтенсивно зменшується у трьох його 

відділах – білковому відділі (на 94, 117 і 104% відповідно), 

перешийку (на 134, 99 і 67% відповідно) і матці (на 123, 110 і 

83% відповідно).  

Максимальний цей показник реєструється у білковому 

відділі (від 123,11±15,63 мкм – у качок до 152,36±18,3 мкм – у 

курей), мінімальний – у лійці (від 50,13±8,12 мкм – у перепілок 

до 65,12±12,08 мкм – у курей).  

Товщина м’язової оболонки яйцепроводу птахів за 

припинення несучості зменшується у всіх його відділах, проте з 

меншою інтенсивністю порівняно з таким процесом у слизовій 

оболонці, що узгоджується з результатами досліджень            

В.М. Стремоусова [225]. 

У перепілок віком 230 діб, курей і качок віком 390 діб 

найбільшу товщину м’язової оболонки має піхва яйцепроводу – 

720,3±93,3, 906,06±100,3 і 1287,1±86,3 мкм відповідно.            
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Цей показник зменшується (р<0,001), відносно такого у птахів 

за піку несучості відповідно на 60, 50 і 54%. З подібною 

інтенсивністю (на 72, 50 і 51% відповідно) зменшується 

(р<0,001) товщина м’язової оболонки матки (226,08±25,3, 

350,26±42,1 і 437,53±36,03 мкм відповідно). В інших відділах 

яйцепроводу цей показник змінюється незначно і мінімальний 

реєструється у лійці – від 58,1±11,18 (перепілки) до 

80,08±5,09 мкм (качки). 

Серозна оболонка займає найменшу товщину в стінці 

яйцепроводу птахів. Певних закономірностей зміни товщини 

серозної оболонки різних відділів яйцепроводу за його 

інволюції нами не виявлено. У перших чотирьох відділах органа 

цей показник коливається від 18±2,53 до 25,13±4,18 мкм – у 

перпілок, 20±2,87 до 29,88±4,15 мкм – у курей, від 10,08±1,96 до 

16,3±2,31 мкм – у качок.  

Піхва яйцепроводу зовні вкрита адвентицією, товщина 

якої порівняно з товщиною серозної оболонки матки 

збільшується в 2,91 раза – у перепілок (70±10,41 мкм), в 4,43 

раза – у курей (121±10,32 мкм) і 8,16 раза – у качок 

(140,15±17,13 мкм). 

Мікроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу виявляються 

переважно у його слизовій оболонці та проявляються зміною 

складчастості останньої. У перешийку і білковому відділі органа 
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первинні складки слизової оболонки однакової, переважно 

пальцеподібної форми. Вторинні й третинні складки не 

реєструються (рис. 43). У шийці лійки вторинні складки щільно 

прилягають одна до одної, а у матці – доторкуються і 

зростаються своїми верхівками, внаслідок чого просвіт 

порожнини відділу зменшується (рис. 44). 
 

 
Рис. 43. Фрагмент мікроскопічної будови перешийка яйцепроводу 

свійської качки віком 390 діб: 1 – первинні складки слизової оболонки;          
2 – м’язова оболонка; 3 – порожнина яйцепроводу. Гематоксилін Караці та 
еозин. × 40 

 
Кількість складок слизової оболонки яйцепроводу 

перепілок віком 230 діб, курей і качок віком 390 діб, порівняно з 

таким показником у птахів за піку несучості, зменшується. 

Найбільш інтенсивне цей процес відбувається у лійці (на 41, 40 і 
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31% відповідно), матці (на 65, 81 і 35% відповідно) та піхві (на 

55, 85 і 45% відповідно).  

Максимальна кількість складок спостерігається у матці 

органа (50,25±6,18 од. – у перепілок, 85,7±10,1 од. – у курей і 

68,53±7,11 од. – у качок). В інших відділах органа цей показник 

зменшується і майже однаковий (від 16,31±1,65 до 

19,03±3,42 од. – у перепілок, від 24,6±1,25 до 26,13±4,12 од. –     

у курей і від 21±1,83 до 23±2,54 од. – у качок).  
 

 
 

Рис. 44. Фрагмент мікроскопічної будови матки яйцепроводу свійської 
качки віком 390 діб: 1 – первинні складки слизової оболонки; 2 – вторинні 
складки слизової оболонки; 3 – зрощення складок слизової оболонки. 
Гематоксилін Караці та еозин. × 40 

 

Розміри складок слизової оболонки яйцепроводу за його 

інволюції також зменшуються. У перепілок віком 230 діб, курей 

і качок віком 390 діб найбільш різко зменшується висота 
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складок білкового відділу (570,2±66,38, 1103,8±120,3 і 

1902,45±218 мкм відповідно) – на 106, 179 і 100% відповідно, а 

найменш інтенсивно – лійки (634,1±54,12, 954,12±112,3 і 

1104,3±123,6 мкм відповідно) – на 49, 19 і 20% відповідно.  

Щодо ширина складок слизової оболонки яйцепроводу за 

його інволюції, у піхві вона відповідає такому показнику за піку 

несучості і коливається від 135,7±20,3 (перепілки) до 

239,66±12,49 мкм (качки). В інших відділах яйцепроводу 

перепілок віком 230 діб, курей і качок віком 390 діб показники 

ширини складок слизової оболонки зменшуються.  

Причому найбільш інтенсивно цей процес відбувається у 

білковому відділі (156,1±18,03, 341,03±48,01 і 502,26±66,24 мкм 

відповідно) – на 160, 197 і 149% та перешийку (212±37,2, 

438,21±44,2 і 463,4±62,03 мкм відповідно) – на 93, 107 і 96% 

відповідно.  

Підтверджено результати досліджень інших авторів [67, 

201], що зміна складчастості слизової оболонки яйцепроводу за 

припинення несучості птахів супроводжується розростанням 

волокнистої сполучної тканини остову складок і заміщення нею 

вивідних проток та секреторних відділів залоз.  

Редементи кінцевих відділів залоз помітні на верхівках 

складок слизової оболонки шийки лійки, білкового відділу, 

перешийка і матки яйцепроводу. Вони розміщуються 
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невеликими групами між широкими прошарками пухкої 

волокнистої сполучної тканини і, на нашу думку, забезпечать 

швидкий розвиток залоз у наступному циклі несучості птиці.  

Також за інволюції яйцепроводу птахів реєструється 

збільшення кількості лімфоїдної тканини у власній пластинці 

слизової оболонки білкового відділу та перешийка. Вона 

представлена дифузною і вузликовою формами. Більшість 

лімфоїдних вузликів мають овальну форму, локалізуються 

переважно у сполучнотканному остові складок між 

колагеновими і еластичними волокнами поблизу кровоносних 

судин (рис. 45).  

 

 
Рис. 45. Фрагмент мікроскопічної будови шийки лійки яйцепроводу 

свійської перепілки віком 240 діб: 1 – лімфоїдний вузлик; 2 – застій секрету в 
секреторних відділах залоз; 3 – поверхневий епітелій; Гематоксилін Караці та 
еозин. × 200  
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A. Smith (1975) спостерігав у власній пластинці слизової 

оболонки яйцепроводу курей збільшення кількості клітин 

лімфоїдно-макрофагального ряду, а також лімфоїдних утворів, 

переважно нодулярної форми [484]. Велику кількість останніх 

виявляла також О.Є. Жигалова (1998) у підслизовій основі 

перешийка і червоної зони яйцепроводу індичок білої 

широкогрудої породи віком 13 місяців [67]. 

Місцями клітини лімфоїдного ряду інфільтрують 

залозистий і поверхневий епітелій. Останній містить вакуолі 

різного діаметру. Під ним помітні залишки окремих 

секреторних відділів залоз. Вони представлені неправильної 

форми та малого розміру вогнищевими скупченнями лімфоцитів 

та епітеліоцитів, так званими «епітеліальними гніздами».  

Застій секрету в кінцевих відділах залоз матки органа 

призводить до деструкції залоз і виникнення кістоподібних 

утворень. Останні розміщуються поодиноко або групами 

ближче до поверхневого епітелія. Деякі кістоподібні утвори 

зливаються між собою і збільшуються за розміром (рис. 46).  

Мікроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу птахів у його 

м’язовій оболонці виражені слабо [19, 42, 159, 202, 314].             

У курей породи білий леггорн 36-місячного віку, порівняно з 6-

місячним, частка строми в м’язовій оболонці лійки збільшується 

з 13,6±4,42 до 16,8±4,82%, білкового відділу – з 2,4±1,96 до 
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4,9±2,79%, перешийка – з 7,8±3,46 до 13,8±4,46%, матки – з 

1,2±1,41 до 5,1±2,8% і піхви – з 2,2±1,89 до 15,1±4,62% [141]. 

Пучки м’язових волокон тонкі, довгі, тісно прилягають один до 

одного. В окремих міоцитах спостерігається набухання, 

вакуолізація цитоплазми і ядер, каріорексис та каріолізис [202]. 

 

 
Рис. 46. Фрагмент мікроскопічної будови складок слизової оболонки 

матки яйцепроводу свійської перепілки віком 240 діб: 1 – кістоподібні 
утвори; 2 – поверхневий епітелій; 3 – кровоносні судини; 4 – деструкція 
залоз. Гематоксилін Караці та еозин. × 400 

 

Отже, процеси інволюції яйцепроводу свійських птахів за 

припинення несучості характеризуються макроскопічними 

ознакамиЮ, які проявляються зміною форми і консистенції 

яйцепроводу та зменшенням АМ і АД його відділів. Гістологічні 

зміни відбуваються переважно у мікроструктурах слизової 

оболонки на фоні зменшення кількості та розмірів її складок. 
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Заключення 
 

Яєчна продуктивність птахів прямо залежить від 

морфофункціонального стану яйцепроводу. Знання 

морфологічних особливостей його будови і закономірностей 

процесів репродукції необхідні для вирішення практичних 

завдань з відтворення стада, підвищення яєчної продуктивності, 

своєчасної диференційної діагностики хвороб органів 

розмноження птиці. 

В яйцепроводі птахів відбувається депонування 

сперматозоїдів, запліднення яйцеклітини, утворення її третинної 

оболонки, ембріональний розвиток зародка на ранніх стадіях. 

Пізнання його будови, розвитку і функціонування є однією з 

основних проблем сучасної біології та ветеринарної медицини.  

У постнатальному періоді онтогенезу зміни 

органометричних показників яйцепроводу перепілок, курей і 

качок відбуваються у чотири періоди: помірного збільшення 

(від добового до 28-, 90- і 180-добового віку), інтенсивного 

збільшення (до 42-, 120- і 240-добового віку), відносної 

стабілізації показників (до 210-, 360- і 360-добового віку), 

вираженого зменшення (240-, 390- і 390-добового віку). 

Товщина стінки яйцепроводу статевонезрілих птахів 

найбільша у каудальній і найменша в краніальній третині 
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органа. Від однієї доби до 35 (перепілки), 90 (кури) і 210 діб 

(качки) товщина стінки каудальної ділянки зростає 

(303,78±21,85, 290,16±24,03 і 738,88±65,82 мкм) найбільш різко 

(на 448, 302 і 485%) за рахунок м’язової оболонки. В середній 

ділянці органу вона збільшується (152,11±6,45, 134,45±20,62 і 

175,92±26,33 мкм) менш інтенсивно (на 174, 123 і 159%) за 

рахунок слизової оболонки. Товщина стінки краніальної ділянки 

зростає незначно (на 92, 60 і 111%) і сягає 69,27±11,15 мкм, 

56,62±7,13 і 92,53±19,22 мкм. Збільшення цих показників за 

перші 28, 60 і 180 діб життя птахів відбувається помірно, а за 

наступні 7, 30 і 30 діб – інтенсивно.  

Формування складок слизової оболонки яйцепроводу за 

перші 14 (перепілки), 30 (кури) і 60 діб життя (качки) 

характеризується збільшенням (на 45, 45 і 48%) їх кількості 

(36,01±5,73, 42,95±2,09 і 48,19±6,38 од.) на фоні зменшення 

товщини слизової оболонки і перебудови простого 

багаторядного епітелію в однорядний. У птиці старшого віку 

(21–35 доба у перепілок, 60–90 доба у курей і 150–210 доба у 

качок) різке збільшення (на 258, 226 і 172%) висоти складок 

(302,13±34,76, 392,4±45,21 і 635,38±70,12 мкм) супроводжується 

формуванням залоз і збільшенням товщини слизової оболонки 

відповідно до 63,09±15,02, 53,91±9,22 і 75,6±20,49 мкм.  
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Розвиток залоз слизової оболонки яйцепроводу перепілки, 

курки, качки починається відповідно у 28-, 60-, 180-добовому 

віці та супроводжується інвагінацією поверхневого епітелію, 

зміною розміщення пучків колагенових волокон, посиленням 

кровопостачання з активізацією клітинних елементів 

лімфоїдного ряду. Завершення структурно-функціональної 

диференціації залоз відповідає початку несучості птахів – 42, 

120, 240 доба відповідно.  

За піку несучості абсолютні маса і довжина яйцепроводу 

птахів прямо залежать від маси і розмірів їх тіла. Вони 

найбільші у гуски (82,02±1,54 г і 83,57±2,59 см), найменші у 

перепілки (8,3±0,65 г і 28,15±0,82 см), займають проміжне 

положення у курки (68,42±4,44 г і 79,9±2,44 см), качки 

(71,45±4 г і 72,47±3,27 см) та цесарки (32,45±1,37 г і 

45±1,64 см). Відносна маса яйцепроводу визначається яєчною 

продуктивністю птиці, тому максимальна реєструється у 

перепілки (4,15±0,35%) і курки (3,98±0,29%). У качки, цесарки 

та гуски вона зменшується відповідно до 2,17±0,16, 1,99±0,07 і 

1,86±0,03%. 

Показник абсолютної довжини відділів яйцепроводу 

максимальний у гуски і мінімальний у перепілки. Він 

зменшується у птахів цих видів в наступному порядку: білковий 

відділ (45,07±2,61 і 12,03±0,74 см), перешийок (13,9±0,37 і 
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5,83±0,4 см), лійка (13±0,29 і 4,35±0,16 см), матка (8±0,32 і 

4,05±0,39 см), піхва (3,6±0,19 і 1,88±0,14 см) та відрізняється від 

ряду показників абсолютної маси: білковий відділ (43,67±1,67 і 

4,92±0,32 г), матка (18,18±0,43 і 1,79±0,27 г), перешийок 

(10,05±0,34 і 0,79±0,09 г), піхва (8,65±0,15 і 0,69±0,1 г), лійка 

(1,47±0,08 і 0,11±0,02 г). Аналогічно змінюються такі показники 

відділів яйцепроводу у цесарки, курки і качки. 

Товщина м’язової оболонки відділів яйцепроводу 
перепілки, цесарки, курки, качки, гуски залежить від ступеня 
фізичного навантаження яйця на стінку органа і збільшується в 
краніо-каудальному напрямку – з 89,16±7,22 – 101,2±6,21 мкм 
(власне лійка) до 1077,94±87,32 – 3261,55±243,18 мкм (піхва). 
Товщина слизової оболонки відповідає мірі розвитку в ній залоз, 
тому найбільша реєструється у білковому відділі (261,44±21,5 – 
350,02±15,17 мкм), перешийку (178,75±9,66 – 256,2±19,15 мкм) і 
матці (178,9±12,32 – 260,22±17,41 мкм).  

Складки слизової оболонки яйцепроводу птахів 

орієнтовані в косо-поздовжньому напрямі. Вони мають різну 

висоту (великі, середні, малі) і форму (деревоподібну – у шийці 

лійки, пальцеподібну, листоподібну, конусоподібну – у 

білковому відділі, конічну – в перешийку, стрічкоподібну – в 

матці та піхві). Їх кількість поступово зменшується з 30,5±0,43 – 

43±0,52 од. у шийці лійки до 17,67±1,09 – 27,5±1,23 од. у перешийку 

і різко зростає в матці (82,83±5,94 – 120,83±8,34 од.) з наступним 
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зменшенням у піхві (22±1,59 – 36,33±2,86 од.). Максимальні розміри 

мають складки білкового відділу, а мінімальні – шийки лійки. 

Простий багаторядний епітелій слизової оболонки 

яйцепроводу утворений війчастими, секреторними і базальними 

клітинами, з яких у лійці та піхві органа переважають війчасті, а в 

інших відділах органа – секреторні епітеліоцити. У перепілки 

цитоплазма секреторних клітин містить секреторні гранули 

діаметром від 0,31±0,05 (лійка) до 1,46±0,24 мкм (білковий відділ) з 

матеріалом різної електронної щільності. Висота поверхневого 

епітелію яйцепроводу збільшується з 10,71±2,93 – 14,93±1,34 мкм у 

власне лійці до 21,09±2,28 – 25,43±3,72 мкм у білковому відділі та 

різко зменшується в матці (14,58±2,83 – 18,94±1,95 мкм) з 

наступним збільшенням у піхві (21,56±1,62 – 25,81±3,5 мкм).  

Прості трубчасті розгалужені залози у слизовій оболонці 

білкового відділу і перешийка яйцепроводу перепілки, цесарки, 

курки, качки, гуски розміщені щільно, шийки лійки і матки – 

пухко.  

Діаметр секреторних відділів залоз неоднаковий і 

найменший реєструється у матці (14±2,55 – 17,09±0,97 мкм), 

найбільший – у шийці лійки (38,12±4,63 – 45,25±3,52 мкм). За 

наявності яйця у матці органа високі показники об’єму 

гландулоцитів білкового відділу і перешийка на фоні низького 

значення ядерно-цитоплазматичного відношення (0,135±0,01 – 
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0,161±0,011 і 0,211±0,021 – 0,225±0,035) свідчать про фазу 

синтезу секрету гландулоцитами. 

У цитоплазмі гландулоцитів перепілки серед органел 

загального призначення найкраще розвинута гранулярна 

ендоплазматична сітка. Між її довгими і розширеними 

канальцями реєструються секреторні гранули діаметром від 

0,85±0,04 (матка) до 3,45±0,21 мкм (білковий відділ). Вони 

містять гомогенний, великої електронної щільності матеріал.    

Між суміжними гландулоцитами виявляються значні щілини, які 

чергуються з ділянками простих, щільних і десмосомальних 

міжклітинних контактів. У матці міжклітинні простори найбільш 

широкі та містять мікроворсинки гландулоцитів. 

Беззалозиста зона розташована між білковим відділом та 

перешийком яйцепроводу. Вона має вигляд напівпрозорої 

смужки шириною від 0,21±0,01 (перепілка) до 0,53±0,02 см 

(гуска). Її морфометричні показники (товщина стінки, м’язової, 

слизової оболонок, кількість і розміри складок останньої) менші 

за такі у сусідніх відділах яйцепроводу. Проте висота 

поверхневого епітелію збільшується і становить 33,11±2,03 мкм 

у перепілки, 36,09±2,85 мкм – у цесарки, 38,12±3,08 мкм –           

у курки, 32,72±3,51 мкм – у качки, 35,04±4,54 мкм – у гуски.  

Між перешийком і маткою яйцепроводу міститься червона 

зона завдовжки від 1,03±0,17 (перепілка) до 2,95±0,48 см (качка). 

167 
 



 
 
Товщина її стінки збільшується відносно такої у перешийку і 

зменшується стосовно товщини стінки матки за рахунок м’язової 

оболонки. Слизова оболонка червоного (чорно-сірого у 

перепілки) кольору, формує складки, кількість (39,55±7,12 – 

62,05±7,68 мкм) і висота (1409,22±108,55 – 2784,06±505,27 мкм) 

яких зменшується відносно таких показників складок матки на 

фоні однакової ширини. За наявності яйця у матці яйцепроводу 

показники діаметру секреторних відділів залоз (14,68±0,57 – 

18,03±1,11 мкм) і об’єму цитоплазми гландулоцитів 

(712,15±103,42 – 768,02±90,24 мкм) червоної зони подібні до 

таких матки, що свідчить про фазу відновлення гландулоцитів за 

секреторного цикла. 

Матково-піхвове з’єднання має вигляд спіралі завдовжки 

від 0,67±0,08 (перепілка) до 3,03±0,22 см (гуска). Товщина його 

стінки зменшується відносно такого показника матки за рахунок 

слизової оболонки і стосовно товщини стінки піхви за рахунок 

м’язової оболонки. У слизовій оболонці першої колової складки 

матково-піхвового з’єднання реєструються перехідні залози, а 

між другою і третьою – спермонакопичувальні залози, які 

характеризуються більшим ядерно-цитоплазматичним 

відношенням гландулоцитів (від 0,182±0,023 у перепілки до 

0,248±0,038 у гуски) і діаметром секреторних відділів 

(31,13±1,46 мкм у качки до 45,08±2,56 мкм у курки).  
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За наявності яйця у матці яйцепроводу ступінь 

інтенсивності гістохімічних реакцій на виявлення вмісту і 

локалізації речовин білково-нуклеїнового, вуглеводного та 

пігментного обмінів у слизовій оболонці відділів яйцепроводу 

неоднакова. У перепілки, цесарки, курки, качки, гуски розподіл 

основних білків корелює з умістом нуклеїнових кислот і 

максимальний спостерігається у залозах лійки, білкового відділу, 

перешийка. Сульфатовані глікозаміноглікани і протеоглікани 

містяться переважно у поверхневому епітелію лійки, білкового 

відділу, піхви. Для матки яйцепроводу перепілок характерний 

значний уміст жовчних пігментів у клітинах поверхневого 

епітелію. 

Ознаки інволюції яйцепроводу за припинення несучості у 

перепілок віком 230 діб, курей і качок віком 390 діб 

проявляються зменшенням абсолютної довжини і маси органа, 

товщини його слизової оболонки та кількості і розмірів її 

складок. Гістологічні зміни супроводжуються застоєм секрету в 

кінцевих відділах залоз, збільшенням кількості лімфоїдних 

утворень і розростанням сполучнотканинної строми, яка 

заміщує залози і кістоподібні утворення, які виникають на їх 

місцях внаслідок інволюції. 
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