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Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 

2020. 

У дисертаційній роботі на підставі комплексних морфологічних 

досліджень викладено результати вивчення морфофункціональних 

особливостей імунних утворень кишечника бройлерних качок 

Благоварського кросу у постнатальному періоді онтогенезу із застосуванням 

сучасних макроскопічних, гістологічних, електронномікроскопічних, 

цитологічних, імуногістохімічних та статистичних методів. 

Для більш глибокого розуміння топографії імунних утворень 

кишечника качок у віковому аспекті, зміни їх морфометричних показників, 

розпочинали дослідження з встановлення особливостей росту кишечника, 

його відділів і їх окремих кишок у постнатальному періоді онтогенезу. 

У постнатальному періоді онтогенезу загальна довжина кишечника 

качок нерівномірно збільшується від добового (61,73±2,89 см) до 150-

добового віку (297,98±4,24 см). У птиці старшого віку вона зменшується і в 

420-добових становить 209,69±0,66 см. Довжина тонкої кишки в середньому 

в 4 рази перевищує довжину товстої кишки. Зміни довжини обох кишок 

відбуваються з неоднаковою інтенсивністю і асинхронно. Довжина тонкої 

кишки збільшується від добового віку (49,05±2,65 см) до 150-добового 

(236,50±3,86 см), а товстої – від добового (12,68±0,36 см) до 120-добового 

(63,28±1,21 см). У старшої птиці цей показник зменшується і в 420-добової 

становить для тонкої кишки 164,44±0,51 см і товстої – 45,25±0,28 см. 



 

 

Складові тонкої та товстої кишки мають неоднакову довжину. У тонкій 

кишці найбільшу довжину має порожня кишка, а найменшу – клубова, а в 

товстій – відповідно ліва сліпа і пряма кишки. Довжина дванадцятипалої, 

порожньої і клубової кишок нерівномірно збільшуються від добового віку 

(відповідно 9,43±0,57, 35,57±1,98 і 4,05±0,22 см) до 150-добового віку 

(відповідно 41,00±1,04, 175,25±2,77 і 20,25±0,05 см). У птиці старшого віку 

довжина цих кишок зменшується і в 420-добових становить – відповідно 

27,38±0,14, 123,75±0,62 і 13,31±0,18 см. Довжина сліпих і прямої кишок 

також нерівномірно і асинхронно змінюється з віком качок. Довжина правої 

та лівої сліпих кишок збільшується від добового віку (відповідно 3,95±0,17 і 

4,52±0,16 см) до 120-добового (відповідно 22,55±0,55 і 23,93±0,52 см). У 

старшої птиці цей показник зменшується і в 420-добової становить – 

відповідно 13,50±0,07 і 14,50±0,18 см. Довжина прямої кишки збільшується 

від добового віку (4,21±0,28 см) до 210-добового (17,50±0,32 см). Надалі вона 

зменшується і в 420-добових становить 17,25±0,16 см. 

Імунні утворення кишечника качок представлені плямками Пейєра, 

дивертикулом Меккеля і сліпокишковими дивертикулами. Плямки Пейєра 

розташовані в стінці дванадцятипалої, порожньої, клубової і сліпих кишок, у 

прямій кишці вони відсутні. Дивертикул Меккеля з’єднаний з порожньою 

кишкою, а сліпокишкові дивертикули – це закінчення сліпих кишок. У 

дванадцятипалій і клубовій кишках знаходиться по одній плямці Пейєра, у 

порожній кишці качок віком від однієї до 240 діб їх три, у 330-добових – дві і 

в 420-добових – одна, у кожній сліпій кишці їх може бути від 60 до 80. 

Останні розташовані у вигляді ланцюжка. 

Плямки Пейєра макроскопічно виявляються з 5-добового віку качок. 

Вони мають неоднакові форму та розміри. У дванадцятипалій кишці плямка 

Пейєра конічної форми, у порожній – кільцеподібної, у клубовій – 

прямокутної, у сліпих кишках – округлої, овальної і конічної. Відстань від 

початку або закінчення кишок до ділянки розташування у них плямок Пейєра 

залежить від зміни довжини кишок. Розміри плямок Пейєра також 



 

 

змінюються майже синхронно із зміною довжини кишок, у стінці яких вони 

розташовані. Довжина і ширина плямок Пейєра порожньої кишки 

збільшується до 120-добового віку (відповідно 2,29±0,02 і 1,46±0,07, 

2,76±0,06 і 1,39±0,05, 2,51±0,02 і 1,36±0,02 см), дванадцятипалої – до 150-

добового віку (відповідно 2,40±0,06 і 1,20±0,03 см), клубової і сліпих кишок 

(ланцюжки) – до 120–150-добового віку (відповідно 1,49±0,06 і 1,26±0,05 см, 

5,80±0,22 і 0,46±0,02 см, 5,30±0,17 і 0,39±0,01 см). До 420-добового віку 

качок розміри плямки Пейєра дванадцятипалої кишки зменшується на  

43–47 %, клубової кишки – на 30–48 %, а в інших кишках – на 10–40 %. 

Дивертикул Меккеля качок має вигляд трубочки із звуженою 

верхівкою, на якій до 20-добового віку птиці може бути залишок жовткового 

мішка. Відстань від початку порожньої кишки до з’єднання її з дивертикулом 

нерівномірно збільшується від добового віку (19,10±1,59 см) до 120-добового 

(103,88±1,07 см). У старшої птиці вона зменшується і в 420-добової 

становить 64,00±0,15 см. Довжина дивертикула Меккеля збільшується від 

добового віку (0,39±0,15 см) до 150-добового (1,8±0,02 см), а ширина – від 

добового (0,28±0,10 см) до 120-добового віку (0,45±0,01 см). До 420-добового 

віку ці показники зменшуються – відповідно на 55,56 і 24,45 %. 

Сліпокишкові дивертикули, як імунні утворення, виявляються до 330-

добового віку качок. Довжина і ширина лівого дивертикула збільшуються від 

добового віку (відповідно 0,09±0,01 і 0,09±0,05 см) до 120-добового 

(відповідно 0,34±0,02 і 0,34±0,02 см), а максимальні значення правого 

реєструються у добовому віці (відповідно 0,28±0,19 і 0,28±0,19 см). У птиці 

старшого віку морфометричні показники сліпокишкових дивертикулів 

нерівномірно і асинхронно дещо зменшуються. 

Стінка імунних утворень кишечника качок має таку будову як і стінка 

кишечника. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою і серозною 

оболонками, площа яких в усіх імунних утвореннях нерівномірно та 

асинхронно змінюється з віком птиці. Слизова оболонка займає найбільшу 

площу, яка нерівномірно та асинхронно змінюється, досягаючи 



 

 

максимальних значень (від 71,66±0,25 до 81,28±0,19 %) у перші 25 діб життя 

качок. М’язова оболонка за площею займає друге місце. Вона нерівномірно 

зменшується впродовж перших 25 діб життя птиці, а в старшої – 

збільшується і досягає максимальних значень (35,68±0,49 – 46,67±1,39 %) у 

330- і 420-добової птиці. Серозна оболонка займає найменшу площу. У 

добової птиці цей показник найбільший (від 2,47±0,07 до 6,20±0,02 %). З 

віком він зменшується на 44,0 – 84,72 %. 

Гістологічними і субмікроскопічними дослідженнями встановлено, що 

в стінці імунних утворень кишечника качок виявляються лімфоїдні клітини, 

клітини поверхневого епітелію (облямівкові, келихоподібні, 

ентероендокринні, М-клітини), фібробласти, фіброцити, гладкі м’язові 

клітини, тучні клітини, макрофаги, колагенові, еластичні і ретикулярні 

волокна. 

Лімфоїдна тканина, яка обумовлює функції імунних утворень 

розташована в їх слизовій та м’язовій оболонках. У слизовій оболонці всіх 

імунних утворень та м’язовій оболонці сліпокишкових дивертикулів вона 

виявляється з добового віку птиці, в м’язовій оболонці інших імунних 

структур – з 10–20-добового. Загальна площа лімфоїдної тканини 

збільшується від добового віку (27,03±0,88 – 31,72±0,04 %) до 150-добового в 

плямках Пейєра дванадцятипалої і порожньої кишок та сліпокишкових 

дивертикулах (відповідно 56,86±0,95, 59,58±1,28, 65,12±0,50 %), до 210-

добового в плямці Пейєра клубової кишки (71,64±1,03 %), до 330-добового в 

плямках Пейєра сліпих кишок (37,84±5,12 %), до 420-добового у дивертикулі 

Меккеля (55,24±0,37 %). У птиці старшого віку площа лімфоїдної тканини 

зменшується, що свідчить про початок її інволюції і, відповідно, інволюції 

імунних утворень. 

Розвиток морфофункціональних рівнів лімфоїдної тканини у слизовій 

оболонці імунних утвореннях качок відбувається поетапно і асинхронно. 

Спочатку в ній виявляється дифузна лімфоїдна тканина, а пізніше – 

передвузлики, первинні і вторинні лімфоїдні вузлики. У м’язовій оболонці 



 

 

імунних утворень відміченої вище закономірності формування рівнів 

лімфоїдної тканини немає. Вміст рівнів лімфоїдної тканини змінюється із 

збільшенням віку птиці. Дифузна лімфоїдна тканина займає найбільшу 

площу серед інших її форм. У м’язовій оболонці вона виявляється у 

невеликій кількості в перші 30 діб життя птиці. З віком качок, у зв’язку з 

розвитком інших форм лімфоїдної тканини, площа дифузної форми 

зменшується. Мінімальні значення цього показника в плямках Пейєра і 

дивертикулі Меккеля практично однакові (60,77±1,56 – 66,44±0,54 %). В 

сліпокишкових дивертикулах найменший вміст дифузної лімфоїдної тканини 

(38,05±2,29 %) реєструється у 330 діб (останній термін виявлення 

дивертикулів). Передвузлики виявляються тільки у лімфоїдній тканині 

слизової оболонки усіх імунних утворень кишечника качок, окрім 

сліпокишкових дивертикулів. Первинні лімфоїдні вузлики локалізовані в 

лімфоїдній тканині слизовій оболонки всіх імунних утворень кишечника 

качок та їх м’язової оболонки, за виключенням сліпокишкових дивертикулів. 

При цьому, передвузлики і первинні лімфоїдні вузлики реєструються не в 

усіх вікових групах качок, з віком яких відбувається нерівномірне зменшення 

вказаних структур. Формування в лімфоїдній тканині вторинних лімфоїдних 

вузликів свідчить про повну морфофункціональну зрілість лімфоїдної 

тканини і, відповідно, імунних утворень. Повної морфофункціональної 

зрілості імунні утворення досягають асинхронно: у 10 діб – сліпокишкові 

дивертикули, у 15 діб – плямки Пейєра дванадцятипалої, порожньої та сліпих 

кишок, у 20 діб – плямка Пейєра клубової кишки та дивертикул Меккеля. 

Площа вторинних лімфоїдних вузликів нерівномірно і асинхронно значно 

збільшується до 150-добового віку птиці у плямках Пейєра дванадцятипалої 

кишки (на 273,26 %), порожньої (на 1281,89 %), клубової (на 921,26 %) 

кишок і в дивертикулі Меккеля (на 2673,55 %), до 240-добового – у плямках 

Пейєра сліпих кишок (на 867,98 %), до 330-добового – у сліпокишкових 

дивертикулах (на 358,21 %). Первинні і вторинні лімфоїдні вузлики мають 



 

 

переважно овальну і видовжено овальну форми. Вторинні лімфоїдні вузлики 

мають більші розміри, ніж первинні. 

У препаратах-відбитках імунних утворень кишечника качок 

виявляються клітини, які беруть участь у розвитку імунної відповіді на дію 

антигенів (макрофаги, лімфоцити, імунобласти, проплазмоцити і 

плазмоцити), структурні клітини (епітеліоцити, фібробласти, ретикулярні 

клітини) і клітини крові (моноцити, лімфоцити, гранулоцити, еритроцити). 

Серед них найбільше виявляється лімфоцитів. Вміст останніх із збільшенням 

віку качок нерівномірно зменшується на 6,36 – 16,14 %, що пов’язано з їх 

диференціацією у ефекторні клітини. Серед лімфоцитів найбільше 

реєструється малих і середніх форм. Вміст інших клітин значно менший. 

Імуногістохімічними методами в окремих ділянках лімфоїдної тканини 

плямок Пейєра кишечника та дивертикулі Меккеля качок віком 180 діб 

виявлені стовбурові клітини крові (CD34+). Вони переважно знаходяться у 

світлих центрах вторинних лімфоїдних вузликів (39,6±0,92 – 56,1±1,05) і в 

незначній кількості у дифузній лімфоїдній тканині (16,5±1,34 – 23,7±0,71). 

Наявність цих клітин в імунних утвореннях кишечника качок вказує на 

можливість утворення в них Т- і В-лімфоцитів. 

Крім стовбурових гемопоетичних клітин в імунних утвореннях 

кишечника качок віком 30, 150 і 180 діб виявлені ранні (CD24+) та зрілі 

(CD20+) В-лімфоцити, наївні Т-клітини (CD44+), Т-хелпери (CD4+) і Т-

супресори (CD8+) та природні кілери (CD56+), які розташовані у вторинних 

лімфоїдних вузликах і дифузній лімфоїдній тканині, що характерно для 

клітинного складу лімфоїдної тканини периферичних органів гемо- та 

лімфопоезу. Вміст цих клітин з віком птиці збільшується. 

Ключові слова: кишечник, імунні утворення, плямки Пейєра, 

дивертикул Меккеля, сліпокишкові дивертикули, лімфоїдна тканина, 

лімфоїдні вузлики, лімфоїдні клітини, стовбурові гемопоетичні клітини, CD-
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ANNOTATION 

 

Mazurkevych T. A. Morphofunctional features of immune formations 

of domestic duck intestine (Anas platyrhynchos var. domestica) in the postnatal 

period of ontogenesis. – The manuscript. 

Thesis for the degree of a doctor of veterinary sciences in specialty 16.00.02 

"Pathology, oncology and morphology of animals". National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation presents the results of studying the morphofunctional 

features of the intestinal formations of the intestines of Blagovarsky cross broiler 

ducks n the postnatal period of ontogenesis on the basis of complex morphological 

studies. Modern macroscopical, histological, submicroscopical, cytological, 

immunohistochemical and statistical methods were used for the research. 

For a deeper understanding of the topography of immune formations of duck 

intestines in the age aspect, changes in their morphometric parameters, began 

research to establish the growth of the intestine, its departments and separate guts 

in the postnatal period of ontogenesis. 

In the postnatal period of ontogenesis, the total bowel length of ducks 

increases unevenly from daily (61.73 ± 2.89 cm) to 150-day age 

(297.98 ± 4.24 cm). In older poultry, it decreases and in 420-day-old is 

209.69 ± 0.66 cm. The length of the small intestine is on average 4 times longer 

than the length of the large intestine. Changes in the length of both intestines occur 

with varying intensity and asynchronously. The length of the small intestine 

increases from the daily age (49.05 ± 2.65 cm) to the 150-day (236.50 ±  3.86 cm), 

and the large – from the daily (12.68 ± 0.36 cm) to 120- daily (63.28 ± 1.21 cm). In 

older poultry, this index decreases and in the 420-day is 164.44 ± 0.51 cm for the 

small intestine and 45.25 ± 0.28 cm for the large intestine. 

The parts of the small and large intestine are of different lengths. In the 

small intestine, the largest length is the jejunum, and the smallest – the ileum, and 

in the large intestine – respectively, the left cecum and rectum. The length of the 



 

 

duodenum, jejunum and ileum increase unevenly from the one day age 

(respectively 9.43 ± 0.57, 35.57 ± 1.98 and 4.05 ± 0.22 cm) to 150 days of age 

(respectively 41.00 ± 1.04, 175.25 ± 2.77 and 20.25 ± 0.05 cm). In older poultry, 

the length of these intestines decreases and in 420-day is – respectively 

27.38 ± 0.14, 123.75 ± 0.62 and 13.31 ± 0.18 cm. The length of the ceca and 

rectum is also uneven and asynchronous changes with the age of the ducks. The 

length of the right and left ceca increases from the one day age (respectively 

3.95 ± 0.17 and 4.52 ± 0.16 cm) to 120 days of age (respectively 22.55 ± 0.55 and 

23.93 ± 0.52 cm). In older fowl, this inex decreases and in the 420-day is – 

respectively 13.50 ± 0.07 and 14.50 ± 0.18 cm The length of the rectum increases 

from one day age (4.21 ± 0.28 cm) to 210-day (17.50 ± 0.32 cm). Later it decreases 

and in 420-day is 17.25 ± 0.16 cm. 

Immune formations of duck intestines are represented by Peyer's patches, 

Meckel's diverticulum and apical diverticula. Peyer's patches are located in the 

wall of the duodenum, jejunum, ileum and ceca, in the rectum it are absent. 

Meckel's diverticulum is connected to the jejunum, and the apical diverticula are 

the end of the ceca. In the duodenum and ileum there is one Peyer's patch, in the 

jejunum of ducks, aged from one to 240 days there are three, in 330-day – two and 

in 420-day – one, in each ceca there can be from 60 to 80. The latter are arranged 

in a chain. 

Peyer's patches are detected macroscopically from the 5-th day of ducks age. 

They have different shapes and sizes. In the duodenum, the Peyer's patch is 

conical, in the jejunum – annular, in the ileum – rectangular, in the cecum – round, 

oval and conical. The distance from the beginning or end of the guts to the location 

of Peyer's patches in them depends on the change in the length of the intestines. 

The size of the Peyer's patches also changes almost synchronously with the change 

in the length of the intestines in the wall of which they are located. The length and 

width of the Peyer's patches of the jejunum increases to 120 days of age 

(respectively 2.29 ± 0.02 and 1.46 ± 0.07, 2.76 ± 0.06 and 1.39 ± 0.05, 2.51 ± 0.02 

and 1.36 ± 0.02 cm), duodenum – to 150 days of age (respectively 2.40 ± 0.06 and 



 

 

1.20 ± 0.03 cm), ileum and ceca (chains) – to 120–150 days of age (respectively 

1.49 ± 0.06 and 1.26 ± 0.05 cm, 5.80 ± 0.22 and 0.46 ± 0.02 cm, 5.30 ± 0,17 and 

0.39 ± 0.01 cm). By the age of 420 days of ducks, the size of the Peyer's patch of 

duodenum decreases by 43–47 %, the ileum – by 30–48 %, and in other intestines 

– by 10–40 %. 

Meckel's diverticulum of ducks has the form of a tube with a narrowed tip, 

which may contain the remainder of the yolk sac up to 20 days of age of the bird. 

The distance from the beginning of the jejunum to its connection with the 

diverticulum increases unevenly from the age of one day (19.10 ± 1.59 cm) to 120 

days (103.88 ± 1.07 cm). In older poultry, it decreases and in the 420-day is 

64.00 ± 0.15 cm. The length of the Meckel's diverticulum increases from one day-

old (0.39 ± 0.15 cm) to 150-day (1.8 ± 0.02 cm), and width – from daily 

(0.28 ± 0.10 cm) to 120-day age (0.45 ± 0.01 cm). These indexes decrease by 

55.56 and 24.45 %, respectively, to 420 days of age. 

Apical diverticula, as immune formations, are detected up to 330 days of age 

in ducks. The length and width of the left diverticulum increase from daily age 

(respectively 0.09 ± 0.01 and 0.09 ± 0.05 cm) to 120-day (respectively 0.34 ± 0.02 

and 0.34 ± 0.02 cm ), and the maximum values of the right diverticulum are 

registered at the daily age (respectively 0.28 ± 0.19 and 0.28 ± 0.19 cm). In older 

poultry, the morphometric parameters of the apical diverticula decrease somewhat 

unevenly and asynchronously. 

The wall of the immune formations of the ducks intestines has the same 

structure as the intestinal wall. That is, it is formed by tunica mucosa, tunica 

muscularis and tunica serosa, the area of which in all immune formations changes 

unevenly and asynchronously with the age of the fowl. The tunica mucosa 

occupies the largest area, which changes unevenly and asynchronously, reaching 

maximum values (from 71.66 ± 0.25 to 81.28 ± 0.19 %) in the first 25 days of life 

of ducks. The tunica muscularis is the second largest. It decreases unevenly in the 

first 25 days of bird life, and in the older – increases and reaches maximum values 

(35.68 ± 0.49 – 46.67 ± 1.39 %) in 330- and 420-day-old birds. The tunica serosa 



 

 

occupies the smallest area. In day-old birds this index is the largest (from 

2.47 ± 0.07 to 6.20 ± 0.02 %). With age, it decreases by 44.0–84.72 %. 

Histologic and submicroscopic studies have shown that in the wall of the 

immune formations of the ducks intestines are lymphoid cells, cells of the 

superficial epithelium (border, goblet, enteroendocrinocytes, M-cells), fibroblasts, 

fibrocytes, smooth muscle cells, mast cells, macrophages, collagen, elastic and 

reticular fibers. 

Lymphoid tissue, which determines the functions of immune formations, is 

located in their mucosa and muscularis. In the mucosa of all immune formations 

and the muscularis of the apical diverticula, it is found from the daily age of the 

ducks, in the muscularis of other immune structures – from 10–20 days. The total 

area of lymphoid tissue increases from daily (27.03 ± 0.88 – 31.72 ± 0.04 %) to 

150-day in Peyer's patches of the duodenum and jejunum and apical diverticula 

(respectively 56.86 ± 0.95, 59.58 ± 1.28, 65.12 ± 0.50 %), up to 210 days in the 

Peyer's patch of the ileum (71.64 ± 1.03 %), up to 330 days in the Peyer's patches 

of the ceca (37.84 ± 5.12 %), up to 420 days in Meckel's diverticulum 

(55.24 ± 0.37 %). In older fowl, the area of lymphoid tissue decreases, which 

indicates the beginning of its involution and, accordingly, the involution of 

immune formations.  

The development of morphofunctional levels of lymphoid tissue in the 

mucosa of duck immune formations occurs gradually and asynchronously. 

Initially, it reveals diffuse lymphoid tissue, and later – prenodules, primary and 

secondary lymphoid nodules. In the muscularis of the immune formations, the 

above-mentioned pattern of formation of lymphoid tissue levels is absent. The 

content of lymphoid tissue levels changes with increasing age of the bird. Diffuse 

lymphoid tissue occupies the largest area among its other forms. It is found in 

small amounts in the muscularis in the first 30 days of a bird's life. With the age of 

the ducks, due to the development of other forms of lymphoid tissue, the area of 

the diffuse form decreases. The minimum values of this index in Peyer's patches 

and Meckel's diverticulum are almost the same (60.77 ± 1.56 – 66.44 ± 0.54 %). In 



 

 

the apical diverticula, the lowest content of diffuse lymphoid tissue 

(38.05 ± 2.29 %) is registered in 330 days (the last date of detection of diverticula). 

Prenodules are found only in the lymphoid tissue of the mucosa of all immune 

formations of the ducks intestines, except for apical diverticula. Primary lymphoid 

nodules are located in the lymphoid tissue of the mucosa of all immune formations 

of the ducks intestines and their muscular membranes, except for the apical 

diverticula. At the same time, prenodules and primary lymphoid nodules are 

registered not in all age groups of ducks with which age there is an uneven 

decrease in the specified structures. The formation of secondary lymphoid nodules 

in the lymphoid tissue indicates the complete morphofunctional maturity of the 

lymphoid tissue and, accordingly, immune formations. Immune formations reach 

full morphofunctional maturity asynchronously: at 10 days – apical diverticula, at 

15 days – Peyer's patches of the duodenum, jejunum and ceca, at 20 days – Peyer's 

patch of the ileum and Meckel's diverticulum. The area of secondary lymphoid 

nodules unevenly and asynchronously increases significantly up to 150 days of age 

in birds in Peyer's patches of the duodenum (273.26 %), jejunum (1281.89 %), 

ileum (921.26 %) and in Meckel’s diverticulum (by 2673.55 %), up to 240 days – 

in Peyer's patches of the ceca (by 867.98 %), up to 330 days – in the apical 

diverticula (by 358.21 %). Primary and secondary lymphoid nodules are 

predominantly oval and elongated oval. Secondary lymph nodules are larger than 

primary ones. 

In the preparations-imprints of the immune formations of the ducks 

intestines are found cells that participate in the development of the immune 

response to antigens (M-cells, macrophages, lymphocytes, immunoblasts, 

proplasmocytes and plasma cells), structural cells (epitheliocytes, fibroblasts, 

reticular cells) and blood cells (monocytes, lymphocytes, granulocytes, 

erythrocytes). Among them, the most lymphocytes. The content of the latter 

decreases unevenly with the age of ducks by 6.36 – 16.14 %, which is due to their 

differentiation into effector cells. Among lymphocytes the most small and medium 

forms are registered. The content of other cells is much lower. 



 

 

Immunohistochemical methods in some areas of lymphoid tissue of 

intestines Peyer's patches and Meckel's diverticulum of 180-day-old ducks 

revealed blood stem cells (CD34 +). They are mainly located in the light centers of 

secondary lymphoid nodules (39.6 ± 0.92 – 56.1 ± 1.05) and in small quantities in 

diffuse lymphoid tissue (16.5 ± 1.34 – 23.7 ± 0.71). The presence of these cells in 

the immune formations of the ducks intestines indicates the possibility of the 

formation of T- and B-lymphocytes. 

In addition to hematopoietic stem cells, early (CD24 +) and mature 

(CD20 +) B-lymphocytes, naive T-cells (CD44 +), T-helpers (CD4 +) and T-

suppressors (CD8 +) and natural killers (CD56 +) were detected in the intestinal 

immune formations of ducks aged 30, 150 and 180 days, which are located in 

secondary lymphoid nodules and diffuse lymphoid tissue. Their presence is 

characteristic of the cellular composition of lymphoid tissue of peripheral organs of 

hemo- and lymphopoiesis. The content of these cells increases with the age of the 

fowl. 

Key words: intestine, immune formations, Peyer's patches, Meckel's 

diverticulum, apical diverticula, lymphoid tissue, lymphoid nodules, lymphoid 

cells, hematopoietic stem cells, CD markers, ducks. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Загальновідомо, що життєздатність і 

продуктивність тварин, зокрема птахів, залежать від морфофункціонального 

стану імунокомпетентних органів і структур, які продукують клітинні та 

гуморальні чинники, що забезпечують імунітет – звільнення організму від 

усього чужорідного (антигенів). У зв’язку з цим знання про 

морфофункціональне становлення органів імуногенезу в постнатальному 

періоді онтогенезу дають змогу удосконалювати технології вирощування й 

експлуатації свійських ссавців і птахів з метою забезпечення їх високої 

життєздатності та продуктивності. 

Відомо, що імунна система включає центральні (первинні)  

та периферичні (вторинні) органи гемопоезу та лімфопоезу, а також 

скупчення лімфоцитів, які містяться в усіх тканинах організму. Всі її складові 

забезпечують сталість внутрішнього середовища організму тварин, 

звільняючи його від всього генетично чужорідного. За допомогою складних 

механізмів розпізнавання «свого» від «чужого» на основі їх хімічної 

структури вони продукують клітини і молекули речовин, які здатні 

зв’язувати і знищувати генетично чужорідний матеріал. Ці процеси 

відбуваються переважно у периферичних органах гемо- та лімфопоезу, до 

складу яких відносять імунні утворення органів травлення [36, 169, 186, 201, 

210, 352]. 

Імунні (лімфоїдні) утворення, асоційовані зі слизовою оболонкою 

трубчастих органів травлення, є однією з перших ланок периферичних 

органів гемо- та лімфопоезу, які постійно зазнають впливу антигенів, що 

надходять в організм тварин із кормом та водою [103, 305]. У зв’язку з цим в 

їх стінках розташовано близько 70 % лімфоїдної тканини імунокомпетентних 

структур (мигдалики, плямки Пейєра тощо). До того ж лімфоїдна тканина 

імунних утворень органів травлення має постійно розрізняти нешкідливі 

антигени, наявні у їжі, чи бактерії-коменсали від патогенних бактерій. Тому 
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не дивно, що вона містить більше лімфоцитів, ніж усі вторинні лімфоїдні 

органи разом [524]. 

Враховуючи важливу роль імунних утворень органів травлення, 

зокрема кишечника, у формуванні імунітету, їх морфогенез, топографія, 

мікроструктура і функціональні особливості достатньо добре вивчені у 

людини [3, 31, 211, 259], у деяких видів свійських та лабораторних ссавців 

[37, 111, 223, 362, 367, 506], у курей [52–72, 83–99, 262–264, 266–269, 287, 

363, 471, 538], у гусей [20, 329, 400–402], у перепелів [296], в окремих видів 

диких птахів [104, 241, 256, 257]. Водночас морфогенез імунних утворень 

кишечника качок, їх топографія, макро- і мікроструктура, клітинний склад їх 

лімфоїдної тканини досліджено недостатньо. Дослідження цих питань 

представлено у незначній кількості науковий публікацій [10, 39, 197, 513, 

519, 580], дані яких неповні та суперечливі, а щодо вікового аспекту качок 

взагалі відсутні. Немає також відомостей про строки початку інволюції 

імунних утворень кишечника качок. 

У спеціальній літературі дискутується припущення, що в названих 

вище імунокомпетентних структурах можуть бути стовбурові гемопоетичні 

клітини, розвиватися В-лімфоцити у ссавців, а також Т- і В-лімфоцити у 

птахів після редукції їх клоакальної сумки і значної інволюції тимуса [103, 

123, 369, 481, 485, 612, 621, 639]. 

У зв’язку з цим дослідження морфофункціональних особливостей 

імунних утворень кишечника качок у постнатальному періоді онтогенезу  

є актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Результати дисертації були частиною бюджетної науково-дослідної роботи  

за темою «Вивчити топографію, будову і функціональні особливості імунних 

утворень шлунка і кишечнику качок у постнатальному періоді онтогенезу» 

(номер державної реєстрації 0111U003688, 2011–2013 рр.) та фрагментом 

ініціативної науково-дослідної роботи за темою «Морфологія, 

кровопостачання і іннервація органів кровотворення та імунного захисту 
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птахів у постнатальному періоді онтогенезу» (номер державної реєстрації 

0108U004981, 2008–2018 рр.) кафедри гістології, цитології та ембріології 

(нині – кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка 

В. Г. Касьяненка) Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. У межах зазначених тем здобувачем було 

виконано розділи щодо вивчення топографії, будови і функціональних 

особливостей імунних утворень шлунка і кишечника качок у постнатальному 

періоді онтогенезу. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертації – дослідити імунні 

утворення кишечника свійської качки у постнатальному періоді онтогенезу  

із встановленням їх морфофункціональних особливостей. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 

завдання: 

– дослідити зміну довжини кишечника та його складових  

у постнатальному періоді онтогенезу; 

– уточнити топографію та кількість імунних утворень у кишечнику 

качок та їх макроструктуру; 

– встановити вікові зміни макроскопічних морфологічних показників 

імунних утворень кишечника качок; 

– з’ясувати мікро- і субмікроскопічну будову імунних утворень 

кишечника качок у віковому аспекті; 

– визначити строки формування рівнів структурної організації 

лімфоїдної тканини в імунних утвореннях кишечника качок; 

– встановити вміст лімфоїдної тканини та її форм, розміри вузликів  

в імунних утвореннях кишечника качок у віковому аспекті; 

– з’ясувати терміни морфофункціональної зрілості імунних утворень 

кишечника качок та початок їх інволюції; 

– провести дослідження клітинного складу лімфоїдної тканини імунних 

утворень кишечника качок у віковому аспекті; 



29 

 

– виявити наявність і локалізацію стовбурових гемопоетичних клітин  

в імунних утвореннях кишечника качок віком 180 діб; 

– встановити місця розташування та вміст субпопуляцій лімфоцитів  

і природних кілерів у лімфоїдній тканині кишечника качок віком 30 діб, 150  

і 180 діб. 

Об’єкт дослідження – імунні утворення кишечника качок. 

Предмет дослідження – макроскопічні морфометричні показники 

довжини кишечника, топографія, макроструктура і морфометричні 

показники імунних утворень, мікро- і субмікроскопічна будова імунних 

утворень, форми структурної організації лімфоїдної тканини імунних 

утворень, клітинний склад імунних утворень, імуногістохімічна 

диференціація лімфоїдних клітин. 

Методи дослідження. Морфологічні: макроскопічні – для 

встановлення макроскопічних морфометричних показників кишечника та 

його імунних утворень; гістологічні і електронномікроскопічні – для 

з’ясування особливостей мікро- і субмікроскопічної будови імунних 

утворень; цитологічні – для виявлення клітинного складу імунних утворень; 

імуногістохімічні – для виявлення стовбурових гемопоетичних клітин і 

природних кілерів, диференціації лімфоцитів та їх ефекторних клітин в 

імунних утвореннях кишечника качок; статистичні – для обробки цифрових 

показників результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 

комплексне дослідження морфології імунних утворень кишечника качок  

у постнатальному періоді онтогенезу. 

Встановлено, що імунні утворення відсутні у прямій кишці качок.  

В інших кишках вони представлені плямками Пейєра, а в порожній кишці ще  

й дивертикулом Меккеля і в сліпих – сліпокишковими дивертикулами. 

Кількість і розміри плямок Пейєра не однакові в окремих кишках. 
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Доведено, що макроскопічні морфометричні показники імунних 

утворень змінюються синхронно зі зміною довжини кишечника і досягають 

максимальних значень ще до настання статевої зрілості. 

З’ясовано, що всі імунні утворення мають подібну мікроскопічну 

будову, а їх розвиток відбувається асинхронно. Лімфоїдна тканина в імунних 

утвореннях локалізована в їх слизовій та м’язовій оболонках. Форми 

лімфоїдної тканини в оболонках імунних утворень кишечника качок 

виявляються у різні терміни постнатального періоду онтогенезу. Повна 

морфофункціональна зрілість імунних утворень настає в неоднакові строки їх 

розвитку. 

Доведено, що розвиток імунних утворень кишечника качок  

не закінчується з настанням їх повної морфофункціональної зрілості.  

Він продовжується і після її настання, що підтверджується збільшенням 

площі лімфоїдної тканини в їх оболонках. 

Цитологічними й електронномікроскопічними дослідженнями 

виявлено клітини оболонок імунних утворень кишечника та їх лімфоїдної 

тканини. Серед останніх диференційовані клітини, які властиві лімфоїдній 

тканині периферичних органів гемо- та лімфопоезу. Імуногістохімічними 

методами в імунних утвореннях кишечника качок віком 180 діб виявлено 

стовбурові гемопоетичні клітини, а 30 діб, 150 і 180 діб – зрілі лімфоцити, їх 

ефекторні клітини та природні кілери. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані дані про 

морфологію імунних утворень кишечника качок у постнатальному періоді 

онтогенезу значно доповнюють та розширюють сучасні знання про 

морфологію птахів. Вони можуть бути використані морфологами, 

фізіологами та імунологами у науковій роботі. Результати досліджень 

розвитку імунних утворень дають змогу більш повно оцінити 

морфофункціональний статус качок певного віку, що можуть 

використовувати у своїй роботі технологи під час розроблення науково 

обґрунтованих технологій утримання, годівлі, використання качок і в 



31 

 

селекційній роботі. Дані про морфофункціональні особливості імунних 

утворень кишечника качок у постнатальному періоді онтогенезу мають 

практичне значення для фахівців ветеринарної медицини щодо з’ясування 

оптимальних термінів ревакцинації цієї птиці проти інфекційних хвороб. 

Матеріали дисертації будуть цінними в навчальній роботі під час вивчення 

органів гемо- та лімфопоезу птахів і підготовці підручників, посібників та 

довідкової літератури. 

Основні положення дисертації впроваджено в навчальний процес  

і науково-дослідну роботу кафедр морфологічного профілю закладів вищої 

освіти України: анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка 

В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природо-

користування України; нормальної та патологічної морфології і судової 

ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С. Г. Ґжицького; анатомії і гістології Поліського 

національного університету; нормальної і патологічної анатомії сільсько-

господарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету; нормальної та патологічної морфології Харківської державної 

зооветеринарної академії; анатомії та гістології домашніх тварин імені 

П. О. Ковальського Білоцерківського національного аграрного університету; 

нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного 

аграрного університету; анатомії, нормальної та патологічної фізіології 

тварин Сумського національного аграрного університету; вірусології, 

патанатомії та хвороб птиці імені професора І. І. Панікара Сумського 

національного аграрного університету; нормальної і патологічної анатомії та 

фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії; нормальної і 

патологічної анатомії та патофізіології Одеського державного аграрного 

університету; в науково-дослідній та діагностичній роботі лабораторії 

клініко-біологічних досліджень Державного науково-дослідного 

контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок; в 

науково-дослідній роботі Інституту ветеринарної медицини НААН. 
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На основі результатів досліджень розроблено науково-методичні 

рекомендації «До встановлення оптимальних строків щеплення курчат  

і каченят проти інфекційних хвороб (за даними морфологічних досліджень)» 

(затверджено науково-методичною радою Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України, протокол № 1 від 21 грудня 2012 року). 

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто провела пошук і 

аналіз літературних наукових джерел за темою дисертації, підготувала огляд 

літератури, відібрала матеріал, провела його дослідження, підготувала 

ілюстративні матеріали та здійснила статистичну обробку цифрових 

показників. В обговоренні одержаних результатів і формулюванні висновків 

брав участь науковий консультант здобувача доктор ветеринарних наук, 

професор В. Т. Хомич. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації 

доповідалися та обговорювалися на: Х Міжнародній конференції науково-

педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів ННІ 

ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва (м. Київ, 

2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні екологічні 

аспекти ветеринарної медицини» (м. Житомир, 2012 р.); науково-практичній 

конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» (м. Тернопіль, 

2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність 

розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 2012 р.); 

ХІ Міжнародній науковій конференції «Морфологія нового століття» 

(м. Київ, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальные вопросы ветеринарной медицины Сибири» (м. Улан-Уде, 

Російська Федерація, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Механизмы и закономерности индивидуального развития организма 

млекопитающих» (м. Кострома, Російська Федерація, 2013 р.); IV симпозіумі 

«Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів» 

(м. Сімферополь – Алушта, 2013 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та 
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перспективи» (м. Київ, 2013 р.); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс 

на рубеже веков» (м. Новосибірськ, Російська Федерація, 2014 р.); 

Міжвузівській науково-практичній конференції «Актуальные проблемы и 

перспективы развития ветеринарной медицины» (м. Сімферополь, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і актуальні проблеми 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Загальна характеристика органів гемопоезу та лімфопоезу 

Органи гемопоезу та лімфопоезу відносять до лімфатичної системи 

тварин. У них відбувається утворення, диференціація і утилізація клітин 

крові, захист організму від генетично чужорідних речовин, контроль росту і 

розвитку окремих органів та тканин, а також регуляція регенерації 

пошкоджених тканин. Органи гемопоезу та лімфопоезу розташовані по 

всьому тілу тварин. Їх клітини постійно циркулюють в організмі, 

нейтралізуючи при цьому чужорідні для нього речовини і продукують 

молекули специфічних антитіл для кожного антигену [2, 36, 103, 105, 139, 

169, 186, 201, 202, 206, 211]. 

Згідно сучасної класифікації органи гемопоезу та лімфопоезу 

поділяють на центральні (первинні) та периферичні (вторинні). Перші 

розташовані у місцях недоступних для надходження антигенів (в нормі), 

другі – у можливих місцях їх проникнення в організм. До центральних 

належать червоний кістковий мозок, тимус і клоакальна сумка. Остання, як 

відомо, є тільки у птахів. До периферичних органів гемопоезу та лімфопоезу 

відносять селезінку, лімфатичні вузли, залозу Гардера (птахи), лімфоїдні 

утворення, асоційовані із слизовими оболонками більшості трубчастих 

органів та розміщені в шкірі [36, 103, 105, 139, 169, 201, 202, 206, 211, 291, 

377, 407, 470]. 

У центральних органах гемопоезу та лімфопоезу відбувається 

антигеннезалежне утворення клітин крові, у тому числі й імунокомпетентних 

(лімфоцитів). Т-лімфоцити розвиваються у тимусі, В-лімфоцити – у 

клоакальній сумці у [169, 170, 211]. Де відбувається розвиток В-лімфоцитів у 

ссавців до цього часу точно не з’ясовано. Згідно сучасних досліджень цей 

процес відбувається у червоному кістковому мозку або в лімфоїдних 

утвореннях трубчастих органів травлення. Є також думка, що нові лімфоцити 
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можуть утворюватися внаслідок поділу лімфоцитів-попередників [169, 211, 

369, 485, 544, 545, 550, 568, 570, 572, 573]. 

Червоний кістковий мозок розташований у губчастій речовині усіх 

кісток молодих тварин. У дорослих особин місця його локалізації обмежені 

(груднина, ребра, хребці, кістки черепа, таза та епіфізи трубчастих кісток). 

Відносна маса червоного кісткового мозку складає 4–5 % маси організму. Він 

має напіврідку консистенцію, на вигляд – темно-червоного кольору. 

Сполучнотканинну строму червоного кісткового мозку формує ендост та 

його перекладини, а основу паренхіми – ретикулярна тканина [172, 619]. У 

його складі виділяють дві частини: судинну та гемопоетичну [17, 172, 327]. 

Судинна включає всі судини ЧКМ, у тому числі синусоїдні гемокапіляри. 

Гемопоетичний відділ складається з нерівномірно розташованих острівців 

тканини між кровоносними судинами. У острівцях розміщені клітини різних 

гістогенетичних рядів – еритроцитарного, мегакаріоцитарного, 

гранулоцитарного, моноцитарного та лімфоцитарного [17, 36, 129, 130, 201, 

327]. 

У тимусі відбувається розвиток Т-лімфоцитів, а також продукуються 

біологічно активні речовини, що впливають на розвиток цих клітин та їх 

диференціацію у периферичних органах гемопоезу та лімфопоезу, знижують 

вміст кальцію і цукру в крові, впливають на ріст тіла тварин [36, 46, 139, 182, 

186, 188, 189, 194, 211, 220, 225, 294, 299, 500, 520, 618]. Функціональна 

основа тимуса сформована відросчастими епітеліоцитами, а строми – 

волокнистою сполучною тканиною [4, 13, 27, 29, 31, 219]. У ссавців тимус 

має непарні грудну та проміжну і парну шийну частини, які сформовані 

часточками. Він має значні розміри і у коней, жуйних та свиней сягає 

щитоподібної залози. Найкраще орган розвинений у новонароджених та 

молодих тварин [180, 183, 184, 204]. Протягом однієї доби в тимусі 

утворюється 30–47×10
7
 лімфоцитів [395]. З настанням статевої зрілості 

відбувається вікова (фізіологічна) інволюція тимуса шляхом заміщення його 

тканин жировою [47, 391, 398, 399]. 
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Особливості будови і топографії тимуса птахів описані нижче. 

Клоакальна сумка, як відмічено вище, властива птахам. Її морфологічні 

та функціональні особливості будуть також описані нижче. 

У периферичних органах гемопоезу та лімфопоезу лімфоцити під 

впливом антигенів диференціюються у ефекторні клітини, які забезпечують 

специфічний імунітет. Крім цього вони інформують організм про 

особливості антигенів, які потрапили до нього, і виконують окремі 

специфічні функції. Ці органи (обособлені) утворені волокнисто-

сполучнотканинною стромою і паренхімою, яка представлена лімфоїдною 

тканиною [36, 103, 105, 139, 168, 169, 201, 206, 211, 377, 407, 470]. 

Селезінка – поліфункціональний орган. У селезінці здійснюється 

розмноження та антигензалежна диференціація лімфоцитів, елімінація 

еритроцитів і кров’яних пластинок. Вона є значним депо крові та заліза, 

особливо у коней та жуйних, тут утворюються біологічно активні речовини 

(фактор пригнічення еритропоезу, спленін), в ембріональний період (у 

гризунів протягом всього життя) є універсальним органом кровотворення, де 

розвиваються клітини лімфоїдного, еритроїдного та гранулоцитарного рядів. 

У сполучнотканинній стромі селезінки є гладка м’язова тканина, у зв’язку з 

цим її називають опорно-скоротливим апаратом. Специфічну назву має і 

паренхіма cелезінки – пульпа [169, 182, 219, 306, 483]. 

Лімфатичні вузли, крім основної функції периферичного органа 

гемопоезу та лімфопоезу, є біологічними фільтрами лімфи, що надходить до 

них від органів. Тут лімфа очищується від антигенів, депонується і 

збагачується антитілами і лімфоцитами. [213, 319]. Лімфатичні вузли є 

найбільш численними органами гемопоезу та лімфопоезу ссавців. Так, у коня 

їх близько 8000, у жуйних – 300, у свині – 190, у собаки – 60 [38], у людини – 

від 500 до 1000 [260]. Лімфатичні вузли мають також значні особливості 

будови. Для них властиві приносні та виносні лімфатичні судини, система 

синусів, у їх сполучнотканинній стромі є гладкі м’язові клітини [32, 229, 

635]. 
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Морфофункціональні особливості лімфовузлів і залози Гардера птахів 

будуть викладені нижче. 

Лімфоїдні (імунні) утворення переважно локалізовані в слизовій 

оболонці і підслизовій основі трубчастих органів. Частина із них 

розташована в товщі названих структур і макроскопічно непомітні. В 

окремих ділянках слизової оболонки лімфоїдна тканина дуже добре 

розвинена і формує структури, які виступають над поверхнею та мають 

специфічні назви (мигдалики, плямки Пейєра) [87, 97, 98, 101, 112, 126, 127, 

140, 171, 178, 206, 210, 212, 221, 227, 228, 233, 236, 334, 335, 365, 385, 389, 

415, 424, 432, 491, 551, 554, 569, 591, 595, 596, 605, 628]. Як відомо слизові 

оболонки безпосередньо контактують із зовнішнім середовищем. У зв’язку з 

цим лімфоїдна тканина, яка асоційована з ними (mucous associated lymphoid 

tissue – MALT) більшості трубчастих органів добре розвинена. Залежно від 

локалізації MALT, розрізняють лімфоїдну тканину асоційовану із слизовою 

бронхів (BALT), носової порожнини (nasal associated lymphoid tissue – NALT) 

і лімфоїдну тканину асоційовану із слизовими оболонками кишечника 

(GALT). BALT, GALT і NALT мають загальні анатомічні та функціональні 

ознаки, які включають добре виражені лімфоїдні фолікули (вузлики), 

міжфолікулярні ділянки, субепітеліальний купол і поверхневий фолікул-

асоційований епітелій (ФАЕ (FAE) або лімфоепітелій), який може містити М-

клітини (мікроскладчаті клітини) [112, 302–307, 330, 337, 345, 346, 373, 392, 

424, 445, 504, 505, 507, 529, 551, 565, 588, 597, 625]. М-клітини відповідають 

за відбір антигену з поверхні слизової оболонки і перенесення його до 

антигенпрезентуючих клітин у лімфоїдній тканині [337, 546]. Крім М-клітин і 

FAE, MALT є місцем для типових клітин лімфоїдної тканини, включаючи B-

клітини, CD4
+
 і CD8

+
 T-клітини і дендритні клітини. MALT не має 

аферентних лімфатичних судин, але тут присутні венули з високим 

ендотелієм [424]. GALT розглядають як місце екстратимічної диференціації 

Т-лімфоцитів [521]. Також її вважають відповідальною за первинну 
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генерацію В-клітин, як і клоакальна сумка птахів [403, 481, 485, 570, 571, 

639]. 

Лімфоїдні утворення шкіри добре розвинені в птахів [315, 316, 439, 

516, 517, 602]. 

 

1. 2. Особливості органів гемопоезу та лімфопоезу птахів 

У філогенезі органи гемопоезу та лімфопоезу птахів посідають 

особливе місце. У них вперше відбувається відокремлення лімфоїдної 

тканини від мієлоїдної, хоча між цими ланками гемопоетичної системи 

зберігається тісний зв’язок [103]. Зв’язок лімфоїдної тканини з кровоносними 

судинами вказує на те, що її утворення в процесі філогенезу відбувається у 

тісному зв’язку з судинним руслом [298]. У птахів вперше поряд з тимусом 

з’являється новий центральний орган імунного захисту – клоакальна сумка 

(бурса Фабріціуса), який не виявлений у інших видів клоачних тварин. У 

птахів вперше виявляється залоза Гардера, яка виявляється у хребетних 

тварин, окрім приматів та людини [36, 377, 407, 470] та стравохідний 

мигдалик, якого немає у інших видів хребетних тварин [24, 30, 79, 219]. 

Іншою важливою ознакою, що свідчить про перехід системи імунітету на 

більш високий рівень структурної та функціональної організації розвитку є 

поява у водоплавних птахів структур схожих з лімфатичними вузлами 

ссавців [599, 600]. 

Органи гемопоезу та лімфопоезу птахів, як і у ссавців, поділяють на 

центральні та периферичні [27, 75, 79, 139, 169, 186, 194, 201, 211, 220, 253, 

382]. До центральних відносять червоний кістковий мозок, тимус і 

клоакальну сумку, до периферичних – селезінку, лімфатичні вузли (у 

водоплавної птиці), залозу Гардера, лімфоїдні утворення, асоційовані із 

слизовими оболонками більшості трубчастих органів та розміщені в шкірі 

[36, 103, 105, 139, 169, 201, 206, 211, 377, 407, 438, 453, 470, 503, 604]. 

Периферичні органи імунної системи (ДМ, ПП та залоза третьої повіки 

і селезінка) у курей кросу «Хайсекс білий» досягають морфофункціональної 
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зрілості у 180-добовому віці, тоді як центральні (тимус і клоакальна сумка) – 

у 30-добовому [182]. 

 

1.2.1. Особливості будови і функції центральних органів гемопоезу 

та лімфопоезу птахів 

Центральна ланка імунної системи птахів, на відміну від такої у 

ссавців, повністю відокремлена від мієлоїдної системи кровотворення. Це 

визначається топографічним та органним виділенням системи, що відповідає 

за проліферацію, дозрівання та диференціацію Т-лімфоцитів (тимус) і В-

лімфоцитів (клоакальна сумка) [216–219, 300, 339]. 

 

1.2.1.1. Особливості будови і функції червоного кісткового мозку 

птахів 

Червоний кістковий мозок знаходиться в комірках губчастої речовини 

плоских кісток і в порожнинах трубчастих кісток скелету птахів. Його 

відносна маса становить 2 %. У 60-добових курчат близько 70 % об’єму 

червоного кісткового мозку зосереджено в скелеті кінцівок. З віком його 

вміст зростає у хребцях і плоских кістках осьового скелета, а в кістках 

кінцівок відбувається його заміна на жовтий. У період яйцекладки у самок 

вміст червоного кісткового мозку зменшується вдвічі, внаслідок витіснення 

його медулярною кісткою [9, 45, 130]. 

Функціональну частину червоного кісткового мозку птахів, як і 

червоного кісткового мозку ссавців, утворює ретикулярна тканина, а 

сполучнотканинну строму – ендост [361, 411, 412, 489, 632]. 

Червоний кістковий мозок птахів містить популяцію поліпотентних 

стовбурових клітин, які дають початок частково детермінованим клітинам-

попередницям мієло- і лімфоцитопоезу [13, 209, 212, 307, 413]. У птахів він є 

лише органом мієлопоезу [13, 209, 212, 307, 413, 577]. У червоному 

кістковому мозку птахів утворюються еритроцити, гранулоцити, моноцити, 

тромбоцити, попередники Т- і В-лімфоцитів. Останніх після вилуплення 
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птахів в червоному кістковому мозку не виявляють. Плюрипотентні 

стовбурові клітини крові, які надходять з алантоїсу і частково з жовткового 

мішка, заселяють червоний кістковий мозок птахів пізніше ніж тимус і 

клоакальну сумку. У курей цей процес відбувається на 10–11 добу інкубації. 

Є дані, що після інволюції клоакальної сумки у червоному кістковому 

мозку відбувається утворення лімфоцитів [577, 614, 615]. 

У спеціальній літературі є відомості, що в червоному кістковому мозку 

курей можуть бути лімфоїдні вузлики [249]. 

 

1.2.1.2. Особливості будови і функції тимуса птахів 

Тимус птахів – парний орган, який складається з окремих овальних 

часток, розміщених на латеральній поверхні трахеї, поряд з яремною веною 

та блукаючим нервом. Частки утворені часточками, у яких виділяють кіркову 

та мозкову речовину [189, 190, 261, 499, 577]. Найкраще він розвинений у 

молодих птахів. З настанням статевої зрілості починається його інволюція. У 

деяких птахів, особливо диких, можливе сезонне збільшення розмірів тимуса, 

що залежить від статевого циклу та інтенсивності еритропоетичної функції 

[313, 433, 464, 577]. Від ступеню розвитку тимуса залежить стійкість 

організму до інфекційних хвороб [190]. 

Функціональна частина тимуса утворена відросчастими 

епітеліоцитами. Його колонізація стовбуровими клітинами, попередниками 

Т-лімфоцитів, у курей починається з 6 доби інкубації. Джерелом цих клітин є 

інтрааортальні кластери та парааортальні центри ембріона, а в другій 

половині ембріогенезу тільки ЧКМ [463, 488, 553, 606]. 

Тимус – лімфоепітеліальний орган, у якому відбувається проліферація і 

диференціація Т-лімфоцитів з їх попередників, що надходять із червоного 

кісткового мозку [4, 13, 27, 29, 31, 219, 453, 503]. У тимусі синтезуються 

біологічно активні речовини, які впливають на перебіг реакцій клітинного і 

гуморального імунітету [36, 46, 182, 294, 299, 518, 618]. 
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Із збільшенням віку птиці відмічається інволюція тимуса, яка 

починається ще до настання статевої зрілості [31, 36, 47, 126, 186, 249]. Вона 

відбувається в три етапи: виникнення в сполучнотканинній стромі жирової 

тканини, повне заміщення пухкої сполучної тканини строми жировою 

тканиною і заміщення жировою тканиною часточок [47]. 

 

1.2.1.3. Особливості будови і функції клоакальної сумки 

Клоакальна сумка має значні особливості топографії та будови, 

порівняно з іншими центральними органами гемо- і лімфопоезу. Вона є 

дивертикулом дорсальної стінки заднього відділу клоаки. Їй властива 

трубчаста будова. Тобто її стінка утворена слизовою, м’язовою і серозною 

оболонками. У слизовій оболонці розташовані часточки, у яких відбувається 

розвиток В-лімфоцитів. Порожнина клоакальної сумки за допомогою її 

протоки з’єднана з порожниною клоаки [49, 78, 106, 118, 120, 121, 206, 219, 

270, 276, 405, 406, 408]. 

Клоакальна сумка виникає в ембріогенезі на 3–4 доби пізніше ніж 

тимус [103]. У ній із стовбурових клітин червоного кісткового мозку дозріває 

і диференціюється популяція В-лімфоцитів, які забезпечують гуморальний 

імунітет, продукуючи антитіла [18, 121, 122, 169, 190, 191, 222, 369, 372, 374, 

453, 598, 604]. У клоакальній сумці В-лімфобласти під впливом бурсиналу, 

специфічного медіатора, який тут синтезується, перетворюються в В-

лімфоцити [4, 637]. Бурсинал здатний також стимулювати продукцію антитіл 

навіть у бурсектомованих птахів. Згідно сучасних даних, клоакальна сумка 

птахів може поєднувати в собі функції центрального і периферичного органів 

імуногенезу, оскільки має структури, властиві імунним утворенням 

кишечнику, а також здатна реагувати на антигени і брати участь у синтезі 

антитіл [13, 29, 49, 106, 118, 270, 381, 600, 601, 608]. 

У ембріональний період онтогенезу птахів клоакальна сумка 

заселяється стовбуровими клітинами крові, попередниками В-лімфоцитів. У 

курей цей процес відмічається з 8 доби інкубації. Джерелами цих клітин є 
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інтрааортальні кластери, парааортальні центри та червоний кістковий мозок 

[440, 441, 488, 489]. 

Повна редукція клоакальної сумки як і значна атрофія тимуса 

відбувається після настання статевої зрілості [4, 47, 49, 106, 118, 121].  

 

1.2.2. Особливості будови і функції периферичних органів 

гемопоезу та лімфопоезу птахів 

У периферичних органах гемопоезу та лімфопоезу птахів лімфоцити 

під впливом антигенів диференціюються у ефекторні клітини, які здатні 

продукувати антитіла, що забезпечують імунітет [16, 17, 36, 186, 351, 486, 

503, 586]. Ефекторними клітинами Т-лімфоцитів є кілери, хелпери, супресори 

і клітини пам'яті; В-лімфоцитів – плазматичні клітини (плазмоцити) і клітини 

пам'яті. У периферичних органах також відбувається елімінація (знищення) 

клітин крові, що завершують свій життєвий цикл, проходить депонування 

крові та лімфи і здійснюється їх очищення від чужорідних елементів [29, 

169]. 

Функціональну основу периферичних органів кровотворення та 

імуногенезу формує ЛТ, яка виникла як місце для генерації імунної відповіді 

після контакту з антигеном [453]. Залежно від локалізації її поділяють на ЛТ 

шкіри (skin associated lymphoid tissue – SALT) і ЛТ, яка асоційована із 

слизовою оболонкою трубчастих органів (mucous associated lymphoid tissue – 

MALT). MALT має численні субкомпоненти, які включають лімфоїдну 

тканину асоційовану з бронхами (bronchus associated lymphoid tissue – BALT), 

лімфоїдну тканину асоційовану із носовою порожниною (nasal associated 

lymphoid tissue – NALT) і лімфоїдну тканину асоційовану із слизовими 

оболонками кишечника (gut associated lymphoid tissue – GALT). Додаткові, 

але менш описані представники MALT включають лімфоїдну тканину 

пов’язану з кон’юнктивою (conjunctiva associated lymphoid tissue – CALT), 

лімфоїдну тканину асоційовану з гортанню (larynx associated lymphoid tissue –

LALT) та лімфоїдну тканину асоційовану із вивідними протоками слинних 
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залоз (salivary duct associated lymphoid tissue – DALT) [131, 195, 254, 255, 289, 

322, 324, 331, 332, 347, 364, 388, 397, 424, 445, 565, 579, 586, 593, 600, 604]. 

 

1.2.2.1. Особливості будови і функції селезінки птахів 

Селезінка – це самостійний периферичний орган гемопоезу та 

лімфопоезу птахів [640]. Формування селезінки, як органа гемопоезу та 

лімфопоезу починається на 4 добу інкубації у вигляді скупчення клітин 

мезенхіми. Через декілька діб у ній з’являються поодинокі еритробласти. 

Гранулоцитопоез у селезінці курей виявляють на 8 добу інкубації, у 

водоплавних птахів – на 10–11 добу, а еритропоез – між 11–15 добами 

інкубації. Скупчення ДЛТ в селезінці з’являються у перші доби життя птиці 

[27]. З її появою селезінка починає функціонувати, як периферичний орган 

гемопоезу та імуногенезу.  

Найбільш детально мікроскопічна будова паренхіми селезінки вивчена 

у окремих видів птахів – це кури, качки та гуси [14, 15, 43, 135, 174, 175]. 

Вона побудована із сполучнотканинної строми і паренхіми. 

Паренхіму селезінки птахів називають пульпа і поділяють на білу і 

червону [12, 77, 135, 175, 212]. 

Біла пульпа представлена вторинними ЛВ, периартеріальними і 

периеліпсоїдними лімфоїдними піхвами [15, 135, 175]. У постнатальний 

період онтогенезу у птахів у ній відбувається антигензалежна диференціація 

лімфоцитів у ефекторні клітини. У зв’язку з цим у білій пульпі відмічається 

різноманітний клітинний склад. Тут трапляються В- і Т-лімфоцити, 

лімфобласти, плазматичні клітини, макрофаги, ретикулоцити та інші клітини 

[114, 126, 136, 180, 181, 442, 457]. 

У червоній пульпі В-лімфоцити диференціюються у плазмоцити, 

моноцити – у макрофаги [113, 125, 135, 174, 175, 438, 453]. 
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1.2.2.2. Особливості будови і функції лімфатичних вузлів птахів 

В той час як у ссавців велика кількість лімфатичних вузлів є ключовою 

особливістю добре розвиненої і досить складної лімфатичної системи, у 

птахів типові лімфатичні вузли виявлені лише у деяких водоплавних видів, 

таких як качки, гуси, лебеді та чирки [40, 41, 117, 135, 174, 175, 192, 251, 321, 

326, 428, 508, 536, 603], а також у фламінго [450]. У інших птахів присутні 

лише невеликі лімфоїдні вузлики, пов’язані зі стінками лімфатичних судин 

[122, 323, 430, 526]. Вони розташовані в стінці лімфатичних судин або 

поблизу них, особливо тих, що розташовані в ділянках кінцівок та шиї [577]. 

Biggs P. M. [333], вивчивши розвиток і будову цих лімфоїдних вузликів, 

висловив припущення, що вони є попередниками лімфатичних вузлів у 

птахів, оскільки багато у чому подібні. 

Лімфатичних вузлів є дві пари – шийно-грудні і поперекові [15, 175, 

176, 192, 451, 496, 603]. 

Шийно-грудні вузли виявляються постійно і розташовані на бічних 

поверхнях шиї поблизу каудальної або медіальної поверхні яремних вен, 

мають овальну або витягнуту веретеноподібну форму і чітко виражену 

сполучнотканинну капсулу. Кожен з цих вузлів є потовщенням лімфатичної 

судини [15, 175, 176, 603]. 

Дані про наявність і топографію поперекових лімфатичних вузлів 

суперечливі. Є відомості, що вони веретеноподібної форми, ізольовані від 

інших органів, розміщені біля переднього полюсу нирки між аортою та 

внутрішнім краєм нирки [15, 251, 253]. За іншими даними, поперекові вузли 

за формою подібні до язика і виявляються на латеральних поверхнях аорти, 

простягаючись між витоками крижової та сідничної артерій [603]. Також 

існує інформація, що поперекові лімфовузли виявляються не завжди і 

розміщені вони поблизу поперекового відділу хребта на рівні статевих залоз 

[15, 135]. У своїх дослідженнях Мельник В. В. поперекових лімфатичних 

вузлів у качок і гусей не виявив [175, 176]. 
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Структура лімфатичних вузлів дуже проста і течія лімфи в них 

відносно швидка завдяки наявності головного або центрального синусу, 

який, ймовірно, являє собою внутрішньовузлову лімфатичну судину [603]. 

Також вони мають сполучнотканинну строму і паренхіму [14, 15, 252]. 

Основа паренхіми лімфовузлів птахів утворена ретикулярною 

тканиною, у якій містяться клітини лімфоїдного ряду [40, 41, 135, 175, 176, 

192, 250, 252, 253]. Паренхіма лімфатичних вузлів качок і гусей поділяється 

на кіркову і мозкову речовини [14, 40, 41, 117, 175, 176]. Кіркова речовина 

представлена ЛВ і ДЛТ, а мозкова – ДЛТ (мозковими тяжами) [40, 41, 117, 

175, 176]. 

У складі паренхіми лімфатичних вузлів виявляються ретикулоцити, 

імунобласти, лімфоцити, плазмоцити, моноцити, макрофаги, тучні та міоїдні 

клітини [14, 135, 175, 176]. 

Відсутність лімфатичних вузлів у курей пояснюють відсутністю генів 

лімфотоксину, тому що ці гени мають вирішальне значення для формування 

лімфатичних вузлів у ссавців [456]. 

 

1.2.2.3. Особливості будови і функції залози Гардера 

Залоза Гардера також є периферичним органом гемопоезу та 

лімфопоезу, що бере участь у формуванні як загального, так і місцевого 

імунітету [314, 350, 354, 355, 363, 381, 394, 485, 484, 501, 523, 556, 590, 629]. 

Залоза залягає дорсально від зорового нерва і медіально від очного яблука 

під одним з очних м’язів і у своєму складі має ЛТ [523]. 

До складу секрету залози входять антитіла, які через носо-слізну 

протоку потрапляють у носову порожнину і забезпечують місцевий імунітет 

слизових оболонок ока, носової і ротової порожнин [35, 323, 396, 509, 585]. 

За даними Fix A. S., Arp L. H. [394] у курей через тиждень після 

вилуплення в кон’юнктивальних складках і борознах нижньої повіки помітні 

ЛВ, що містять гетерогенну популяцію лімфоцитів, лімфобластів і 

макрофаги. Через 2 тижні після вилуплення вузлики мають зародкові центри, 
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через 4 тижні – плазматичні клітини. ФАЕ на ранніх етапах після вилуплення 

курчат плоский, епітеліоцити мають короткі нерегулярні мікроворсинки, 

містить внутрішньоепітеліальні лімфоцити та не має келихоподібних клітин, 

до 12 тижня змінюється на стовпчастий епітелій з келихоподібними 

клітинами і меншою кількістю інтраепітеліальних лімфоцитів. Венули з 

високим ендотелієм, розташовані біля основи лімфоїдних вузликів, містять 

лімфоцити в просвіті і нижче кубічний ендотелій. У 12-тижневих курчат ЛВ 

мають характерні базальні зародкові центри, обмежені сіткою колагенових 

волокон. Плазматичні клітини виявляються над ЛВ. 

У залозі Гардера виявляються В-лімфоцити, γδ (гамма-дельта) Т-

клітини, Т-хелпери і цитотоксичні Т-клітини, а після очної вакцинації Ad5 

тут виявляються антигенспецифічні лімфоцити, IgA-секретуючі плазмоцити 

та цитокін-продукуючі лімфоцити [308, 354, 421, 555, 622]. 

У залозі Гардера курей з віком збільшується число гетерофілів, 

лімфоцитів і плазматичних клітин [317], виявляються зародкові центри в 

лімфоїдних вузликах. 

 

1.2.2.4. Особливості будови і функції імунних утворень трубчастих 

органів птахів 

ЛТ асоційована із слизовими оболонками (mucous associated lymphoid 

tissue – MALT) більшості птахів добре розвинена [511, 584]. У птахів MALT 

складається з лімфоїдних клітин, які в основному розташовані у власній 

пластинці слизової оболонки і підслизовій основі кишечника і дихальних 

шляхів [584]. Таким чином, вона утворює першу лінію захисту від шкідливих 

антигенів, які потрапляють в організм під час годівлі і дихання [344]. ЛТ 

складається з розсіяних або агрегованих лімфоїдних клітин або добре 

організована в первинні і вторинні ЛВ, які розділені міжвузликовими 

скупченнями лімфоїдних клітин [534]. У деяких стратегічних анатомічних 

місцях ЛТ організована в мигдалики [180, 311, 542]. Останні є складними 
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лімфоїдними органами, що часто містять крипти, які вистелені 

лімфоепітелієм [542]. 

ЛТ асоційована із стінкою трубчастих органів травлення, дихання, 

сечо-статевих органів представлена Т- і В-зонами. Т-зона представлена ДЛТ, 

а В-зона – ЛВ з центрами розмноження [325, 353, 447, 526, 538, 539, 541, 542]. 

ЛТ, пов’язана з травним трактом, так звана кишково-асоційована ЛТ 

(GALT), у курей добре розвинена [363]. Залежно від місця розташування, 

вона присутня у вигляді агрегатів лімфоїдних клітин, або організована в ЛВ і 

мигдалики. Від проксимального до дистального відділів травного тракту 

міститься глотковий мигдалик, ДЛТ і ЛВ в шийному і грудному відділах 

стравоходу, стравохідний мигдалик [449, 525, 542], ДЛТ в залозистій частині 

шлунка, пілоричний мигдалик [449, 525], ПП, ДМ, два сліпокишкові 

мигдалики, ДЛТ в прямій кишці і ДЛТ в стінці проктодеуму клоаки [363]. 

Вони беруть участь в процесах біосинтезу імуноглобулінів [134, 136, 137, 

407, 558]. 

Нещодавно Yoshimura Y., Barua A. [636] виявили ЛТ в яєчниках та 

яйцепроводах курей, яка містить популяції імунокомпетентних клітин таких 

як макрофаги та лімфоцити. Кількість імунокомпетентних клітин зростає до 

настання статевої зрілості і в подальшому з віком курей зменшується. 

 

1.2.2.5. Особливості будови і функції імунних утворень шкіри 

птахів 

Шкіра у птахів є також лімфо-епітеліальним органом. У ній 

представлений повний набір механізмів імунного захисту. Її тип імунної 

відповіді є антигенспецифічним і пов’язаний з функцією імунної пам’яті 

[315, 316]. До складу цього органа входять Лангергансоподібні клітини й 

інші антиген-презентуючі клітини, осілі та мігруючі лімфоцити, а також 

ендотеліальні клітини, які в сукупності здійснюють активний імунний 

контроль [516, 517]. Цей комплекс отримав назву «шкірно-асоційована 

лімфоїдна тканина» (skin-assosiated lymphoid tissue – SALT) [602]. 
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У підшкірній основі виявляються ЛВ, які отримують 

Лангергансоподібні клітини з епідермісу [439]. Ультрамікроскопічними 

дослідженнями встановлено, що Лангергансоподібні клітини морфологічно 

та фенотипово подібні до клітин Лангерганса ссавців. В їх цитоплазмі 

виявляються гранули Бірбека морфологічно подібні до таких ссавців. Після 

захоплення антигену Лангергансоподібні клітини через аферентні лімфатичні 

судини мігрують у ЛВ, де диференціюються із антиген-процесорної клітини 

у антиген-презентуючу [559–561]. 

За даними Bos J. D. [340] у дермі птахів часто виявляються поодинокі 

ЛВ та масиви ДЛТ як на вкритих пір’ям, так і на оголених ділянках тіла. 

 

1.3. Топографія і макроструктура імунних утворень органів 

травного каналу птахів 

Загальновідомо, що до складу органів травного каналу входять 

стравохід, шлунок, тонка і товста кишка. У їх стінці розташована ЛТ, що 

формує лімфоїдні (імунні) утворення, які, як відмічено вище, відносять до 

периферичних органів імуногенезу [212]. При чому, за даними Turk D. Е. 

[620], кількість ЛТ в органах травного каналу курей збільшується від 

ротоглотки до верхівки сліпих кишок. До складу лімфоїдних утворень 

органів травного каналу птахів відносять стравохідний мигдалик, плямки 

Пейєра (ПП), дивертикул Меккеля (ДМ), сліпокишкові мигдалики (СКМ) і 

апікальний сліпокишковий дивертикул (АСД) [134, 136, 137, 407, 558, 613]. 

Дослідивши 74 видів птахів різних трофічних груп із 33 родин і 15 

рядів, Харченко Л. П. [256] виявила загальну закономірність локалізації 

лімфоїдних утворень у стінці травної трубки – найбільша їх кількість 

сконцентрована в місцях переходу із одного відділу травної трубки в інший. 

Особливо велика кількість лімфоїдних утворень сконцентрована на межі між 

стравоходом і залозистою частиною шлунка, тонким кишечником і прямою 

кишкою. 
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1.3.1. Топографія і макроструктура стравохідного мигдалика птахів 

У птахів значний розвиток ЛТ у стінці стравоходу, включаючи і 

стравохідний мигдалик, у ділянці переходу стравоходу в залозисту частину 

шлунка, Харченко Л. П. [256] пояснює як компенсацію відсутності глоткових 

мигдаликів. Крім того автор повідомляє, що інтенсивність розвитку 

стравохідного мигдалика залежить від харчової спеціалізації птахів. 

ЛТ, яка присутня в стінці стравоходу, складається з розсіяних агрегатів 

лімфоїдних клітин і стравохідного мигдалика. Агреговані лімфоїдні клітини 

можуть бути присутніми вздовж усього органа, але вони в основному 

розташовані в шийній частині стравоходу [312]. Лімфоїдні клітини 

знаходяться у слизовій оболонці, тісно прилягаючи до слизових залоз [363]. 

Стравохідний мигдалик розташований у місці переходу грудної 

частини стравоходу у залозисту частину шлунка [52, 55–57, 59, 60, 62, 63, 65, 

68, 72, 238–241, 243–248, 263–265, 267, 278–282, 284–286, 341, 470, 542, 558, 

581]. Це викликає потовщення стінки стравоходу, що більш помітно у качок 

порівняно з куркою [418, 584]. Макроскопічно стравохідний мигдалик можна 

помітити у курчат з 10-добового віку [52, 57, 59, 60, 263–275, 267]. На тлі 

слизової оболонки він має вигляд складчастої, горбистої з нерівними краями 

смужки, шириною 4–7 мм. Стравохідний мигдалик у каченят можна 

побачити неозброєним оком, починаючи з 5-добового віку [265]. Він також 

має вигляд горбистої смужки, шириною 5–7 мм. Подібну макроструктуру має 

і стравохідний мигдалик цесарок [279]. 

За даними Усенко С. І. [238–241, 243–248], у статевозрілих особин 

більшості досліджених нею видів птахів (свійських курки, цесарки, перепела, 

індика, качки, гуски, фазана звичайного, рябчика звичайного, павича 

звичайного, казарки канадської, сороки звичайної, ворони сірої і лелеки 

білого) мигдалик виявляється макроскопічно. У куріпки білої, сойки, водяної 

курочки, лиски і голуба сизого стравохідний мигдалик макроскопічно не 

помітний. У птахів, у яких стравохідний мигдалик виявляється 

макроскопічно, він має вигляд складчастої, горбистої смужки світло-
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рожевого із жовтуватим відтінком, яка охоплює його периметр. Довжина і 

ширина стравохідного мигдалика птахів неоднакові. Найбільша його 

довжина зареєстрована у казарки канадської (47,5±0,44 мм) і лелеки білого 

(46,23±0,37 мм), а найменша у свійського перепела і сороки звичайної 

(відповідно 9,26±0,09 мм і 8,19±0,13 мм). Максимальні значення ширини 

мигдалика властиві свійській качці (9,25±0,08 мм), а мінімальні – сороці 

звичайній та вороні сірій (відповідно 1,16±0,06 і 1,04±0,06 мм). 

У курей максимальні показники довжини (27,83±0,87 мм) і ширини 

(6,63±0,51 мм) стравохідного мигдалика відмічені у віці 120 діб, у птиці 

старшого віку вони зменшуються [52, 55–57, 59, 62, 63, 65, 68, 72, 263, 264]. 

За кількістю поздовжніх складок слизової оболонки стравоходу 

мигдалик ділиться на кілька (до восьми) тонзилярних одиниць, які 

розташовані у власній пластинці слизової оболонки між двома складками 

[238–241, 243–248, 363, 542, 581]. Таким чином, кожен тонзилярний блок 

оточує крипту [547]. Крипти вистелені багатошаровим плоским епітелієм, що 

інфільтрований лімфоцитами, макрофагами і плазматичними клітинами, що 

призводить до утворення лімфоепітелію, який також вкриває слизову 

оболонку вивідних протоків слизових стравохідних залоз [238–241, 243–248, 

312, 363, 525. 542]. У цих криптах ділянки лімфоепітелію чергуються з 

багатошаровим плоским епітелієм, який вистилає просвіт стравоходу [363]. 

ЛТ стравохідного мигдалика складається з численних великих 

вторинних ЛВ (діаметром від 1 до 2 мм), що утворені В-клітинами і розділені 

міжфолікулярними ділянками, які містять переважно Т-лімфоцити [312, 341, 

525, 542]. Наявність венул з високим ендотелієм (HEV) у цьому регіоні 

свідчить про тісну імунологічну асоціацію стравохідного мигдалика з 

іншими лімфоїдними органами [525]. 

Таким чином, стравохідний мигдалик птахів є частиною загальної 

імунної системи слизових оболонок. Це твердження також підтримується 

Arai N., et al. [312], які звернули увагу на той факт, що у стравохідному 

мигдалику птахів утворюються не тільки IgA, який забезпечує місцевий 
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імунітет слизової оболонки, але також і IgG для формування загального 

імунітету [312]. 

Оскільки ЛТ стравоходу та глотки розташована проксимально до 

шлунка, вона зазнає впливу неперетравлених антигенів [341]. Як наслідок, ця 

тканина може мати важливе значення для індукції імунітету після 

пероральної вакцинації [542]. Однак це унікальне розташування GALT 

робить імунну систему також вразливою, оскільки деякі збудники, такі як 

вірус інфекційної бурсальної хвороби, можуть дуже легко колонізувати 

глоткові і стравохідні мигдалики і можуть сприяти патогенезу інфекційної 

бурсальної хвороби [525]. 

 

1.3.2. Топографія і структура імунних утворень шлунка птахів 

Будова шлунка птахів залежить від їх трофічної спеціалізації і способу 

добування ними корму [256–258]. У хижих птахів він однокамерний, а в 

інших птахів – трикамерний. Трикамерний шлунок має залозисту, м’язову і 

пілоричну частини. Перші дві частини з’єднані проміжною зоною 

(перешийком), яка є відділом залозистої частини. Пілорична частина 

виражена не у всіх видів птахів. Стінка всіх частин шлунка утворена 

слизовою, м’язовою і серозною оболонками [45, 135]. 

На ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу лімфоїдні (імунні) 

утворення органів травного тракту, у тому числі і шлунка птахів, розвинені 

недостатньо і представлені тільки ДЛТ [53, 54, 57, 133, 134, 262]. В  

2–3-місячному віці курей вони досягають такого ж стану розвитку, як і в 

дорослих особин [134]. 

Імунні утворення неоднаково розвинені в частинах шлунка та їх 

окремих відділах. Найбільшого розвитку вони досягають у слизовій оболонці 

в ділянці переходу стравоходу в залозисту частину шлунка і в ділянці 

переходу м’язової частини у дванадцятипалу кишку [136, 138].  

Імунні утворення у залозистій частині шлунка птахів розвинені краще 

ніж у м’язовій частині [57]. 
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Наявність ЛТ в залозистій частині шлунка птахів вперше описано 

Arai N., et al. [312]. Вона була ретельно вивчена Matsumoto R., Hashimoto Y. 

[511], котрі встановили, що лімфоїдні агрегати, які складаються головним 

чином з T-лімфоцитів, знаходяться у власній пластинці слизової оболонки 

одразу під епітелієм [363]. Цікаво, що в залозистій частині шлунка 

виявляється унікальна модель розподілу лімфоїдних клітин, в деяких 

агрегатах Т-лімфоцити розташовані в центрі і В-лімфоцити – на периферії 

[511]. Типові В-клітинні фолікули, однак, виявляються на рівні глибоких 

залоз цієї частини шлунка [57, 267, 446, 511, 535]. Агрегації Т-лімфоцитів 

також виявляються в місцях сполучення протоків залоз з просвітом 

залозистої частини шлунка. Крім того, епітелій протоків залоз часто 

інфільтрований великою кількістю Т-лімфоцитів [57, 267, 511, 624].  

М-клітини, однак, в цьому лімфо-епітелії не виявляються [511]. 

За даними Харченко Л. П. [256], у досліджених птахів стінки 

залозистого і м’язового шлунків помірно інфільтровані лімфоцитами. У 

власній пластинці слизової оболонки стінки залозистої частини шлунка 

виявляються поодинокі ЛВ овальної або округлої форми, які розташовані 

навколо вивідних протоків складних залоз. Великі лімфоїдні утворення, у 

власній пластинці слизової оболонки представлені нодулярними 

скупченнями ЛТ і сконцентровані у зоні переходу залозистої частини шлунка 

у м’язову. Внаслідок морфофункціонального зв’язку секреторних відділів 

залоз з підепітеліальними ЛВ утворюються лімфо-епітеліальні комплекси. 

Функціонально такі комплекси утворюють захисний бар’єр за рахунок 

здатності слизу виносити й утримувати на поверхні слизових оболонок 

секреторні імуноглобуліни. 

Літературні джерела про початок формування ЛВ у залозистій частині 

шлунка курей неоднозначні. За даними одних авторів [57, 137, 267] вони 

виявляються у 20-добових курей, других [114] – у добових курей. 
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Скупчення ЛТ добре виражені в слизовій оболонці залозистої частини 

шлунка гусей [45]. Кількість цих скупчень збільшується із збільшенням віку 

цієї птиці [25]. 

Найбільш повно становлення імунних утворень залозистої частини 

шлунка курей у постнатальному періоді онтогенезу описано в роботах 

Дишлюк Н. В. [57, 58, 61, 67, 69, 71, 72], Хомича В. Т. і Дишлюк Н. В. [262, 

264, 266, 267]. Вони встановили, що імунні утворення залозистої частини 

шлунка локалізовані в її слизовій оболонці. Розвиток ЛТ, яка утворює основу 

імунних утворень відбувається поетапно. У добових курей реєструється 

тільки дифузна форма ЛТ, в якій у 15-добової птиці виявляються ПВ. При 

цьому вміст ДЛТ збільшується. Первинні та вторинні ЛВ виявляються у ній у 

20-добових курей. Вміст ЛТ у слизовій оболонці залозистої частини шлунка 

збільшується до 120-добового віку курей. У птиці старшого віку (130–300 

діб) він зменшується. 

Літературні джерела про наявність імунних утворень у слизовій 

оболонці м’язової частини шлунка птахів суперечливі. За даними 

Техвера Ю. Т. [232] у цій частині шлунка вони відсутні. 

Королева Н. А. [115] в слизовій оболонці м’язової частини шлунка 

птахів виявила скупчення лімфоцитів, поодинокі плазмоцити, гістіоцити і 

тканинні базофіли. 

Імунні утворення м’язової частини шлунка та ділянки переходу 

стравоходу в залозисту частину, як і імунні утворення залозистої частини 

шлунка, розташовані в їх слизовій оболонці. Вони розвиваються асинхронно 

і в 15-добових курей представлені ДЛТ, ПВ та ПЛВ. Тобто ЛТ вказаних 

частин шлунка у курей цього віку не досягає повної морфофункціональної 

зрілості [287]. 

За даними Хомича В. Т. і Дишлюк Н. В. щеплення курей проти 

вірусних інфекцій прискорює розвиток імунних утворень залозистої частини 

шлунка [57, 58, 266, 267]. 
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У гусей добового віку в основі слизової оболонки м’язової частини 

шлунка виявляються ЛВ, які у 90-добових особин формують ПП [26]. 

Лімфоїдні утворення органів травного тракту добових індичат 

морфологічно незрілі. Вони стають зрілими у 30–45-добовому віці цієї птиці 

[128]. 

За даними Дашиєвої Ц. О. [50, 51] у добових каченят підепітеліальна 

ЛТ в органах травлення розвинена слабо. Максимального розвитку вона 

досягає на другий місяць життя цієї птиці. 

Повідомлення про те, що в курей кросу «Бройлер–6» віком 49 діб ЛТ 

виявляється в усіх відділах травного каналу є в роботі Петушиновой Н. В. 

[187]. В її складі виявляються лімфоцити, макрофаги, плазмобласти і 

лаброцити. 

Стінка залозистої та м’язової частин шлунка фазана та перепела 

помірно інфільтровані лімфоцитами. У фазана у власній пластинці слизової 

оболонки шлунка поодинокі овальні або округлі ЛВ розташовані у 

концентричних складках навколо вивідних протоків складних залоз, між 

часточками складних залоз у підслизовій основі – у фазана і перепела. В зоні 

переходу залозистої частини шлунка у м’язову у фазана та перепела 

розташовані крупні лімфоїдні утвори представлені ДЛТ та ЛВ у власній 

пластинці слизової оболонки. У грака численні ЛВ відмічаються у власній 

пластинці слизової оболонки та підслизовій основі залозистої частини 

шлунка та у власній пластинці слизової оболонки між трубчастими залозами 

м’язової частини шлунка. У зяблика та щурки золотистої лімфоїдні елементи 

локалізовані у серозній оболонці частин шлунка та між шарами їх м’язової 

оболонки [104, 241, 242, 245, 283]. 

У стінці проксимальної частини дванадцятипалої кишки поблизу 

пілоричного сфінктера у курей присутні невеликі вторинні ЛВ (< 1 мм) і 

міжвузликові області з Т-клітинами [312, 526] – це пілоричний мигдалик. Тут 

ЛТ формує суцільне кільце, на відміну від ПП, що розташовані на 

антимезентеріальній стороні кишок. Згідно з Nagy N., Oláh I. [526] цей 
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мигдалик складається з 15–20 тонзилярних одиниць, які оточені 

сполучнотканинною капсулою. ЛТ, присутня в кожній одиниці, організована 

навколо центральної крипти, яка є трансформованою криптою Ліберкюна, 

що вистелена епітелієм, інфільтрованим переважно Т-лімфоцитами. 

Незначна кількість М-клітин також спостерігалась у цій ЛТ [526]. 

Хоча точну функцію пілоричного мигдалика ще не визначено, він 

потенційно може компенсувати відсутність брижових лімфатичних вузлів у 

птахів. У ссавців ці лімфатичні вузли утворюють вторинний бар’єр проти 

розповсюдження антигенів з GALT. Разом із стравохідним мигдаликом, 

пілоричний мигдалик птахів контролює поширення антигенів у кров через 

мезентеріальні лімфатичні судини [526]. 

 

1.3.3. Топографія і макроструктура імунних утворень кишечника 

птахів 

Як відмічено вище, до складу лімфоїдних утворень кишечника птахів 

відносять ДМ, ПП, сліпокишкові мигдалики (СКМ), сліпокишкові апікальні 

дивертикули. 

ДМ, офіційно названий diverticulum vitellinum, є залишком протоки 

жовткового мішка, яка з’єднує жовтковий мішок з просвітом порожньої 

кишки [418, 470, 514, 584]. Відомості про нього з’явилися у 1984 р. з 

відкриттям його імунної функції [538, 541]. Нині вважають за можливе 

розглядати це утворення як третій лімфоепітеліальний орган у птахів, що 

обумовлено його структурою та функціями [401, 402]. 

ДМ розташований у курей в грудо-черевній порожнині [45]. 

Макроскопічно він видимий у 60 % дорослих курчат у вигляді 

куполоподібного або червоподібного виступу на антимезентеріальній стороні 

стінки порожньої кишки, дещо дистальніше від середньої частини цього 

сегмента кишечника [45, 401, 538]. У кишечнику курей-бройлерів ДМ займає 

постійне положення [348]. Дані щодо наявності органа у дорослих курей 

суперечливі. За інформацією Schummer A. [584] ДМ зберігається протягом 
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всього життя птиці. König H. E., et al. [478] повідомляють, що у дорослих 

особин дивертикул відсутній. 

ДМ курей – це порожнистий мішкуватий орган. Його розміри значно 

зменшуються з віком. У добових він не має чітких контурів, до 15-добового 

віку його довжина складає 5 мм, а до 120-добового віку він набуває розмірів 

просяного зерна [45, 214, 215, 541]. 

Georgescu B. et al. [401] повідомляють, що ДМ курей видовжений 

циліндричний та еластичний, який набуває максимального розвитку у 3–4 

місяці. 

За даними Калиновської І. Г. [93] ДМ курей має конусоподібну форму. 

Його довжина у добових курей становить 2,025±0,54 мм, а в 10-добових – 

7,6±5,34 мм. У курей віком від 10 до 120 діб довжина ДМ змінюється від 

7,65±0,21 до 3,33±1,3 мм. 

У гусей ДМ розташований на антимезентеріальній поверхні порожньої 

кишки дистальніше її середини [19, 20, 329]. Він постійно виявляється у цієї 

птиці впродовж життя [589] або у 10 % особин відсутній [478]. У цієї птиці 

ДМ має червоподібну форму і максимального розвитку досягає у 6–7 місяців 

[401, 402]. 

За даними Бирки О. В. [20] ДМ постійно реєструється у гусей віком від 

однієї доби до 5 років. Його форма змінюється із збільшенням віку гусей. До 

3-добового віку він має конусоподібну форму з більшим діаметром верхівки, 

у 7-добових він трубчастий, а починаючи з 14-добового віку знову стає 

конусоподібним але з більшим діаметром основи. Залишок жовткового мішка 

на верхівці дивертикула виявляється до місячного віку гусей [20]. 

Ріст ДМ завершується у 3-місячному віці гусей. У птиці цього віку він 

має найбільші значення довжини, площі поперечного зрізу і стінки. Із 

збільшенням віку гусей значення цих показників зменшується [20]. 

Корейські вчені Sae-Kwang K., et al. [580] вперше виявляли ДМ з  

2-тижневого віку качок. Відразу після вилуплення каченят дивертикул дуже 

великих розмірів і заповнений жовтком [418]. У цієї птиці він постійно 
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виявляється протягом життя [584] або у 20 % особин може бути відсутній 

[478]. 

У свійської качки (Anas domesticus) ДМ має червоподібну форму, а у 

мускусної качки (Cairina moschata) – грушоподібну форми. У обох видів 

птиці максимального розвитку орган досягає у віці 6–7 місяців [401]. 

У качок віком 50–52 тижні ДМ розташований на віддалі 91,52±8,09 см 

від м’язової частини шлунка [519]. 

Шелудяков М. С. [296] повідомляє, що абсолютна маса ДМ японських 

перепелів з добового по 294-добовий вік зменшується на 2,1 г, а відносна 

маса – на 26,5 %. При цьому його морфометричні показники (довжина, 

діаметр) збільшуються. 

ЛТ стінки кишечника птиці виявляється у формі від невеликих 

скупчень до великих агрегатів, які деякі вчені розглядають як аналоги ПП 

ссавців [449, 492, 558, 577]. Великі агрегати, CКМ, виникають поблизу 

з’єднання сліпої кишки з прямою і займають більшу частину її периметра, 

частково облітеруючи просвіт. 

Найбільш детально вивчені ПП у курей. Вони розташовані в тонкій і 

товстій кишках цієї птиці. У тонкій кишці добових курей макроскопічно вони 

не виявляються [99, 325, 353]. В порожній кишці курей може бути 2–4 ПП, 

які формуються у постнатальному періоді онтогенезу [370, 371, 408, 627]. За 

даними Вefus A. D., еt al. [325], у 50 % 10-добових курей виявлялися одна чи 

дві ПП. До 16-тижневого віку кількість ПП зростає до 5 на особину (крім ПП, 

яка постійно виявляється на відстані 5–10 см антеріально щодо 

ілеоцекального шва). Автори відмічають, що вони розташовані по всій 

довжині тонкої кишки. З віком курей кількість ПП зменшується і в птиці 

старшої 58 тижнів залишається лише одна – біля ілеоцекального шва. 

ПП курей мають переважно овальну або яйцеподібну форму [623] і 

можуть бути різних розмірів. Burns R. B. [353] повідомляє, що у курей віком 

3 міс. вони завбільшки 6 × 4 мм і характеризуються посиленим 

кровопостачанням. 
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У порожній кишці курчат нараховують до шести окремих ПП 

(lymphonoduli aggregati intestinales; Anonymous [311]), які розташовані на її 

антимезентеріальній стороні [325, 418]. Ці лімфоїдні структури деякі вчені 

також називають кишковими мигдаликами [418]. Одна з ПП розташована в 

клубовій кишці, за 5–10 см проксимальніше від ілеоцекального переходу 

[325]. 

Калиновська І. Г. та Усенко С. І. [92–94] досліджували топографію ЛТ, 

яка формує основу ПП у тонкій кишці курей віком від однієї до 30 діб. Вони 

встановили, що макроскопічно ПП у дванадцятипалій і порожній кишках 

курей цього віку не виявляються. За їх даними, у клубовій кишці міститься 

тільки одна ПП, яка візуально спостерігається у 17 % особин 20-добового 

віку і в 57 % особин 30-добового віку. Довжина цієї ПП 20-добових курчат 

становить 10,4 мм, а найбільша ширина – 5,2 мм. 

Згідно досліджень Коломієць І. А. та Стояновського В. Г. [103, 104] у 

120-, 150-, 180-добових курей ПП макроскопічно зі сторони просвіту тонкої 

кишки має вигляд утворення, що виступає над поверхнею слизової оболонки. 

Із усіх досліджених ПП 95 % розташовані з протилежного боку від 

прикріплення брижі, їх довжина збігається з віссю кишки. У дванадцятипалій 

кишці функціонує одна плямка. Вона локалізована через 4,5–6 см після 

поперечного згину кишки і має форму краплі чи веретена з посіченими 

краями. У порожній кишці виявляли 5–6 плямок, які розміщені в краніальній 

частині, за 30 см до ДМ, і каудальній частині, через 6 см за дивертикулом. 

Тобто, в центральній частині порожньої кишки ПП не виявляються. Форма 

ПП до ДМ витягнутої краплі, місяцеподібна або S-подібна з нерівними 

краями, нижче ДМ – форма сльози чи продовгуватого овалу з рівними 

краями. В клубовій кишці дослідники виявляли одну ПП, яка постійно 

реєструється лише у початковому відділі [103] і у всієї дослідженої птиці 

правильної округлої форми з рівним краями. Її довжина коливається в межах 

від 2,4±0,509 до 33,4±1,749 мм, ширина — від 1,6±0,245 до 6,2±0,374 мм. 
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Поверхня ПП горбкувата, краї припідняті, вони утворюють складку чи валик, 

відділяючи ПП від оточуючої її слизової оболонки кишки. [102–104]. 

У товстій кишці скупчення ЛТ найкраще виражені у сліпих кишках, де 

вони формують ПП і СКМ [379, 430]. Вони розташовані в медіальній стінці 

обох сліпих кишок при їх переходах у пряму кишку [341, 380, 470, 478, 557, 

584]. СКМ макроскопічно видимі у курей, качок і гусей [584]. 

Інтенсивний розвиток названих імунних утворень у сліпих кишках 

птахів пояснюють заселенням їх бактеріями, що переробляють сечовину 

[349, 471, 515, 562]. ПП і СКМ регулюють розмноження цієї мікрофлори і 

попереджають інвазію екстрацекальними мікроорганізмами [379, 515]. Вони 

також можуть бути еквівалентом клоакальної сумки, оскільки хірургічне 

видалення або хімічне руйнування сумки не призводить до повної 

нездатності продукувати антигенспецифічні антитіла [443, 495]. Таким 

чином, СКМ та інші GALT, такі як ЛТ клоаки, можуть брати участь у 

диференціації стовбурових клітин у В-лімфоцити [325]. 

СКМ курей розташовані в початковій частині сліпих кишок на відстані 

4–18 мм від ілеоцекального шва [173, 359, 400, 409, 558] і зміщені дещо 

латерально від центральної осі [174]. Це парні овальні утворення, що 

виступають на внутрішній поверхні стінки сліпих кишок і видимі 

неозброєним оком. До 30-ї доби життя спостерігається поступове збільшення 

довжини, ширини і площі СКМ [173]. І у курей віком 6 міс. їх середня 

довжина сягає 1,1 см, що становить 7,8 % загальної довжини сліпих кишок 

[473]. 

Топографія і ріст СКМ курей віком від однієї до 300 діб детально 

описані в роботах Калиновської І. Г. [83, 84, 92, 94]. За її даними СКМ 

розташовані в слизовій оболонці основи сліпих кишок на відстані 2–12 мм 

від ілеоцекального шва. Вони мають переважно овальну чи округлу форму і 

горбисту поверхню. Їх розміри збільшуються до 180-добового віку, а в курей 

старшого віку зменшуються. 
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У статевозрілих курей СКМ мають настільки великі розміри, що вони 

являють собою основний компонент GALT птиці цього віку [442]. Завдяки 

великим розмірам СКМ легко досліджувати, коли вивчається імунна 

модуляція у птахів [423, 442, 638]. 

Kitagawa H. et al. [473] відмічають, що кінчик верхівки сліпої кишки 

формує апікальний дивертикул сліпої кишки (АСД). Він виявляється 

візуально як куполоподібне випинання і трапляється досить часто у курей 

породи Білий Леггорн. AСД був виявлений у 25,2 % обстежених курчат і мав 

середній діаметр і довжину 1,9 та 1,2 мм відповідно. У його слизовій 

оболонці локалізована ЛТ [343, 473]. 

У курей, інфікованих Eimeria Tenella, ЛВ постійно виявлялися 

макроскопічно в основі сліпої кишки, на відстані приблизно 3 см від 

ілеоцекального з’єднання [379]. Проте серед здорових курей ЛВ у 

відповідних ділянках Kitagawa H., et al. [471] не виявляли. Виходячи з цього 

автори припускають, що угрупування ЛВ формуються виключно у відповідь 

на певний паразитарний антиген. Тому негативна кореляція між кількістю 

ЛВ СКМ та верхівки сліпої кишки може наводити на думку, що ступінь їх 

розвитку відображає своєчасну імунну відповідь сліпої кишки і що СКМ і 

верхівка – рівноцінно важливі ділянки у системі захисту сліпої кишки 

господаря [471]. 

Пряма кишка у птахів є кінцевою прямою частиною травного каналу та 

розташована між клубовою кишкою і клоакою [470, 514, 584]. У курки вона 

довжиною приблизно 8 см [430]. У слизовій оболонці прямої кишки і клоаки 

курей ПП не виявляються [86, 89]. Власна пластинка слизової оболонки 

прямої кишки сильно інфільтрована лімфоїдними клітинами, які часто 

організовані в невеликі ЛВ [86, 430, 584]. Загальна кількість та щільність 

розташування вузликів у курей віком від 1 до 36 міс. змінюється. Кількість 

ЛВ на одиницю площі у прямій кишці більшості курей дещо збільшується у 

каудальному напрямку, а в клоаці – в тому ж напрямку помітно зменшується. 
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Найбільша загальна кількість ЛВ в прямій кишці зареєстрована у курей віком 

8 міс., а в клоаці – у 9-місячних [86]. 

Морфогенез лімфоїдних структур слизової оболонки тонкої кишки 

мускусних качок віком від першої до 240 доби досліджували Гаврилін П. М. і 

Барсукова В. В. [10, 39]. За їх даними, ПП у дванадцятипалій кишці всіх 

досліджуваних вікових груп качок не реєструються. У порожній і клубовій 

кишках ці структури виявляються у 25-добових качок. 

У спеціальній літературі є відомості, що ПП тонкої кишки качок мають 

кільцеподібну форму і утворюють чотири кільцеподібні групи [492, 513, 

587], які виявляються у новонароджених [513]. Вони знаходяться у постійних 

місцях і мають ширину 5–10 мм [513]. Три групи знаходяться у порожній 

кишці та одна у клубовій [562]. Три перші ПП мають чітко видимі, повні 

кільця, тоді як остання – у більшості охоплює близько половини периметру 

кишечника [513]. 

За даними Shivaprasad H. L. [591] СКМ у водоплавної птиці мають 

вигляд кільцеподібних смуг. Також є дані, що СКМ у качок відсутні [265, 

587]. 

СКМ, що виявляються поблизу ілео-цекального з’єднання у курей і 

індиків, у качок не існує. Замість цього сліпі закінчення і проксимальний 

кінець сліпих кишок качки містять ЛТ, яка розповсюджена дифузно у власній 

пластинці і у вигляді вузликів у підслизовій основі слизової оболонки і в 

м’язовій оболонці [475]. Дослідивши розподіл ЛТ у сліпих кишках 

пекінських качок віком від одного тижня до 3,5 років Kitamura H., et al. [475] 

встановили, що найбільш щільно вона розташована у одній десятій 

проксимальної частини їх тіла. 
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1.4. Мікроструктура імунних утворень кишечника птахів 

 

1.4.1. Мікроструктура плямок Пейєра птахів 

ПП – це скупчення ЛТ з множинними фолікулярними одиницями [571, 

613, 623], які мікроскопічно відрізняються від інших ділянок кишок 

потовщенням ворсинок і значною акумуляцією лімфоїдних клітин в 

субепітеліальній зоні та підслизовій основі [353, 363]. Епітелій нормальних 

кишкових ворсинок і крипт утворений тонкими стовпчастими клітинами 

трьох типів – головними, слизовими та ентерохромафінними [430], в той час 

як ПП вкриті більш плоским епітелієм, в якому відсутні келихоподібні 

клітини [325, 353, 549]. Під епітелієм ПП знаходяться щільні скупчення 

лімфоїдних клітин у вигляді вторинних ЛВ або ДЛТ. 

ПП птахів дуже схожі на такі ссавців [325]. Їх ЛТ розташована не 

тільки у власній пластинці слизової оболонки, а й проникає в підслизову 

основу. Вона складається з первинних і вторинних ЛВ, які в основному 

містять В-лімфоцити і розділені міжвузликовими областями, багатими  

Т-лімфоцитами [325, 356, 420, 542]. Епітелій, що вкриває ділянки ПП, 

утворений недиференційованими ентероцитами і сильно інфільтрований 

лімфоїдними клітинами. Цей лімфоепітелій відповідає за тісний контакт між 

хімусом і кишковою імунною системою [547]. М-клітини з малими тупими 

апікальними мікроворсинками є основними клітинами для відбору проб 

антигену, що присутній у лімфоепітелії кишечника птахів [356]. 

ПП розвиваються дуже швидко. У новонароджених курчат ПП 

макроскопічно не видимі. Лише за допомогою мікроскопа у місцях 

формування ПП можна побачити інфільтрацію лімфоїдних клітин у слизовій 

оболонці кишечника. З 10-добового віку їх можна побачити макроскопічно. 

Їх об’єм значно збільшується до 3-місячного віку. Через рік внаслідок 

наступної атрофії тільки одна ПП, яка розташована поблизу ілеоцекального 

переходу, залишається у курей [325]. 
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Найбільш повно розвиток і мікроструктура імунних утворень тонкої 

кишки курей описані в роботах Калиновської І. Г. [85, 87, 88, 90, 91, 95] і 

Калиновської І. Г. та Усенко С. І. [97, 98]. Вони встановили, що розвиток ПП 

у складових тонкої кишки відбувається асинхронно. У дванадцятипалій і 

порожній кишках ПП починають формуватись у 5-добових курей, а в 

клубовій кишці – у добової птиці. Макроскопічно вони помітні у курей віком 

20–30 діб. У порожній кишці їх може бути від 3 до 10, а в дванадцятипалій і 

клубовій – по одній. ПП утворені ЛТ, яка знаходиться у власній пластинці 

слизової оболонки. 

Розвиток ЛТ відбувається поступово, від дифузної її форми до 

вузликової. У ПП 5-добових курей виявляється тільки ДЛТ. У 10-добової 

птиці, поряд з ДЛТ, у ПП реєструються ПВ і первинні ЛВ. Вторинні ЛВ у ПП 

тонкої кишки виявляються у 20-добових курей. Вміст ЛТ і ЛВ у ПП клубової 

кишки збільшується до 3-місячного віку курей і на такому рівні залишається 

до 7-місячного віку птиці. У курей старшого віку вміст ЛТ і ЛВ у ПП цієї 

кишки зменшується [85, 87, 88, 90, 91, 95, 97, 98]. 

Мікроструктуру ПП тонкої кишки курей віком 120, 150 і 180 діб 

досліджували Коломієць І. А. [107] і Коломієць І. А. та Стояновський В. Г. 

[108, 109]. Вони встановили, що в курей цього віку ПП мають всі ознаки 

функціональної активності. У них виявлені всі рівні структурної організації 

ЛТ. Серед них найбільше ДЛТ. Із збільшенням віку курей кількість ЛВ у ПП 

зменшується. 

Jeurissen S. H., et al. [447] відмітили, що ПП курей містять вторинні ЛВ, 

починаючи з 12-тижневого віку. 

Асинхронно, як і в курей відбувається і розвиток ПП у тонкій кишці 

мускусних качок [10, 39]. Так, у порожній кишці вони вперше виявляються у 

25-добовому віці качок, а в клубовій – у 60-добової птиці. У дванадцятипалій 

кишці качок віком від першої до 240 доби ПП не виявляються. ЛТ ПП тонкої 

кишки качок представлена ДЛТ і ЛВ. Серед останніх є первинні і вторинні. 
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Вміст ДЛТ більший вмісту ЛВ. Вміст первинних ЛВ переважає вміст 

вторинних ЛВ. 

Диференціація складових ЛТ тонкої кишки мускусних качок проходить 

у декілька етапів [197]. У першому етапі формується ДЛТ, у другому – 

первинні ЛВ та їх агрегати, у третьому виявляються вторинні ЛВ, а в 

четвертому – збільшуються розміри ЛВ, які виявляються і в м’язовій 

оболонці кишки. До 25-добового віку качок у тонкій кишці цих качок 

виявляється тільки ДЛТ. Первинні ЛВ реєструються в дванадцятипалій 

кишці качок віком від 25 до 120 діб, а в порожній і клубовій кишках – у качок 

віком від 25 до 60 діб. Вторинні ЛВ в останніх двох кишках виявляються у 

качок віком 60 діб, а в дванадцятипалій – у качок старших 120 діб. 

У літературі є повідомлення, що ЛВ у тонкій кишці качок починають 

формуватись на третю добу після вилуплення [513]. Вони розташовані в 

м’язовій оболонці, підслизової основі та власній пластинці слизової оболонки 

кишок. За даними автора ЛВ досягали морфологічної зрілості на 98 добу 

після вилуплення. Крім того, велика кількість дифузних скупчень лімфоцитів 

заповнюють власну пластинку і серцевини війок. За допомогою скануючого 

електронного мікроскопа встановлено, що слизова оболонка в місці 

розташування ЛТ формує звивисті складки, часто з нерівномірними 

з’єднаннями. Після гормональної бурсектомії ПП присутні, хоча важко 

виявляються. В них немає чітких вузликів і зародкових центрів. На поверхні 

слизової оболонки складки були тоншими із звивистою поверхнею [513]. 

 

1.4.2. Мікроструктура дивертикула Меккеля птахів 

Встановлено, що ДМ, як рудимент жовткового мішка, в перші доби 

життя птахів виконує трофічну та імунну функції. Пізніше, в товщі його 

слизової оболонки з’являються кишкові залози (крипти) [22, 23, 224]. 

Морфофункціональна зрілість ДМ у курей настає тоді, коли в 

скупченнях ДЛТ з’являються ЛВ. Jeurissen S. H., et al. [447] відмітили, що 

ДМ містить вторинні ЛВ, починаючи з 12-тижневого віку. Проте за даними 
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інших авторів [250] ЛВ з’являються у курей віком 60 діб. Вміст ДЛТ у 

слизовій оболонці ДМ зростає до 30–60-добового віку [214, 215, 407]. 

Максимальна ступінь диференціації відмічена у 120-добових курей, після 

чого настає вікова інволюція органа: зменшення ЛТ, розростання 

сполучнотканинних перегородок [215, 407]. 

За даними інших авторів [541] формування ЛТ у ДМ курей 

відбувається з другого по п’ятий тиждень їх життя. Утворення ЛВ із 

зародковими центрами спостерігається у 5–7-тижневому віці цієї птиці. 

Повністю сформована ЛТ ДМ у курей віком 10 тижнів і залишається такою 

до 21-місячного віку. У стінці ДМ 2-тижневих бройлерів спостерігаються 

невеликі агрегації макрофагів і лімфоцитів [614]. Також тут виявляються 

гранулоцити, моноцити і велика кількість плазматичних клітин, але ніколи не 

виявляються еритроцити або тромбоцити [538, 541]. У 3-місячних курей ЛТ 

ДМ представлена первинними і вторинними ЛВ і скупченнями 

міжвузликових лімфоїдних клітин. ЛТ розташована навколо просвіту 

дивертикула, який в деяких місцях вистелений лімфоепітелієм [363]. 

Калиновська І. Г. і Усенко С. І. [93, 96] повідомили, що у добових 

курей стінка ДМ утворена слизовою, м’язовою і серозною оболонками. 

Слизова оболонка представлена епітелієм і власною пластинкою і формує 

невисокі ворсинки. У власній пластинці слизової оболонки утворюються 

крипти і виявляються незначні скупчення ДЛТ. Формування ЛВ у ДМ, за їх 

даними, починається з 10-добового віку курей. Найбільше їх виявляється у 

курей віком 4 місяці. У птиці старшого віку кількість ЛВ у ДМ зменшується. 

За даними Бирки О. В. стінка ДМ гусей має таку ж будову як і стінка 

ДМ курей [19–23]. Формування крипт у слизовій ДМ починається ще у його 

попередниці – жовтковій протоці. ЛТ виявляється у слизовій оболонці, 

починаючи з добового віку гусей. У 7-добових гусей і старших вона 

реєструється і в м’язовій та серозній оболонках. Повна морфофункціональна 

зрілість ДМ гусей настає у 21-добовому віці. У птиці цього віку є всі рівні 
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структурної організації ЛТ. Найбільшу площу остання займає у стінці 

дивертикула 3-місячних гусей. 

У гусей 7-місячного віку ЛТ знаходиться у всіх оболонках стінки ДМ і 

представлена дифузною, передвузликовою і вузликовою формами (первинні і 

вторинні) [19]. 

Besoluk K., et al. [329] відмічають, що слизова оболонка ДМ гусей 

вкрита простим стовпчастим епітелієм, містить багато ЛТ, невелику кількість 

крипт і не формує ворсинок. Його м’язова оболонка дуже тонка. За словами 

Besoluk К., et al. [334], у гусей ЛТ ДМ починає розвиватися з 5 до 7 тижнів. 

У спеціальній літературі є повідомлення, що ЛТ у ДМ гусей 

розташована тільки у слизовій оболонці і підслизовій основі, де вона добре 

розвинена [626]. 

За даними румунських морфологів [402] розвиток ЛТ у ДМ гусей 

залежить від їх доступу до водойм. 

У качок віком від 2 до 32 тижнів стінка ДМ має таку ж будову як і 

всього кишечника. Його слизова оболонка вкрита простим стовпчастим 

епітелієм, має тонку м’язову пластинку і містить численні залози. Винятком є 

те, що його стінка багато інфільтрована лімфоцитами [580] і містить 

агреговані лімфоїдні вузлики [519]. 

У ДМ японських перепелів віком від однієї до 294 діб життя 

відбувається збільшення площі ЛВ на 4,0 % і [залозистого] епітелію на 9,7 %, 

зменшення площі ДЛТ на 14,45 % і збільшення площі сполучної тканини на 

15,7 %. Ріст та диференціювання лімфоїдних структур ДМ, як периферичного 

органа імуногенезу, цієї птиці відбувається нерівномірно. 

Морфофункціональної зрілості ДМ у японських перепелів досягає у 180-

добовому віці, тобто в період істинної стабільності дефінітивного розвитку їх 

органів травлення та імунної системи [296]. 

ДМ виявляється не у всіх видів птахів. Так, він є у 60 % курей та 

голубів [360, 387] та у 80–90 % качок та гусей [387]. Nickel R., et al. [530] 
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повідомляє, що ДМ редукується швидше у інших видів птахів, ніж у качок та 

гусей. У чайок цей орган не виявляється [527]. 

 

1.4.3. Мікроструктура сліпокишкових мигдаликів птахів 

СКМ характерні тільки для курей. Вивченням їх будови і гістогенезу 

займалися Калиновська І. Г. [83, 84, 92, 94], Крок Г. С. [134, 136], Крок Г. С., 

Мусієнко Н. А. [137], Селезньов С. Б. [214, 215, 219], Стрельніков А. П. [224, 

225], Хомич В. Т., Калиновська І. Г. [268, 269, 458], Glick В. [407], Kato А., et 

al. [459], Payne N. L. [558], Toivanen A., et al. [613]. СКМ виявляються вже 

наприкінці інкубаційного періоду. Вони ростуть після народження, 

досягаючи дефінітивного стану через 4 доби [380]. 

У курчат поверхня СКМ, звернена в просвіт кишки, вкрита 

ворсинками, основи яких розділені між собою куполоподібними 

утвореннями [363, 409, 471]. Результати світлової та скануючої електронної 

мікроскопії показали, що ці куполи є частинам сферичних одиниць, 

розташованих у стінці. Кожна сферична одиниця містить центральну крипту 

(Ліберкюна) або центральну ямку з кількома первинними відгалуженнями і 

ДЛТ (Т-клітинна зона) та вторинні ЛВ [363, 409, 471]. Центральна ямка 

розгалужується на кілька крипт, які мають прямий зв'язок з просвітом сліпої 

кишки [470]. Епітелій, що вкриває куполи, ідентичний епітелію ворсинок, але 

відрізняється від епітелію крипт. Крипти вистелені лімфоепітелієм, який 

містить незначну кількість М-клітин, що розташовані між стовпчастими 

епітеліальними клітинами [471]. Сферичні одиниці з центральною криптою, 

ДЛТ та вторинними ЛВ Glick B., et al. [409] запропонували назвати основною 

структурною одиницею СКМ. Вони підрахували, що полікриптні СКМ курей 

містять приблизно 400 основних одиниць – значно більше, ніж може бути у 

піднебінних мигдаликах ссавців. Різні сферичні одиниці відокремлюються 

від сусідніх одиниць сполучнотканинними септами [363, 471]. 

Georgescu B., et al. [400] вивчали будову СКМ у двох видів домашніх 

куроподібних – свійської курки (Gallus domesticus) і японського перепела 
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(Coturnix coturnix japonica) і двох домашніх видів ластоногих – свійської 

качки (Anas domesticus sin. Anas platyrinchos) і свійської гуски (Anser 

domesticus sin. Anser anser). За їх даними у всіх досліджених птахів СКМ 

були вкриті одношаровим фолікуласоційованим епітелієм (ФАЕ). Їх ЛТ 

представлена гомогенно розташованими лімфоцитами із зародковими 

центрами. Епітелій, що вкриває СКМ не відрізняється за будовою від 

травного, лише кількість келихоподібних клітин у ньому менша. Зародкові 

центри розташовані поблизу м’язової оболонки або в основі складок СКМ. 

Травні залози та м’язова пластинка слизової оболонки розташовані між 

лімфоїдними агрегатами. У стінці сліпої кишки поблизу ілео-цекального 

з’єднання виявляється ДЛТ. У гусей і качок ДЛТ візуалізується у власній 

пластинці слизової оболонки і ЛВ з добре помітним лімфатичними синусами 

у її підслизовій основі. 

За даними del Moral G. M., et al. [380] зачатки СКМ у курчат 

виявляються у кінцевому періоді інкубації. Формування ЛТ відбувається за 

рахунок атрофії епітелію та залоз кишок [498]. 

Хоча СКМ з’являються на пізній стадії ембріонального розвитку, їх 

основний розвиток відбувається після вилуплення. Орган росте одразу після 

народження, досягаючи дорослого стану вже через 4 доби. У першу добу 

після вилуплення тут утворюються як B-, так і Т-лімфоцити, але кількість  

Т-лімфоцитів перевищує кількість В-лімфоцитів. З 6 тижня життя кількість 

В-лімфоцитів значно збільшується і перевищує кількість Т-лімфоцитів [380]. 

Існують суперечливі дані щодо локалізації у слизовій оболонці ЛТ 

СКМ курей. За даними одних авторів [359, 431] вона розташована тільки у 

власній пластинці слизової оболонки сліпих кишок, за даними інших [235] – 

у її підслизовій основі. 

Японські вчені Kitagawa H., et al. [471, 473] проаналізували розподіл 

ЛВ у сліпих кишках курей віком 6 місяців. Вони показали, що переважна 

більшість поодиноких ЛВ та їх агрегатів (ПП і СКМ) локалізовані на 

мезентеріальній поверхні слизової оболонки, хоча деякі вузлики виявлялися і 
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на антимезентеріальній поверхні. Автори відмітили обернену залежність 

частоти ЛВ у СКМ та верхівці сліпої кишки. 

Диференціація тканин паренхіми мигдаликів починається у курей після 

вилуплення [78, 215], причому, як зазначає Филипенко И. Н. [249], 

інтенсивність цього процесу залежить від рівня рухової активності курчат. 

Спочатку з’являються ДЛТ у вигляді поодиноких скупчень лімфоїдних 

клітин, потім – до 15-добового віку спостерігається формування ЛВ. В 

умовах пониженої рухової активності їх формування значно запізнюється. 

Вважають, що морфологічна зрілість СКМ, як периферичного лімфоїдного 

органа, настає з появою ЛВ, оточених ДЛТ. 

Такі ж терміни початку формування ЛВ у ЛТ СКМ курей вказує й 

Турицына Е. Г. [235]. Крім того, за її даними у курей віком від 30 до 60 доби 

кількість вузликів не збільшується, а їх розміри збільшуються до  

125–160 мкм. А у три–чотири-місячної птиці в області біфуркації сліпих 

кишок виявляється СКМ, який представлений скупченнями із 6–8 крупних 

овальних оточених колагеновими волокнами вузликів. Крім вузликової 

форми траплялись значних розмірів ділянки дифузної інфільтрації власної 

пластинки та підслизової основи слизової оболонки у місці розташування 

СКМ. 

За даними Looper J. B., Looper M. H. [498] ЛВ у СКМ курей починають 

утворюватись у сліпих кишках приблизно через тиждень після вилуплення. 

Частина лімфоцитів виникають in situ у ретикулярній стромі вузликів. 

Еозинофіли виникають у певних ділянках власної пластинки, і на ранніх 

стадіях їх розвитку нагадують великі лімфоцити, в цитоплазмі яких 

змішуються базофільні, амфофільні та ацидофільні гранули. 

ЛВ з гермінативними центрами, тобто вторинні ЛВ, у СКМ 

виявляються у курей молодших за два тижні [447, 608]. 

Медвідь К. О. [173] вивчала мікроскопічну будову СКМ курей віком 

від 10 до 90 діб. За її даними кількість ЛВ у СКМ збільшується до 30-

добового віку цієї птиці. До цього віку збільшувалась і площа ЛВ, при чому 
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розташовуються вони головним чином у підслизовій основі. Із збільшенням 

кількості ЛВ змінюється їх локалізація – вони займають всю товщу СКМ, 

витісняючи крипти. До 60 доби життя курей збільшується і сумарна площа 

ЛВ у СКМ. 

Максимальний ступінь розвитку ДЛТ паренхіми СКМ курей 

відмічений у період статевого дозрівання [138, 215]. Після цього починається 

зменшення кількості лімфоїдної тканини та розростання сполучної тканини. 

Селезньов C. Б. [219] вказує, що в продуктивний період курей відбувається 

зменшення лише площі ЛВ, в той час як площа ДЛТ нерівномірно 

збільшується, досягаючи максимального розвитку в 300 діб. 

За даними Rezaian M., Hamedi S. [575] найбільший вміст дифузної та 

вузликової форм ЛТ відмічений у СКМ 5-місячних курей породи Білий 

Леггорн. При цьому просвіт кишки та глибина крипт у цьому віці найменші. 

Жарова Е. Ю. [78] повідомляє, що анатомічний розвиток СКМ 

завершується до 120 доби, а гістологічне диференціювання – до 85 доби. 

Mast J., Goddeeris B. M. [510] досліджували розповсюдження 

лімфоцитів у лімфоїдних органах безмікробних та звичайних курей. Вони 

відмітили, що ЛВ у СКМ безмікробних курей розвинені слабше, ніж у 

звичайних. У безмікробних курей не виявлялися IgG- та IgA-позитивні 

клітини. Кількість Т- і В-лімфоцитів у ділянці ворсинок СКМ безмікробних 

курей була меншою ніж у звичайних. Ці дослідження демонструють, що 

розвиток СКМ (і GALT в цілому) залежать від наявності в кишечнику 

мікрофлори. 

Oláh I., Vervelde L. [543] встановили, що кількість ЛВ з гермінативними 

центрами у СКМ курей збільшується у відповідь на появу люменального 

антигена, оскільки у курей-гнотобіотів ЛВ із зародковими центрами не 

розвиваються і їх СКМ не досягають повного розвитку. 

Glick В., et al. [409] вважають, що структурний малюнок вузликових 

одиниць відповідає такому піднебінних та язикових мигдаликів ссавців. 

Тканина лімфатичних вузлів свиней також утворена вузликовими одиницями 
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з подібним структурним малюнком [436]. У вище зазначених органах 

зовнішні антигени потрапляють в центральні порожнини вузликових 

одиниць. Тому агреговані ЛВ сліпих кишок курей вважають вигідним місцем 

для активного захоплення антигену з просвіту кишки та здійснення 

імунологічного нагляду. 

За даними Турицыной Е. Г. [235] після антигенної стимуляції 

(вакцинація проти хвороби Марека) ЛВ СКМ збільшуються у розмірах та 

посилюється дифузна інфільтрація власної пластинки і підслизової основи 

лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами та гранулоцитами. 

Befus A. D., et al [325] відмітили активне поглинання перорально 

введених частинок вуглецю у СКМ курей, що свідчить про їх роль у відборі 

антигенів. 

 

1.4.4. Мікроструктура сліпокишкових дивертикулів птахів 

ЛТ також розташована в стінках верхівок сліпих кишок птахів, 

формуючи апікальні сліпокишкові дивертикули (АСД) [418, 473].  

Стінка АСД має таку ж будову як і стінка основи і тіла сліпої кишки, 

але в ній міститься багато ЛТ. Вважають, що АСД виникає внаслідок 

розвитку у ньому ЛТ, слабкого розвитку м’язової оболонки, а також частої 

антиперистальтики у верхівці сліпої кишки [473, 634]. Є дані, що ЛТ з 

зародковими центрами займає тільки власну пластинку слизової оболонки в 

АСД [359, 475]. Однак, Looper J. B., Looper M. H. [498] і Hodges R. D. [430], 

також виявили ЛВ в підслизовій основі дистального відділу сліпої кишки. За 

даними Kitagawa H., et al. [473], як власна пластика, так і підслизова основа 

слизової оболонки АСД місять добре розвинені агреговані ЛВ. Кожен вузлик 

вкритий фолікуласоційованим епітелієм, що складається переважно з 

стовпчастих епітеліоцитів, серед яких періодично зустрічаються 

келихоподібні клітини та окремі М-клітини [473]. Деякі вторинні вузлики 

проникають у підсерозну основу серозної оболонки. При вході в АСД зникає 

м’язова пластинка слизової оболонки і внутрішній коловий шар м’язової 
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оболонки сліпої кишки. Поздовжній шар м’язової оболонки також поступово 

потоншується навколо входу, стаючи надзвичайно тонким шаром у стінці 

дивертикула. На верхівці сліпої кишки кожний шар м’язової оболонки 

тонший, ніж у тілі сліпої кишки, і розділений на кілька м’язових пучків. Ці 

пучки іноді зміщуються розвиненими ЛВ, зумовлюючи їх випинання в 

підсерозну основу. Виявлення високорозвиненої ЛТ у верхівці, випинання 

вторинних ЛВ у м’язову оболонку вказує на те, що верхівка сліпих кишок – 

важливе місце імунологічного нагляду. Зв’язок між ЛВ СКМ та верхівки 

сліпої кишки є важливим у підтриманні її мікрооточення [339, 471, 473]. 

 

1.5. Характеристика лімфоїдної тканини, її основа та клітини 

ЛТ визначають як комплекс лімфоцитів і макрофагів, що 

розташовуються в клітинно-волокнистій ретикулярній сітці. ЛТ формує 

основу периферичних органів імуногенезу і складає майже чверть всієї маси 

слизової оболонки травного каналу [6, 385]. 

Існує думка, що оскільки скупчення ЛТ вперше виявляються в органах, 

які філогенетично розвиваються з кишкової трубки, то органи гемо- та 

лімфопоезу (центральні і периферичні: тимус, клоакальна сумка, лімфоїдні 

утворення кишечника, печінки, підшлункової залози, дихальної системи), 

розвиваються паралельно з органами кровообігу, що добре виражено у 

безхребетних і примітивних хребетних [376]. 

Основу ЛТ складає ретикулярна тканина, яку відносять до сполучної 

тканини із спеціальними властивостями. Вона виконує опорну функцію та 

створює специфічне мікрооточення для лімфоїдних елементів, забезпечуючи 

їх проліферацію та дозрівання. Ретикулярна тканина утворена міжклітинною 

речовиною та відросчастими ретикулярними клітинами, які продукують 

складові ретикулярних волокон, що входять до складу міжклітинної 

речовини. Ретикулярні волокна утворюють сітку з комірками різної 

величини. У комірках та петлях цієї сітки розташовуються клітини 

лімфоїдного ряду (малі, середні та великі лімфоцити, плазматичні клітини, 
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молоді клітини – бласти), макрофаги, а також невелика кількість зернистих 

лейкоцитів, тучних клітин [34]. 

ЛТ периферичних органів гемопоезу та лімфопоезу у своєму розвитку 

проходить певні етапи, які повторюють розвиток тканини у філогенезі: 

дифузна лімфоїдна тканина, передвузликова, первинні та вторинні лімфоїдні 

вузлики [212]. Філогенетичний розвиток тканини вивчала Пестова І. М. [185]. 

Використавши результати власних досліджень та результати інших вчених, 

автор запропонувала схему розвитку ЛТ і відповідно органів гемопоезу та 

лімфопоезу. 

Вперше справжня ЛТ виявляється у міксин. У представників інших 

класів хребетних тварин для підвищення стійкості організмів до чужорідних 

антигенів продовжується її розвиток та удосконалення [185]. Найвищого 

розвитку ЛТ набуває у ссавців, формуючи лімфо-мієлоїдний комплекс, і, як 

наслідок, у них органи гемо- та лімфопоезу представлені найбільш повно [5, 

103, 290, 292]. 

Сапин М. . [208] виділив три етапи в еволюції лімфо-мієлоїдного 

комплексу. Перший – це виникнення лімфоцитів, другий – формування 

самостійних органів гемопоезу у вигляді окремих морфологічних утворень і 

третій – відокремлення ЛТ у органи, які забезпечують імунний захист. 

Вперше ЛТ відокремилась від мієлоїдної у птахів, далі у ссавців, але між 

тканинами зберігся тісний зв’язок. 

Розвиток та становлення будови периферичних органів гемопоезу та 

лімфопоезу також мають певні закономірності. Так, вони починають 

формуватись на ранніх етапах онтогенезу; у організмі вони завжди 

розташовані у місцях можливого проникнення антигенів і на шляхах їх 

поширення; залежно від ступеня і тривалості дії антигенів відбувається 

послідовне ускладнення будови їх ЛТ [205, 208, 425, 437, 455]. Остання 

закономірність у розвитку ЛТ дала поштовх для визначення чотирьох етапів 

її диференціювання. 
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У першому етапі у слизовій оболонці трубчастих органів з’являється 

дифузна ЛТ. Переважно вона сформована скупченнями рівномірно 

розміщених клітин лімфоїдного ряду. Серед них трапляються плазматичні 

клітини та макрофаги. Наявність ДЛТ свідчить про готовність організму 

зустріти, розпізнати і знешкодити чужорідні речовини (антигени), які 

потрапляють із зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Формування скупчень клітин лімфоїдного ряду у ДЛТ, передвузликів, 

свідчить про настання другого етапу. У центрі передвузликів клітини 

розташовані щільніше, до периферії вони розріджуються і поступово 

переходять у ДЛТ. 

Третій етап характеризується утворенням первинних ЛВ, які мають 

вигляд круглих або овальних щільних скупчень клітин лімфоїдного ряду. У 

них виявляється чітко виражена оболонку. Поява первинних ЛВ свідчить про 

морфологічну зрілість ЛТ і периферичних органів імуногенезу, тобто їх 

здатність утворювати лімфоїдні клітини, які забезпечують імунітет. 

У четвертому етапі розвитку ЛТ досягається найвищий ступінь 

диференціювання органів імунної системи. У ньому формуються вторинні 

ЛВ, що пов’язано з дією антигену і свідчить про високу активність захисних 

можливостей організму [342, 366, 416, 419, 429, 454, 477, 490, 494, 497, 532, 

533, 633]. 

У вторинних ЛВ виділяють купол, корону, гермінативний (світлий, 

зародковий) центр і мантію (Т-зона). Стелеподібні випинання ЛВ [302, 617] 

називають куполом або верхньою зоною [392]. Купол розташований у 

безпосередній близькості до просвіту органу і відокремлений від нього 

шаром епітелію, який має специфічну будову [7, 8, 36, 198, 393, 552, 578]. 

Між епітеліоцитами нерідко трапляються лімфоцити, плазматичні клітини, 

макрофаги та нейтрофільні гранулоцити, а також велика кількість тканинних 

базофілів [422, 444]. Оскільки епітелій пов’язаний із ЛВ (фолікулами) 

імунних структур, тому його називають фолікуласоційованим (ФАЕ). В зоні 

куполу розташовуються спеціалізовані М-клітини. Вони мають здатність 
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захоплювати з просвіту кишки, транспортувати у пухирцях через свою 

цитоплазму і доставляти у нижче розташовану ЛТ різноманітні 

макромолекули та мікроорганізми. М-клітини походять із камбіальних клітин 

кишкових крипт, а, дозріваючи, переміщуються у напрямку верхівки куполу 

[295, 358, 460, 522, 550, 631]. ФАЕ активно поглинає часточки із просвіту 

кишечника. Багато вчених розглядають цю ділянку як функціональну 

частину ЛВ [616]. 

Між куполом та ФАЕ виділяють субепітеліальну зону [290, 292]. Її 

визначають як зону лімфоїдного руху. Лімфоцити, розташовані тут, здатні до 

міграції та рециркуляції. В цій зоні локалізовані великі і середні лімфоцити, 

макрофаги із численними фаголізосомами, які здатні до активного 

фагоцитозу, і дендритні клітини [8, 487]. 

Купол заселяють середні, великі і рідше – малі лімфоцити [625]. Тут 

виявляються макрофаги з фагоцитованими бактеріями всередині, а також 

численні відросчасті клітини, оточені малими та середніми лімфоцитами 

[320, 567]. В центрі куполу розташовуються ретикулярні клітини. Мітотична 

активність клітин тут дуже висока [295, 302, 304, 383, 573, 594, 597]. 

Під короною розуміють густо заселену лімфоцитами зону, що є 

безпосереднім продовженням купола [8]. 

До основи корони прилягає гермінативний центр ЛВ. Він лежить 

переважно у підслизовій основі [302] і розташований всередині вузлика дещо 

ексцентрично до м’язової пластинки [597]. Периферія гермінативного центру 

густо заселена типовими середніми лімфоцитами, більшість яких діляться. 

Характерною ознакою цієї ділянки є майже повна відсутність бактерій і 

велика кількість лімфобластів [100, 141, 198, 206, 295, 297, 383, 417, 426, 

573]. Мантія або Т-зона займає периферичну частину ЛВ і розташована 

безпосередньо під тонкою сполучнотканинною перегородкою, що 

відокремлює один від одного сусідні вузлики. Ця зона заселена переважно 

малими лімфоцитами і є функціонально залежною від тимуса [320]. Мантія 
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без чітких меж переходить у периферійну ділянку гермінативного центру 

[616]. 

В оптично світлій зоні гермінативного центру трапляються макрофаги, 

що містять бактерії. В ЛТ ПП курей та індиків в помірних кількостях 

виявляються макрофаги, в яких помітні занурені та дегенеровані лімфоцити 

[353, 356]. Cunningham A. J. [375] стверджує, що макрофаги є основними 

антигенпрезентируючими клітинами в імунних відповідях. 

Наявність макрофагів також є характерною особливістю зародкових 

центрів ЛВ ПП тонкої кишки диких качок, що забезпечують їх активність 

[513]. 

ЛВ по периферії оточені сіткою кровоносних капілярів, яка найбільш 

інтенсивно розвинена в області купола [81]. Дослідження за допомогою 

радіоізотопів дозволило встановити, що у мантію лімфоцити надходять 

виключно посткапілярними венулами з високим кубічним ендотелієм і тут 

проліферують [536]. Через стінки лімфатичних капілярів відбувається 

міграція малих та середніх лімфоцитів [625]. Однак серед мігруючих клітин 

Т-лімфоцити не зустрічаються [616]. Перинодулярна лімфатична сітка 

розташована у сполучнотканинних перегородках [8]. 

Міжвузликова (тимусзалежна) зона представлена малими та середніми 

лімфоцитами, співвідношення Т- і В-клітин становить від 14 : 1 до 20 : 1 

[616]. Із Т-лімфоцитів в ній переважає популяція Т-хелперів [481]. 

Макрофаги, плазмоцити, клітини з фігурами мітозів знаходяться у 

міжвузликових областях у незначній кількості. Міжвузликові зони відсутні у 

новонароджених тварин [295, 302]. Так, за Пугачем П. В. [198], 

диференціювання паренхіми ПП у щурів на зони: купол, корона, 

гермінативний центр і Т-зона відбувається на 15–21 добу постнатального 

періоду онтогенезу. 

Olah I., Glick B. [539] виділили два види вторинних ЛВ. Одні з них 

локалізовані глибоко в ЛТ близько до м’язової оболонки сліпої кишки. Ці ЛВ 

мають несформовану капсулу і тому не відмежовані від оточуючої ДЛТ. Інші 
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ЛВ локалізовані ближче до епітелію і мають сформовану капсулу, яка 

відділяє їх від ДЛТ. В обох типах ЛВ розрізняють зовнішню темну 

кортикальну зону, яка містить невеликі за розміром лімфобласти (діаметром 

< 10 мкм) і центральну мозкову зону, що містить більші лімфобласти (до 

16 мкм в діаметрі). Ауторадіографічним вивченням встановлено, що малі 

лімфобласти зовнішньої зони пов’язані з утворенням клітин, а великі 

лімфобласти мозкової зони можуть походити з малих лімфоцитів. 

Дискусійним було питання щодо наявності у вторинних ЛВ “секреторних” 

клітин, які продукують міжклітинну речовину і походять від малих 

лімфоцитоподібних клітин [539]. У 1978 р. Olah I., Glick B. виявили 

секреторні дендритні клітини у мозковій зоні фолікулів бурси Фабріціуса і 

визначили їх роль у онтогенезі диференціації В-лімфоцитів [406, 410]. 

Пізніше, вивчаючи за допомогою імуногістохімічних реакцій з анти-віментін 

та анти-десмін моноклональними антитілами походження секреторних 

дендритних клітин клоакальної сумки, вчені відмітили, що фолікулярні 

дендритні клітини і мезенхімні ретикулярні клітини вторинних ЛВ СКМ – 

функціонально різні популяції клітин, а фолікулярні дендритні клітини СКМ 

і клоакальної сумки можливо мають спільне походження [537]. Фолікулярні 

дендритні клітини виявляються у вторинних ЛВ та лімфоепітеліальних 

компартментах СКМ [526]. 

Біологію вторинних ЛВ у ЛТ описали Thorbecke G. J., Amin A. R., 

Tsiagbe V. K. [611]. Вони зазначають, що вторинні ЛВ в ЛТ є місцем 

генерації В-клітин пам’яті, в яких відбуваються ізотипові зміни та соматичні 

мутації в генах їх імуноглобулінів. Утворення вторинних ЛВ пов’язано лише 

з імуногенним стимулами. Одним з важливих факторів, що впливає на 

функцію та утворення вторинних ЛВ є локалізація імунних комплексів з 

фіксованим комплементом на поверхні фолікулярних дендритних клітин. У 

світлих зонах вторинних ЛВ локалізовані CD4+ Т-лімфоцити, необхідні для 

формування цих ЛВ. Разом з тим їх точна роль у цьому процесі потребує 

уточнення, оскільки і контакт між клітинами, і продукування цитокінів може 
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відбуватися на будь-якій стадії формування вторинних ЛВ. Ці Т-лімфоцити 

зазвичай специфічні до антигену, який стимулює утворення вторинних ЛВ, 

але часом можуть відповідати і на інші компоненти на поверхні В-

лімфоцитів. Останні у вторинних ЛВ проліферують дуже швидко, особливо 

ті, які розташовані в “темних зонах”. Багато з них піддаються апоптозу. 

Мікрооточення цих центрів відповідає завданню – розширення відбору 

клітин пам’яті високої спорідненості до антигенів. Вважають, що взаємодія 

проліферуючих В-лімфоцитів з дендритними клітинами і Т-лімфоцитами, 

визначає які клітини підлягають апоптозу, а які диференціації в малі В-

лімфоцити пам’яті [610, 611]. 

Hoshi H., Mori T. [435] після бурсектомії та тимусектомії курчатам 

породи Білий Леггорн шляхом впливу рентгенівськими променями, 

встановили, що в ЛТ СКМ субепітеліальна зона є В-залежною, а середня та 

глибока зона власної пластинки слизової оболонки – Т-залежною. 

Усі функції імунної системи забезпечують її клітинні елементи від 

поліпотентної стовбурової клітини до ефекторних клітин (лімфоцити, 

плазмоцити, макрофаги), які перебувають в процесах проліферації, 

диференціації, міграції, кооперації та апоптозу [234, 531, 540, 566]. Основна 

її функція – імунітет, забезпечується наявністю оптимального балансу 

імунокомпетентних клітин. 

ЛВ ПП у курей та індиків складаються з малих і великих лімфоцитів, 

лімфобластів і плазматичних клітин. Серед лімфоїдних клітин виявляються 

макрофаги і глобулярні лейкоцити (внутрішньоепітеліальні запальні клітини 

слизових оболонок) [356]. 

Імуноцитогістохімічними дослідженнями встановлено, що у 

пілоричному мигдалику курей CD 45-позитивні гемопоетичні клітини 

займають як міжвузликові області, так і зародкові центри вторинних ЛВ, тоді 

як більшість В-клітин виявлялись тільки у зародкових центрах. Міжвузликові 

зони заповнені CD 3 Т-клітинами. Багато з них Т-кілери, що експресують 
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CD 4, і окремі CD 8-цитотоксичних клітин іммігрують в зародкові центри 

[526]. 

У слизовій оболонці ПП порожньої та клубової кишки 25-добових 

мускусних каченят у вторинних ЛВ в гермінативних центрах більш 

розріджені ретикулярні волокна, між якими розташовуються лімфоцити і 

макрофаги, в мантії розташовані переважно малі лімфоцити. У птиці 

старшого віку у ДЛТ та вторинних ЛВ відносна кількість великих, середніх 

лімфоцитів, плазмоцитів і макрофагів збільшується, а вміст малих 

лімфоцитів і гранулоцитів, навпаки, поступово зменшується. [197] 

За даними Медвідь К. О. [173] СКМ курчат у віці від 1 до 90 доби 

представлений переважно дифузно розташованими малими лімфоцитами. 

Серед них виявляється невелика кількість плазмобластів і макрофагів. ЛВ 

заповнені переважно піронінофільними лімфоцитами типу плазмоцитів та 

лімфобластів. Починаючи з 60 доби відзначається незначне розрідження 

клітин ДЛТ, так і ЛВ. 

Як повідомляють Georgescu B., et al. [400] зародкові центри у СКМ 

дорослих особин домашньої курки (Gallus domesticus), японського перепела 

(Coturnix coturnix japonica), домашньої качки (Anas domesticus sin. Anas 

platyrinchos) і домашньої гуски (Anser domesticus sin. Anser anser) сформовані 

в основному лімфобластами, що оточені невеликою кількістю плазматичних 

клітин. 

У СКМ курей, CD3, CD4, CD8, -TCR, -V1-TCR або -V2- 

TCR+ клітини виявлялись з добового до 78-добового віку у епітелії та 

власній пластинці слизової оболонки, включаючи CD8
+
 клітини. CD4

+
 та αβ-

Vβ2-TCR
+ 

клітини іноді спостерігались у епітелії потягом постнатального 

періоду розвитку [467, 468]. Kon-Ogura T., et al. [479] повідомили, що CD 8
+
 

клітини були виявлені обмежено в субепітеліальному просторі у СКМ курей 

віком  

5–7 тижнів. 
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Результати аналізу поверхневого фенотипу лімфоїдних клітин 

вторинних ЛВ ПП мишей свідчать на користь концепції, що тут 

проліферують попередники IgА-синтезуючих плазматичних клітин, які 

забезпечують імунну відповідь слизової оболонки [357]. 

У зародкових центрах ЛВ СКМ курей присутні як Т-, так і В-

лімфоцити, а також плазматичні клітини, що експресують IgM, IgG та IgA 

[447]. 

Для ідентифікації В-лімфоцитів у ЛТ качок Ellsworth A. F., 

Ellsworth A. F. [390] використовували методи флуоресцентного аналізу 

антитіла. Ці клітини обмежувалися переважно зародковими центрами ряду 

ЛТ. У деяких випадках ці зародкові центри були пов’язані зі стромальними 

або судинними структурами. 

Імуногістохімічний аналіз локалізації В- і Т-лімфоцитів в СКМ птахів-

гнотобіотів і звичайних курей показав, що ЛВ у гнотобіотів курей розвинені 

слабше. В них не виявляються IgG- та IgA-позитивні клітини [434]. Кількість 

Т- і В-лімфоцитів у ділянці ворсинок СКМ таких курей менша, ніж у 

звичайних. Це означає, що розвиток ЛТ у слизовій оболонці травного каналу 

відбувається під впливом кишкової мікрофлори. 

Добре відомо, що В-лімфоцити у курей розвиваються у клоакальній 

сумці, яку поряд з ПП та СКМ відносять до ЛТ асоційованої зі слизовою 

оболонкою травної трубки. Як показано дослідженнями 70–80 років 

минулого століття, саме в клоакальній сумці епітелієм, секреторними 

дендритними клітинами та інші ретикуло-епітеліальними клітинами створене 

унікальне мікрооточення, необхідне для онтогенезу В-лімфоцитів [404, 410, 

531, 607]. В даний час невідомо, які існують зв’язки між зазначеними 

органами в процесі розвитку В-лімфоцитів. Kajiwara E., et al. [457] провели 

порівняльне вивчення розвитку ПП, СКМ та клоакальної сумки курей в 

ембріогенезі і дійшли висновку, що розвиток ПП і СКМ починається в пізній 

період ембріогенезу, тоді коли відбувається розвиток лімфоїдних фолікулів 
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клоакальної сумки. Поява в ПП і СКМ клітин з поверхневим IgM не залежить 

від розвитку фолікулів клоакальної сумки. 

Перші два тижні після вилуплення є найважливішими у становленні 

імунітету курей, зважаючи на те, що кури одразу зазнають впливу чинників 

оточуючого середовища і патогенних мікроорганізмів. Bar-Shira E., Sklan D., 

Friedman A. показали, що в курей у цей період GALT містить функціонально 

незрілі Т- і В-лімфоцити [323]. Становлення їх функцій відбувається 

протягом перших двох тижнів життя. Отримані результати свідчать, що в 

кишковому середовищі клітинна імунна відповідь “дозріває” раніше, ніж 

гуморальна. Недостатність останньої у молодих курей пов’язана в першу 

чергу з незрілістю Т-лімфоцитів. 

Del Moral G. M., et al. [380] зазначають, що у курчат від 4 доби після 

вилуплення до 2-тижневого віку СКМ містять переважно Т-лімфоцити. Це 

переважно TcR альфабета+ та CD 4+ клітини, які займають значну частину 

ДЛТ. Однак у дорослих СКМ (курей 6-тижневого віку) переважають В-

лімфоцити, які експресують IgM та IgA. Вони трапляються як в 

субепітеліальній зоні, так і у зародкових центрах вторинних ЛВ, де окрім них 

є невелика кількість Т-лімфоцитів. Після двох тижнів CD8+ лімфоцити 

поступово стають більш численними ніж CD4+ клітин. У епітелії СКМ 

головні субпопуляції клітин представлені CD8+TcRгамадельта+ Т-клітинами, 

CD8+TcRгамадельта-альфабета-, імовірно, NK клітинами і невеликою 

кількістю В-лімфоцитів. 

Cook J., Nagi S. A. зазначали, що вже в 3-добовому віці мигдалики 

сліпої кишки мають рівну кількість клітин, що синтезують імуноглобуліни 

класу А та М [368]. 

За даними Kon-Ogura T., et al. CD 8+ клітини у СКМ курей 

виявляються строго в субепітеліальній пластинці, а CD 4+ клітини у великій 

кількості знаходяться у середній і глибокій ділянках власної пластинки 

навколо вторинних ЛВ [479]. 



83 

 

Vervelde L., Jeurissen S. H. [624] простежили розвиток 

інтраепітеліальних лейкоцитів у травному каналі курей (стравоході, 

передшлунку, тонкій і товстій кишках) у постнатальному періоді онтогенезу 

та вивчили їх фенотип. Всі клітини несли на поверхні лейкоцитарний антиген 

CD 45. З них 35 % були Т-лімфоцитами, а 50 % – В-лімфоцитами. Разом з 

тим, на відміну від інтраепітеліальних лейкоцитів гризунів, у епітелії не 

виявили жодних В-лімфоцитів з Ig. Моноцити і макрофаги виявляли лише в 

епітелії стравоходу. Решта 15 % популяції не В-, не Т-, не моноцити клітин 

виявлялася у всіх відділах травного каналу. Кількість інтраепітеліальних 

лімфоцитів була більшою у тонкій кишці і меншою у товстій. Їх загальна 

кількість збільшувалася до 8-тижневого віку, а потім – до 18 місяців 

зменшувалася. 

Дослідження проведені Bertram E. M., et al. [328] показали, що Т-

клітини качок мають спільний антиген з CD3-епсилон ланцюгом людини. 

Цей маркер дуже корисний для ідентифікації Т-клітин, оскільки він 

виявляється навіть на незрілих тимоцитах і являє собою одну з перших ознак 

належності до Т-клітинної лінії. Для виявлення Т-клітин у качок вчені 

використали кролячі поліклональні антитіла до CD3 маркера людини. 

 

Висновки до розділу I  

 

Проведений аналіз літературних джерел свідчить, що в свійської птиці 

добре вивчені центральні органи гемопоезу та лімфопоезу. Топографія, 

макро- й мікроструктура, клітинний склад та функціональні особливості цих 

органів детально досліджені у курей, качок, гусей, перепілок. 

З периферичних органів гемопоезу та лімфопоезу в свійських птахів, 

згідно даних літератури, достатньо повно вивчені селезінка і лімфатичні 

вузли у водоплавної птиці. Мікроструктура та клітинний склад залози 

Гардера досліджені тільки у курей. Також є поодинокі літературні джерела 

щодо клітинного складу ЛТ шкіри у цієї птиці. Топографія, розвиток, макро- 
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і мікроструктура ПП кишечника птахів та клітинний склад їх ЛТ достатньо 

повно досліджені в курей. Інформація про ці структури в інших видів 

свійських птахів, у тому числі й качок, яка міститься у відомих нам 

літературних джерелах, неповна, розрізнена і суперечлива. 

Топографія, макро- і мікроструктура та клітинний склад ДМ порівняно 

повно досліджені в курей і гусей. Відомості з цих питань у качок поодинокі і 

неповні. 

СКД властиві тільки птахам. У спеціальній літературі надзвичайно 

мало відомостей щодо особливостей їх будови і клітинного складу в окремих 

видів птахів. Літературних даних щодо цих питань СКД качок, ми не 

знайшли. 

Літературні джерела про розвиток ПП, ДМ та СД качок у віковому 

аспекті відсутні. Відсутні також відомості про інволюцію цих структур. Ми 

не знайшли інформації про вміст у вказаних лімфоїдних утвореннях 

кишечнику качок стовбурових клітин крові та субпопуляцій лімфоцитів, що 

експресують певні антигенні маркери. 

Виходячи з викладеного вище, були сформульовані мета і задачі 

дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

  

2.1. Матеріал досліджень 

  

Дослідження за темою дисертаційної роботи було проведено впродовж 

2011–2020 рр. у науковій лабораторії імуноморфології кафедри гістології, 

цитології та ембріології (нині кафедра анатомії, гістології і патоморфології 

тварин імені академіка В. Г. Касьяненка) Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Електронномікроскопічні 

дослідження виконані в Центрі колективного користування електронними 

мікроскопами (ЦККЕМ) НАН України при лабораторії електронної 

мікроскопії Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, 

імуногістохімічні дослідження – у лабораторії механізмів медикаментозної 

резистентності Інституту експериментальної патології, онкології і 

радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України та у медичній лабораторії 

ТОВ «CSD HEALTH CARE», м. Київ. 

Матеріал для макроскопічних, гістологічних і цитологічних досліджень 

імунних утворень кишечника відібрали від 85 бройлерних качок 

Благоварського кросу віком 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 

240, 330 і 420 діб (табл. 2.1). Качок придбали у добовому віці в господарстві 

ВАТ «Благовіщенський» с. Кедина Гора, Черкаської області та утримували у 

віварії Національного університету біоресурсів і природокористування 

України як ремонтний молодняк на глибокій підстилці. Їх годували 

стандартними комбікормами. Профілактичних щеплень і протипаразитарних 

обробок качкам не проводили. 

Для електронномікроскопічних досліджень матеріал (імунні утворення 

кишечнику) відібрали від качок віком 180 діб (n=3), а для імуногістохімічних 

досліджень – віком 30, 150 і 180 діб (n = 12). 



86 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика качок, від яких відібрали матеріал для досліджень 

Вік, діб Кількість голів Маса тіла, г (М±m) 

Стать 

♀ ♂ 

1 6 55,32±5,28 4 2 

5 6 79,08±4,36 4 2 

10 6 133,72±18,08 3 3 

15 6 240,76±26,33 4 2 

20 6 323,92±67,76 4 2 

25 5 510,2±50,11 2 2 

30 5 808,7±97,14 3 2 

60 5 1625,0±135,68 4 1 

90 5 2212,5±298,49 3 2 

120 5 2875,0±226,13 4 1 

150 5 3125,0±343,71 2 3 

180 5 2525,0±36,18 4 1 

210 5 2600,0±289,44 3 2 

240 5 2737,0±153,77 4 1 

330 5 2850,0±93,45 3 2 

420 5 2975,0±174,13 4 1 

 

Усі втручання та евтаназію птахів проводили методом гострого 

знекровлення після ефірного наркозу з дотриманням вимог «Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для 

експериментальних і наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.) [76], ухвали 

Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001 р.) [200, 298] і 

Закону України № 692 «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

(3447-ІV) від 21.02.2006 р. [80]. 
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2.2. Методи досліджень  

  

При виконанні роботи використовували макроскопічні, гістологічні, 

електронномікроскопічні, цитологічні та імуногістохімічні методи 

морфологічних досліджень [1, 44, 82, 102, 110, 177, 193, 237, 593]. 

Дослідження проводили після евтаназії птиці. Його починали з визначення 

маси тіла качок за допомогою комбінованих настільних двочашкових ваг 

(ТИП-СКД). Після чого проводили розтин птиці і препарували кишечник. 

Його відділяли від тушки та оточуючих тканин. 

Макроскопічними морфометричними дослідженнями визначали 

загальну довжину кишечника, його відділів, окремих кишок, відстань від 

початку порожньої кишки до її ПП та ДМ, відстань від ілео-цекального шва 

до ПП клубової кишки, довжину і ширину ПП, довжину і діаметр ДМ, 

довжину і найбільшу товщину СКД. Для визначення довжини і ширини 

ланцюжків ПП сліпих кишок і відстані від ілео-цекального шва до них сліпі 

кишки розрізали вздовж гострокінцевими ножицями. Вимірювання 

проводили за допомогою штангенциркуля ГОСТ 166-89 і лінійки ГОСТ 

17485-72 [1, 193]. 

Для гістологічних досліджень гострим лезом вирізали шматочки кишок 

з розташованими в них ПП і відділяли ДМ і СКД від кишок, де вони 

локалізовані. Відібраний матеріал етикетували і фіксували у 5–10 % водному 

розчині нейтрального формаліну протягом 5 діб і рідині Карнуа. Після 

фіксації у формаліні, відібраний матеріал промивали у проточній воді 

(матеріал фіксований у рідині Карнуа не промивали), зневоднювали у 

спиртах зростаючої концентрації (50 %; 60 %; 70 %; 80 %; 96 %; абсолютний 

спирт), ущільнювали і заливали у парафін за загальноприйнятою методикою 

[44, 177]. 

Матеріал, залитий у парафін, поміщали на дерев’яні блоки, з яких на 

санному мікротомі МПС–2 виготовляли зрізи товщиною 5–10 мкм. Зрізи 

фарбували гематоксиліном Караці та еозином – для встановлення 
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особливостей мікроскопічної будови імунних утворень кишечника, 

гематоксиліном Вейгерта та пікрофуксином за Ван Гізон і аніліновим синім у 

комбінації з кислим фуксином та оранж G за Маллорі – для виявлення 

колагенових волокон, резорцин-фуксином за Вейгертом – для диференціації 

еластичних волокон [44, 177]. Для визначення ретикулярних волокон зрізи 

імпрегнували 1–2% розчином арґентуму нітрату за методом Келемена [102], 

який було модифіковано співробітниками кафедри гістології, цитології та 

ембріології Національного університету біоресурсів і природокористування 

України [288]. Зафарбовані та імпрегновані зрізи заключали в канадський 

бальзам [44, 102, 177]. 

Для гістологічних досліджень використовували світлові мікроскопи 

“Olympus”, “МБИ-6” та МБС-2. На одержаних препаратах вивчали 

особливості мікроскопічної будови оболонок стінки імунних утворень у 

качок у віковому аспекті, визначали різновиди форм ЛТ, яка формує основу 

імунних утворень та гістотопографію останніх і їх ЛТ. Площу оболонок 

стінки імунних утворень, їх ЛТ та рівнів її структурної організації у віковому 

аспекті птиці встановлювали методом «крапкового підрахунку» за 

допомогою бінокулярного мікроскопа МБС-2 та вимірювальної сітки, яка 

входить до його комплекту. Розміри лімфоїдних вузликів ЛТ імунних 

утворень у віковому аспекті визначали за допомогою мікроскопа МБИ-2 і 

окулярмікрометра МОВ-1-15× [1, 193]. 

Цитологічні дослідження проводили на препаратах-відбитках. Для їх 

виготовлення лезом розрізали імунне утворення, відібране від свіжого 

матеріалу, видаляли з нього надлишок вологи фільтрувальним папером і 

прикладали зрізаною поверхнею до знежиреного предметного скла. 

Останні, перед використанням, знежирювали в розчині з наступним 

складом: калій двохромовокислий – 100 г, гаряча вода – 1000 мл, неочищена 

сірчана кислота 100 мл. У цьому розчині їх витримували 2 доби. Після цього 

стекла промивали в проточній воді, витримували 2 доби в дистильованій воді 

і висушували в сушильній шафі за t 100°C. 
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Одержані відбитки висушували на повітрі і для цитологічних 

досліджень фарбували за Райтом комерційними фарбами ЛейкоДиф 200 

(Erba Lachema, Чеська республіка) та за Папенгеймом фарбами Hemacolor 

(Merck, Німеччина) [592]. 

Препарати-відбитки вивчали за допомогою мікроскопу “Olympus” (ок. 

×10, об. ×100). У препаратах-відбитках диференціювали клітини та 

підраховували їх кількість у 5 полях зору мікроскопа (в одному препараті). 

При цьому в одному полі мікроскопа рахували 50–70 клітин [1]. 

Електронномікроскопічні дослідження проводили для вивчення 

ультрамікроструктури імунних утворень кишечника качок віком 180 діб, а 

саме клітинного складу їх ЛТ, поверхневого епітелію та власної пластинки. 

Для цих досліджень матеріал відбирали не пізніше 5 хв. після забою птиці. 

Досліджувані структури розрізали на шматочки завбільшки 1,5 мм
3
, 

фіксували у 2,5 % глутаральдегіду впродовж 1 год за t +4°С, промивали 0,1М 

Nа-кокадилатним буфером і знову фіксували у 2 % розчині осмієвої кислоти. 

Далі шматочки зневоднювали в етанолах зростаючої міцності та ацетоні і 

заливали у суміш епон-аралдит за загальноприйнятою методикою. Зразки 

вміщували у капсули, заливали сумішшю епоксидних смол (епону і 

аралдиту), які полімеризувалися протягом 24 год за t +37 °С і 24 год за  

t +60 °С [237]. 

Для точного визначення і дослідження необхідних структур ділянок 

розташування імунних утворень кишечника із частини блоків, виготовляли 

товсті зрізи для світлової мікроскопії й подальшого відбору зразків для 

ультратомного нарізання. Техніка отримання і аналізу товстих зрізів включає 

наступні процеси. Блоки із зразками заточували скляними ножами, 

формуючи піраміди, в яких містилися зразки. Такі блоки різали на ультратомі 

LKB-III B, отримуючи зрізи товщиною 300–500 нм. Одержані зрізи 

монтували на предметне скло, фіксували над полум’ям горілки, 

забарвлювали 1% розчином метиленового синього і заключали в бальзам. Ці 

мікроскопічні препарати аналізували під світловим мікроскопом і 
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замальовували. Потім, під контролем окуляра ультратому LKB-III B тонким 

лезом обрізали зайві ділянки зразків, формуючи прицільну піраміду. З цієї 

піраміди виготовляли ультратонкі зрізи товщиною 50–90 нм. На них 

наносили колодієві плівки-підкладки та переносили на опорні паладієві сітки, 

контрастували розчинами уранілацетату і плюмбуму цитрату та 

досліджували під електронним трансмісійним мікроскопом JEM–1230 (JEOL, 

Японія). Морфологічні сюжети фотографували і аналізували. 

Для виявлення стовбурових гемопоетичних клітин, лімфоцитів та їх 

ефекторних клітин у ЛТ імунних утворень кишечника качок ми використали 

імуногістохімічний метод дослідження. Для цього, в гістологічних зрізах з 

використанням моноклональних антитіл (Dako Cytomation, Данія) і системи 

візуалізації DAKO EnVision FLEX+ (Dako Cytomation, Данія) виявляли 

субпопуляції лімфоцитів, що експресують антигенні маркери клітин СD4+ 

(Т-хелпери), СD8+ (Т-супресори/ Т-цитотоксичні клітини), CD44+ (наївні Т-

клітини), СD20+ (зрілі B-лімфоцити), CD24+ (пре-В-лімфоцити/ ранні В-

лімфоцити), CD56+ (природні/ натуральні кілери) та гемопоетичні стовбурові 

клітини (СD34+). 

Протокол імуногістохімічного дослідження включав наступні етапи. 

Матеріал фіксували у 10 % водному розчині забуференого нейтрального 

формаліну впродовж 24 год., промивали, проводили етанолову дегідратацію 

та заливали у високоочищений парафін з полімерними добавками (Richard-

Allan Scientific, США) за температури не вище +60°С. З парафінових блоків 

на ротаційному мікротомі Microm HM325 виготовляли гістозрізи тканин 

товщиною 5 мкм, які поміщали на предметні стекла і фарбували 

стандартними методиками гематоксиліном та еозином (Kaltek, Італія). Для 

подальших імуногістохімічних досліджень зрізи монтували на скельця, 

покриті полі-L-лізином або на скельця Super Frost Plus (Menzel, Німеччина) і 

залишали на добу в термостаті при +37°С, або на 30 хвилин в термостаті при 

+56°С. Для демаскування антигенів тканин використовували метод теплової 

обробки зрізів у буфері Target Retrieval Solution High pH (Dako Cytomation, 
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Данія) шляхом обробки в PT Modul (Dako Cytomation, Данія) впродовж 32 хв. 

за температури +98–99°С з урахуванням рекомендацій фірми-виробника 

антитіл. Після блокування неспецифічного зв’язування білків протеїновим 

блоком (Diagnostic Biosystems, США), а ендогенної пероксидазної активності 

– пероксидазним блоком (Diagnostic Biosystems, США), наносили первинні 

антитіла. Візуалізацію первинних антитіл проводили за допомогою системи 

детекції DAKO EnVision FLEX+ (Dako Cytomation, Данія). Для візуалізації 

гістологічної структури досліджуваної тканини, оброблені імуногістохімічні 

препарати додатково дофарбовували гематоксиліном Майєра протягом 1–3 

хв. (Dako Cytomation, Данія) і покривали бальзамом або Faramount Aqueous 

Mounting Medium (Dako Cytomation, Данія). Їх вивчали за допомогою 

мікросопа “Olympus” (×200, ×400, ×1000) і встановлювали особливості 

розташування та вміст клітин із різними типами маркерів. Кількість клітин, 

що експресують маркери, на гістозрізах рахували на 10 випадково обраних 

полях зору мікроскопа (на умовну одиницю площі, за збільшення ×400) 

Отримані результати проведених досліджень протоколювали, а їх 

цифрові показники обробляли статистично [1, 193] за допомогою 

персонального комп’ютера із використанням програм StatSoft Statistica 13.1 

(1998). 

Матеріал для ілюстрацій фотографували за допомогою мікроскопів 

“Olympus” і МБИ-2 фотоапаратом Canon PS А 2000 IS. 

Використані нами методи макроскопічних досліджень дали змогу 

судити про зміну загальної довжини кишечнику качок, його відділів та 

окремих кишок, про топографічні особливості імунних утворень кишечнику, 

їх морфометричні показники у віковому аспекті. 

За допомогою гістологічних методів досліджень вивчені особливості 

будови стінки імунних утворень, визначений у них вміст ЛТ, структурно-

функціональні рівні її організації та їх гістотопографія в імунних утвореннях 

у віковому аспекті. 
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Субмікроскопічними дослідженнями встановлений клітинний склад 

ЛТ, поверхневого епітелію та власної пластинки слизової оболонки імунних 

утворень качок віком 180 діб. Цитологічними дослідженнями визначений 

кількісний і якісний вміст клітин лімфоїдного і не лімфоїдного ряду імунних 

утворень кишечнику качок у постнатальному періоді онтогенезу. 

Імуногістохімічними дослідженнями показано, що в плямках Пейєра та 

дивертикулі Меккеля качок віком 180 діб виявляються стовбурові клітини 

крові (CD34+). Серед клітинного складу виявлені лімфоцити з маркерами 

CD4+, CD8+, CD20+, CD24+, CD44+ і CD56+. Встановлені ділянки їх 

локалізації і вміст в імунних утвореннях кишечнику качок віком 30, 150 і  

180 діб.  

  

Висновки до розділу 2 

 

Дисертаційна робота виконана на достатній кількості відібраного 

матеріалу з використанням сучасних морфологічних макроскопічних, 

гістологічних, електронно-мікроскопічних, цитологічних і 

імуногістохімічних методів досліджень, що забезпечило достовірність 

отриманих результатів. При виконанні роботи ретикулярні волокна в 

досліджуваних об’єктах виявляли за методом Келемена, шляхом імпрегнації 

зрізів 1–2 % водним розчином арґентуму нітрату, який був модифікований 

співробітниками кафедри (патент України на корисну модель «Спосіб 

імпрегнації парафінових гістозрізів азотнокислим сріблом») [288]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Макроморфометричні показники кишечника качок 

Загальновідомо, що кишечник качок поділяють на тонкий та товстий. 

До складу тонкого кишечника входять дванадцятипала, порожня і клубова 

кишки, а до товстого – дві сліпі та пряма кишка (рис. 3.1). Остання 

закінчується клоакою. 

 

Рис. 3.1. Кишечник качки віком 5 діб (нативний препарат): 1 – 

дванадцятипала кишка з підшлунковою залозою; 2 – порожня кишка; 3 – 

клубова кишка; 4 – права сліпа кишка; 5 – ліва сліпа кишка; 6 – пряма кишка 

з клоакою. 

 

Загальна довжина кишечника змінюється з віком качок (табл. 3.1). Цей 

показник збільшується до 150-добового віку птиці майже вп’ятеро (на 

342,72 %). У добових качок загальна довжина кишечника складає 

61,73±2,89 см, а в 150-добових – 297,98±4,24 см. Найбільш інтенсивно цей 

показник зростає у птиці віком від першої до 5 доби (на 42,9 %). У качок 

старшого віку довжина кишечника зменшується. До 420-добового віку птиці 

цей показник зменшується на 29,63 % і складає 209,69±0,66 см. Найбільш 

інтенсивно це відбувається від 210- до 240-добового віку качок (на 9,66 %). 

Загалом за досліджений період довжина кишечника збільшується більше, ніж 

у три рази (на 239,69 %). 
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Таблиця 3.1. 

Довжина кишечника качок, см, M±m 

Вік, 

діб 
Кишечник Тонка кишка Товста кишка 

1 61,73±2,89 49,05±2,65 12,68±0,36 

5 88,21±4,44** 72,16±4,31 16,04±0,66** 

10 107,42±3,31* 88,38±2,86** 19,03±0,83** 

15 131,55±7,87* 108,30±6,51** 23,25±1,60* 

20 144,81±8,93 116,47±7,44 28,33±1,92* 

25 158,80±0,64 127,86±0,48 30,94±0,18 

30 199,05±0,70** 157,88±0,24*** 41,18±048** 

60 218,30±3,63 175,25±3,36 43,05±0,27 

90 236,18±1,40 191,50±2,14 44,68±0,79 

120 290,20±6,38* 226,93±5,20 63,28±1,21** 

150 297,98±4,24 236,50±3,86 61,48±0,38 

180 287,75±0,16 229,60±0,25 58,15±0,09* 

210 274,05±1,04** 216,80±1,32* 57,25±0,37 

240 247,58±1,60** 192,50±1,67** 55,08±0,51 

330 226,18±0,78** 174,05±0,50** 52,13±0,50 

420 209,69±0,66** 164,44±0,51** 45,25±0,28** 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Довжина обох відділів кишечника неоднакова. В качок усіх 

досліджених вікових груп довжина тонкої кишки в середньому в 4 рази 

перевищує довжину товстої кишки (табл. 3.1). Найбільшим це 

співвідношення визначається у 15-добової птиці (в 4,7 рази), а найменшим – 

у 330-добової (в 3,3 рази). 

Із збільшенням віку качок довжина тонкої і товстої кишок змінюється 

(табл. 3.1). При цьому цей показник тонкої кишки збільшується до 150-

добового віку качок на 382,16 % (236,50±3,86 см), а товстої – до 120-
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добового віку птиці на 399,05 % (63,28±1,21 см). У качок старшого віку 

довжина тонкої кишки зменшується на 30,47 %, а товстої – на 28,49 %. 

Довжина обох відділів кишечника змінюється нерівномірно (табл. 3.1). 

Найбільш інтенсивно збільшується довжина тонкої і товстої кишки у качок 

віком від першої до 5 доби (відповідно на 47,12 % і 26,50 %), від 25 до 30 

доби (відповідно на 23,48 % і 33,10 %) і в качок віком від 90 до 120 доби 

(відповідно на 18,50 % і 41,63 %). Найбільш інтенсивне зменшення довжини 

тонкої кишки зареєстроване у качок віком від 210 до 240 доби (на 11,21 %), а 

товстої –від 330 до 420 доби (на 13,20 %). 

 

3.1.1. Макроморфометричні показники тонкого кишечника качок 

Складові тонкого кишечнику мають неоднакову довжину. У тонкому 

кишечнику найдовшою є порожня кишка, значно коротшою – 

дванадцятипала і найкоротшою – клубова кишка (табл. 3.2). 

Довжина дванадцятипалої кишки від добового (9,43±0,57 см) до 150-

добового (41,0±1,04 см) віку качок збільшується на 334,78 % (табл. 3.2). 

Найбільш інтенсивне збільшення цього показника реєструється від першої до 

5 доби (на 38,71 %) і від 10 до 15 доби (на 34,21 %). У птиці старшої 150 діб 

довжина кишки зменшується до 420-добового віку на 33,22 % 

(27,38±0,14 см). Найбільш інтенсивне зменшення показника відмічається від 

240 до 330 доби (на 17,5 %). 

Як вказано вище, у тонкому кишечнику качок порожня кишка має 

найбільшу довжину (табл. 3.2). Так, вона нерівномірно і хвилеподібно 

збільшується від добового (35,57±1,98 см) до 150-добового (175,75±4,32 см) 

віку на 394,1 %. Найбільш інтенсивне збільшення цього показника 

реєструється від першої до 5 доби (на 49,51 %). Із збільшенням віку птиці 

довжина порожньої кишки зменшується до 420 доби на 29,59 % 

(123,75±0,62 см). Найбільш інтенсивне зменшення показника реєструється 

від 210 до 240 доби (на 12,91 %). 
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Таблиця 3.2 

Довжина кишок тонкого кишечника качок, см, M±m 

Вік, 

діб 

Дванадцятипала 

кишка 
Порожня кишка Клубова кишка 

1 9,43±0,57 35,57±1,98 4,05±0,22 

5 13,08±0,45*** 53,18±3,93*** 5,90±0,38** 

10 14,88±1,05 66,60±2,92** 6,90±0,38 

15 19,97±1,34* 80,05±5,59 8,28±0,40 

20 21,83±1,25 85,57±5,95 9,07±0,66 

25 22,69±0,08 94,86±0,42 10,32±0,08 

30 27,00±0,26** 116,75±0,49** 14,13±0,11*** 

60 34,75±0,40** 124,75±3,10 15,75±0,12** 

90 34,88±0,54 140,63±2,19 16,00±0,24 

120 35,00±0,69 172,05±5,04 19,88±0,50 

150 41,00±1,04 175,25±2,77 20,25±0,05 

180 37,00±0,21 172,50±0,58 20,10±0,13 

210 35,75±0,27 163,05±1,14* 18,00±0,13** 

240 34,00±0,42 142,00±1,77* 16,50±0,17 

330 28,05±0,34* 131,00±0,78 15,00±0,07* 

420 27,38±0,14 123,75±0,62* 13,31±0,18* 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Довжина клубової кишки качок збільшується від добового  

(4,05±0,22 см) до 150-добового (20,25±0,05 см) віку на 400,0 % (табл. 3.2). 

Найбільш інтенсивно вона збільшується від першої до 5 доби (на 45,68 %). У 

птиці старшої 150 діб довжина кишки зменшується до 420 доби на 34,27 % 

(13,31±0,18 см). Найбільш інтенсивне зменшення цього показника 

реєструється від 330 до 420 доби (на 11,27 %). 
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3.1.2. Макроморфометричні показники товстого кишечника качок 

Довжина кишок (сліпі, пряма) товстого кишечника теж неоднакова 

(табл. 3.3). У качок усіх досліджених вікових груп довжина лівої сліпої кишки 

більша такої правої. Довжина обох сліпих кишок збільшується до 120-добового 

віку качок. Так, цей показник правої сліпої кишки від першої (3,95±0,17 см) до  

120 доби (22,55±0,55 см) збільшується на 470,9 %, лівої сліпої – від першої 

(4,52±0,16 см) до 120 доби (23,93±0,52 см) на 429,4 %. Збільшення довжини  

 

Таблиця 3.3 

Довжина кишок товстого кишечника, см, M±m 

Вік, діб 
Сліпі кишки 

Пряма кишка 
права ліва 

1 3,95±0,17 4,52±0,16 4,21±0,28 

5 5,18±0,27** 5,78±0,36*** 5,08±0,25* 

10 6,33±0,29** 7,02±0,44** 5,68±0,42 

15 8,12±0,56*** 8,88±0,60*** 6,25±0,58 

20 9,88±0,68** 10,44±0,52 8,01±0,86* 

25 10,23±0,06 10,64±0,12 10,06±0,03** 

30 13,98±0,22** 15,28±0,26** 11,93±0,08** 

60 14,93±0,08 16,13±0,11 12,00±0,13 

90 15,83±0,32 17,16±0,41 12,85±0,18 

120 22,55±0,55* 23,93±0,52** 16,80±0,19** 

150 21,25±0,27 23,35±0,08 16,88±0,11 

180 19,90±0,08 21,00±0,17** 17,25±0,16 

210 19,00±0,07* 20,75±0,05 17,50±0,32 

240 18,58±0,31 19,50±0,31 17,00±0,15 

330 16,88±0,15 18,25±0,35 17,00±0,13 

420 13,50±0,07** 14,50±0,18** 17,25±0,16 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 
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сліпих кишок відбувається нерівномірно. Найбільш інтенсивне збільшення 

цього показника спостерігається у качок віком від 90 до 120 доби (правої 

сліпої – на 42,45 %, лівої сліпої – на 39,45 %). У птиці старшого віку довжина 

сліпих кишок зменшується. Так, у качок віком від 120 до 420 доби довжина 

правої сліпої кишки зменшується на 40,13 %, а лівої – на 39,41 %. Найбільш 

інтенсивне зменшення цього показника в обох кишок реєструється від 330 до 

420 доби (правої сліпої – на 20,02 %, лівої – на 20,55 %). 

Довжина прямої кишки (з клоакою) збільшується на 315,68 % від 

добового (4,21±0,28 см) до 210-добового (17,50±0,32 см) віку качок. 

Найбільш інтенсивно воно відбувається від 90 до 120 доби (на 30,74 %). 

Довжина прямої кишки качок віком від 210 до 240 доби зменшується на  

2,86 %, а в період від 330 до 420 доби збільшується на 1,5 %. 

 

Висновки до підрозділу 3. 1 

Довжина всього кишечника качок нерівномірно збільшується до 150-

добового віку майже в 5 разів. Найбільш інтенсивно це відбувається від 

першої до 5 доби життя птиці. Довжина тонкого і товстого відділів 

кишечника неоднакова. В качок усіх досліджених вікових груп довжина 

тонкої кишки в середньому в 4 рази перевищує довжину товстої кишки. 

Довжина тонкої кишки збільшується до їх 150-добового віку. У цьому віці 

дванадцятипала, порожня і клубова кишки мають максимальну довжину. 

Найбільш інтенсивне збільшення довжини тонкого кишечника та його 

складових відмічається від першої до 5 доби життя птиці Товста кишка 

досягає максимальної довжини у 120-добовому віці качок. При цьому 

найбільша довжина сліпих кишок також реєструється в цьому віці птиці, а 

прямої кишки – у 210-добовому. Довжина лівої сліпої кишки переважає таку 

правої. Найбільш інтенсивне збільшення довжини товстої кишки та її 

складових реєструється від 90 до 120 доби життя качок. У птиці старшого 

віку довжина кишечника та його складових зменшується. 
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Збільшення довжини складових кишечника качок до досягнення 

максимальних показників, а потім їх зменшення відбувається нерівномірно і 

асинхронно. 

Матеріали підрозділу 3.1. опубліковано у роботах [151, 152, 165, 272]. 

 

3.2. Топографія і макроскопічні показники імунних утворень 

кишечника качок 

До імунних утворень кишечника качок відносять плямки Пейєра, 

дивертикул Меккеля і сліпокишкові дивертикули. 

 

3.2.1. Топографія і макроскопічні показники плямок Пейєра 

кишечника качок  

ПП розташовані в стінці тонкого кишечника і сліпої кишки качок. Вони 

виявляються візуально без застосування спеціальних методів, починаючи з 5-

добового віку птиці. Зі сторони серозної оболонки у ділянках розміщення ПП 

стінка кишки значно потовщена і має світліше забарвлення (рис. 3.2). Зі 

сторони слизової оболонки ПП помітні у вигляді обмежених, пористих, 

 

 

Рис. 3.2. Плямка Пейєра клубової кишки качки віком 120 діб (зовнішня 

поверхня кишки): 1 – клубова кишка; 2 – плямка Пейєра; 3 – права сліпа 

кишка; 4 – ліва сліпа кишка. 
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горбистих утворень білуватого кольору, які дещо виступають над її 

поверхнею (рис. 3.5, 3.6).  

 

3.2.1.1. Топографія і макроскопічні показники плямки Пейєра 

дванадцятипалої кишки качок 

У дванадцятипалій кишці виявляється тільки одна ПП. Вона помітна в 

стінці брижової поверхні початку кишки, на її виході з пілоричної частини 

шлунка. ПП має конусоподібну форму, її основа спрямована до пілоричної 

частини шлунка (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Плямка Пейєра (стрілки) дванадцятипалої кишки качки віком 

90 діб (нативний препарат). 

 

Довжина та найбільша ширина цієї плямки змінюються із збільшенням 

віку птиці (табл. 3.4). Так, довжина ПП дванадцятипалої кишки збільшується 

від добового (0,45±0,03 см) до 150-добового (2,40±0,06 см) віку качок. Тобто 

за цей період життя качок вона нерівномірно зростає на 433,33 %. Найбільш 

інтенсивне її збільшення відбувається у птиці віком від 60 до 90 доби (на 

75,24 %). У качок старших 150 діб довжина ПП зменшується на 46,67 % і в 

420-добових становить 1,28±0,01 см. Найбільш значне її зменшення (на  

23,26 %) відбувається у качок віком від 180 до 210 доби. 
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Таблиця 3.4 

Морфометричні показники плямки Пейєра дванадцятипалої 

кишки качок, см, M±m 

Вік, діб Довжина Найбільша ширина 

1 0,45±0,03 0,54±0,04 

5 0,46±0,06 0,51±0,07 

10 0,70±0,08** 0,53±0,05 

15 0,73±0,08 0,51±0,05 

20 0,75±0,04 0,50±0,05 

25 0,80±0,01 0,70±0,01** 

30 1,03±0,01** 0,76±0,02 

60 1,05±0,03 0,78±0,01 

90 1,84±0,12 0,88±0,02 

120 2,15±0,21 0,90±0,03 

150 2,40±0,06 1,20±0,03* 

180 2,15±0,01 1,01±0,04 

210 1,65±0,01 1,00±0,04 

240 1,50±0,05 0,80±0,04 

330 1,35±0,02 0,73±0,02 

420 1,28±0,01 0,68±0,02 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01  порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

Найбільша ширина ПП дванадцятипалої кишки качок віком від першої 

до 20 доби змінюється незначно (табл. 3.4). Так, у добової птиці вона 

становить 0,54±0,04 см, у 5-добової – 0,51±0,07 см, у 10-добової – 

0,53±0,05 см, у 15-добової – 0,51±0,05 см і в 20-добової – 0,50±0,05 см. У 

качок старшого віку цей показник збільшується і максимального значення 

(1,20±0,03 см) досягає у 150-добової птиці. Тобто за період від першої до  

150 доби життя птиці цей показник зростає на 122,22 %. Найбільш 
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інтенсивне зростання найбільшої ширини ПП відмічається від 20 до 25 доби 

(на 40,0 %) і від 120 до 150 доби (на 33,33 %). Починаючи із 180-добового 

віку найбільша ширина ПП нерівномірно зменшується на 43,33 % і в 420-

добових становить 0,68±0,02 см. Найбільш інтенсивне її зменшення 

реєструється у птиці віком від 150 до 180 доби (на 15,83 %). 

 

3.2.1.2. Топографія і макроскопічні показники плямок Пейєра 

порожньої кишки качок 

У порожній кишці качок віком від першої до 240 доби постійно 

виявляються три ПП (рис. 3.4). Перша та друга ПП розташовані у кишці 

краніальніше ДМ, третя – каудальніше. У 330-добових птахів виявляються 

дві ПП – перша і друга, а в 420-добових – одна ПП, тільки друга. Вони 

розташовані на різній відстані від початку порожньої кишки. Ця відстань 

змінюється із збільшенням віку качок (табл. 3.5). 

 

Рис. 3.4. Плямка Пейєра порожньої кишки качки віком 120 діб 

(зовнішня поверхня кишки): 1 – порожня кишка; 2 – плямка Пейєра 

 

Перша ПП порожньої кишки у добових качок розташована на відстані 

9,67±0,43 см від її початку (табл. 3.5). Ця відстань нерівномірно збільшується 

до 150-добового віку птиці на 323,99 % і становить 41,00±0,42 см. Найбільш 
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інтенсивно цей показник збільшується у качок віком від 5 до 10 доби (на  

71,7 %) і від 15 до 20 доби (на 36,61 %). У птиці віком від 150 до 330 доби 

відстань зменшується на 14,63 % і становить 35,00±1,01 см. Найбільш 

інтенсивне її зменшення (на 11,39 %) зареєстроване в качок віком від 240 до 

330 доби. 

Таблиця 3.5 

Вікові зміни розташування плямок Пейєра порожньої кишки від її 

початку, см, M±m 

Вік, діб Перша плямка Пейєра Друга плямка Пейєра Третя плямка Пейєра 

1 9,67±0,43 14,38±0,34 27,17±1,59 

5 9,93±0,23 20,73±0,18** 40,67±1,57** 

10 17,05±0,93*** 29,32±0,37** 52,50±2,61* 

15 17,48±0,78 29,55±2,06 61,68±3,23* 

20 23,88±0,30** 44,50±0,82** 66,98±4,18 

25 23,00±1,09 41,83±1,98 72,95±0,63 

30 24,25±0,75 50,00±0,47* 93,25±1,45* 

60 30,63±0,27* 51,63±0,83 104,25±3,06 

90 39,30±0,76* 65,55±0,90* 113,88±1,81 

120 33,75±0,56 76,38±1,81* 127,25±2,17 

150 41,00±0,42* 77,75±1,54 128,19±3,42 

180 40,50±0,84 77,33±0,68 127,31±0,75 

210 40,25±0,57 77,05±0,77 127,15±0,26 

240 39,50±1,09 77,00±0,73 127,00±0,79 

330 35,00±1,01 58,50±0,31 – 

420 – 58,00±0,30 – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Друга ПП у добової птиці розташована на відстані 14,38±0,34 см від 

початку порожньої кишки (табл. 3.5). Вона нерівномірно збільшується на 
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440,68 % до 150-добового віку качок і становить 77,75±1,54 см. Найбільш 

інтенсивно відстань збільшується у птиці віком від 15 до 20 доби (на  

50,59 %), від першої до 5 доби (на 44,16 %) і від 5 до 10 доби (на 41,44 %). У 

качок віком від 150 до 420 доби цей показник зменшується до 58,00±0,30 см 

(на 25,4 %). Найбільш інтенсивне його зменшення (на 24,03 %) реєструється 

від 240 до 330 доби життя птиці. 

Третя ПП у добових качок розташована на відстані 27,17±1,59 см від 

початку порожньої кишки (табл. 3.5). Цей показник нерівномірно 

збільшується до 150-добового віку птиці на 371,81 % і становить 

128,19±3,42 см. Найбільш інтенсивне його збільшення реєструється у качок 

віком від першої до 5 доби (на 49,69 %), від 5 до 10 доби (на 29,09 %) і від  

25 до 30 доби (на 27,83 %). У птиці старшого віку відстань від початку 

порожньої кишки до третьої ПП незначно зменшується (на 0,93 %) і в 240-

добовому віці птиці вона складає 127,00±0,79 см. 

У качок усіх досліджуваних вікових груп ПП порожньої кишки 

кільцеподібні. Вони займають весь периметр кишки і мають неоднакові 

розміри, що змінюються із збільшенням віку качок (табл. 3.6). 

Довжина першої ПП порожньої кишки збільшується від добового віку 

качок (0,55±0,07 см) до 120-добового (2,29±0,02 см). Тобто вона зростає на 

316,36 % (табл. 3.6). Збільшення цього показника відбувається нерівномірно. 

Найбільш інтенсивне воно реєструється у птиці віком від 20 до 25 доби (на 

80,4 %). У 150- і 180-добової птиці цей показник зменшується, а в 210-

добової він значно збільшується і досягає максимального значення 

(2,43±0,05 см). У качок віком 240 діб довжина першої ПП становить 

1,95±0,02 см, а в 330 діб – 1,55±0,07 %. 

Ширина першої ПП порожньої кишки нерівномірно збільшується від 

добового віку (0,34±0,04 см) до 120-добового (1,46±0,07 см) качок. За цей 

період життя птиці вона зростає на 329,41 %. Найбільш інтенсивно цей 

процес відбувається у качок віком від першої до 5 доби (на 105,88 %) і від  
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Таблиця 3.6 

Морфометричні показники плямок Пейєра порожньої кишки качок, см, M±m 

Вік, діб 
Перша плямка Друга плямка Третя плямка 

довжина ширина довжина ширина довжина ширина 

1 0,55±0,07 0,34±0,04 0,48±0,08 0,51±0,08 0,38±0,04 0,33±0,03 

5 0,57±0,06 0,70±0,05*** 0,50±0,05 0,68±0,05 0,41±0,05 0,75±0,05*** 

10 0,68±0,07 0,87±0,17 0,54±0,04 0,91±0,03** 0,49±0,02 0,90±0,04 

15 0,81±0,04 0,91±0,05 0,57±0,09 1,10±0,11** 0,56±0,06 1,17±0,05** 

20 0,97±0,05* 1,43±0,12*** 0,74±0,04* 1,40±0,20 0,84±0,07** 1,66±0,08*** 

25 1,75±0,01 0,98±0,01*** 1,80±0,06 0,75±0,01** 1,11±0,15** 0,96±0,03** 

30 1,80±0,03 1,16±0,01*** 2,00±0,03 1,00±0,03* 2,13±0,04 1,09±0,04 

60 2,00±0,06 1,08±0,03 2,15±0,07 1,05±0,02 2,18±0,06 1,00±0,04 

90 2,23±0,04 1,15±0,05 2,38±0,08 1,28±0,05 2,48±0,07 1,36±0,10 

120 2,29±0,02 1,46±0,07 2,76±0,06 1,39±0,05 2,51±0,02 1,36±0,02 

150 2,20±0,04 1,25±0,05 2,30±0,06 1,23±0,04 2,38±0,11 1,35±0,03 

180 2,08±0,02 1,08±0,04 2,05±0,05 1,28±0,03 2,30±0,02 1,26±0,03 

210 2,43±0,05 1,19±0,02 2,15±0,05 1,36±0,05 2,21±0,05 1,24±0,02 

240 1,95±0,02* 1,01±0,02 1,93±0,02 1,21±0,04 2,20±0,01 1,24±0,03 

330 1,55±0,07 1,15±0,05 2,21±0,03* 1,11±0,02 – – 

420 – – 3,38±0,05*** 0,84±0,02* – – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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15 до 20 доби (на 57,14 %). У качок старшого віку цей показник нерівномірно 

зменшується на 21,23 % і в 330-добових становить 1,15±0,05 см. Найбільш 

інтенсивне зменшення цього показника реєструється у віці цієї птиці від  

210 до 240 доби (на 15,13 %) і від 120 до 150 доби (на 14,38 %). 

Довжина другої ПП порожньої кишки збільшується від добового 

(0,48±0,08 см) до 120-добового віку (2,76±0,06 см) качок (на 475,0 %). 

Найбільш інтенсивно (на 143,24 %) вона зростає у птиці віком від 20 до  

25 доби. У птиці старшого віку цей показник нерівномірно зменшується на 

30,07 % і в 240-добових становить 1,93±0,02 см. У старших качок довжина 

другої ПП збільшується на 75,13 % і у 420-добових птахів набуває 

максимального значення (3,38±0,05 см). 

Ширина другої плямки інтенсивно збільшується від добового 

(0,51±0,08 см) до 20-добового (1,40±0,20 см) віку качок (на 174,5 %). У птиці 

старшого віку цей показник є меншим. Він хвилеподібно зменшується та 

збільшується, досягаючи максимальних значень у 120 (1,39±0,05 см) і  

210 (1,36±0,05) діб. Ширина ПП в 420-добових качок складає 0,84±0,02 см. 

Найінтенсивніше ширина другої ПП порожньої кишки збільшується у качок 

віком від 5 до 10 доби (на 33,82 %). 

Довжина третьої ПП порожньої кишки качок збільшується на 560,53 % 

від добового (0,38±0,04 см) до 120-добового віку (2,51±0,02 см). Найбільш 

інтенсивно цей показник зростає у птиці віком від 25 до 30 доби (на 91,89 %) 

і від 15 до 20 доби (на 50,0 %). У птиці старшого віку він зменшується і в 

240-добових становить 2,20±0,01 см. Найбільш інтенсивно довжина цієї ПП 

зменшується у качок віком від 120 до 150 доби (на 5,18 %).  

Ширина третьої ПП порожньої кишки збільшується на 403,03 % у 

качок віком від першої (0,33±0,03 см) до 20 доби (1,66±0,08 см). Найбільш 

інтенсивне зростання реєструється у птиці віком від першої до 5 доби (на 

127,27 %). У качок старшого віку даний показник є меншим і в 240-добової 

становить 1,24±0,03 см. Найбільш значне зменшення ширини третьої ПП 

порожньої кишки відмічено у качок віком від 20 до 25 доби (на 42,17 %). 
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3.2.1.3. Топографія і макроскопічні показники плямки Пейєра 

клубової кишки качок 

У клубовій кишці качок виявляється тільки одна ПП, яка має 

прямокутну форму і розташована між її брижовими поверхнями (рис. 3.2, 

3.5). У добової птиці вона знаходиться на відстані 1,61±0,39 см від ілео-

цекального шва (табл. 3.7). Ця відстань збільшується на 715,53 % до 120- 

добового віку качок (13,13±0,53 см). Найбільш інтенсивне збільшення 

реєструється у птиці віком від першої до 5 доби (на 122,36 %). У качок 

старшого віку відстань від ілео-цекального шва до ПП зменшується на 47,6 % 

і в 420-добових становить 6,88±0,11 см. Найбільш інтенсивне воно 

відмічається у птиці віком від 240 до 330 доби (на 17,65 %) і від 150 до  

180 доби (на 17,01 %). 

 

 

Рис. 3.5. Фрагмент кишечника качки віком 5 діб (нативний препарат):  

1 – клубова кишка; 1а – плямка Пейєра клубової кишки; 2 – сліпі кишки; 2а – 

плямки Пейєра сліпих кишок; 2б – сліпокишковий дивертикул; 3 – пряма 

кишка. 

 

Довжина ПП клубової кишки зростає на 144,26 % від добового 

(0,61±0,06 см) до 120-добового віку качок (1,49±0,06 см). Найбільш 

інтенсивно цей показник збільшується у птиці віком від 90 до 120 доби (на 



108 

 

36,36 %) і від 15 до 20 доби (на 34,33 %). У качок старшого віку він 

зменшується на 47,65 % і в 420-добових становить 0,78±0,02 см. Найбільш 

інтенсивне зменшення довжини ПП клубової кишки реєструється у качок 

віком від 330 до 420 доби (на 29,09 %). 

Таблиця 3.7 

Морфометричні показники плямки Пейєра клубової кишки качок, 

см, M±m 

Вік, діб 
Відстань від ілео-

цекального шва 
Довжина Ширина 

1 1,61±0,39 0,61±0,06 0,43±0,05 

5 3,58±0,15*** 0,59±0,07 0,58±0,04* 

10 5,41±0,24 0,62±0,07 0,58±0,05 

15 5,42±0,26 0,67±0,04 0,68±0,07 

20 5,77±0,31 0,90±0,03*** 0,68±0,05 

25 7,07±0,02 0,90±0,01 0,75±0,002 

30 9,88±0,15** 0,93±0,01 0,91±0,03 

60 10,75±0,34 0,99±0,04 0,92±0,03 

90 11,40±0,27 1,35±0,06 1,15±0,05 

120 13,13±0,53 1,49±0,06 1,20±0,06 

150 12,05±0,11 1,41±0,04 1,26±0,05 

180 10,00±0,42 1,25±0,03 1,25±0,01 

210 9,25±0,05 1,31±0,02 1,15±0,01 

240 8,50±0,16 1,32±0,02 1,07±0,03 

330 7,00±0,13* 1,10±0,02* 1,04±0,05 

420 6,88±0,11 0,78±0,02*** 0,89±0,02 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Ширина ПП клубової кишки качок збільшується на 193,02 % від їх 

добового (0,43±0,05 см) до 150-добового (1,26±0,05 см) віку. Найбільш 

значне збільшення цього показника відмічається у качок віком від першої до 
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5 доби (на 34,88 %) і від 60 до 90 доби (на 25,0 %). У птиці старшої 150 діб 

ширина ПП зменшується на 29,37 % і в 420-добових становить 0,89±0,02 см. 

Найбільш інтенсивне її зменшення відмічається у віці від 330 до 420 доби (на 

14,42 %). 

 

3.2.1.4. Топографія і макроскопічні показники плямок Пейєра 

сліпих кишок качок 

У сліпих кишках качок, досліджених нами вікових груп, чітко 

сформованих мигдаликів, подібних таким мигдаликам сліпих кишок курей, 

ми не виявили. Разом з цим у їх стінці є 60–80 ПП (у кожній кишці). Вони 

мають округлу, овальну та конічну форму і неоднакові розміри (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Плямки Пейєра сліпої кишки качки віком 120 діб (нативний 

препарат). 

 

Значна кількість ПП розташована в основі сліпих кишок ланцюжком, 

який починається, залежно від віку птиці, на певній віддалі від початку 

кишок (табл. 3.8). Так, у добових качок в правій сліпій кишці вона складає 

0,37±0,05 см, а в лівій – 0,35±0,04 см. Відстань від початку сліпих кишок до 

ланцюжка ПП із збільшенням віку качок змінюється. В правій сліпій кишці 

вона зростає до 120-добового віку качок на 75,68 % (0,65±0,02 см), а в лівій – 

на 65,71 % (0,58±0,01 см). Найбільш інтенсивно відстань до ланцюжка ПП 

від початку правої сліпої кишки зростає від 25 до 30 доби (на 19,51 %), а лівої 
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Таблиця 3.8 

Макроморфометричні показники ланцюжків плямок Пейєра сліпих кишок качок, см, M±m 

Вік, діб 

Ланцюжок правої сліпої кишки Ланцюжок лівої сліпої кишки 

відстань від ілео-

цекального шва 
довжина ширина 

відстань від ілео-

цекального шва 
довжина ширина 

1 0,37±0,05 0,77±0,09 0,06±0,01 0,35±0,04 1,33±0,04 0,08±0,02 

5 0,37±0,02 1,35±0,09*** 0,08±0,02 0,35±0,04 1,34±0,14 0,11±0,01* 

10 0,39±0,07 1,39±0,13 0,10±0,01 0,35±0,03 1,48±0,18 0,12±0,01 

15 0,39±0,06 1,66±0,31 0,10±0,01 0,36±0,04 2,54±0,52** 0,13±0,01 

20 0,41±0,04 2,45±0,24* 0,19±0,02*** 0,37±0,12 3,02±0,22* 0,13±0,01 

25 0,41±0,01 3,28±0,04* 0,19±0,001 0,44±0,004 3,51±0,02* 0,14±0,001 

30 0,49±0,02 3,45±0,10 0,19±0,01 0,48±0,01 3,99±0,04* 0,15±0,01 

60 0,58±0,02 3,95±0,05 0,31±0,01** 0,55±0,01 4,03±0,12 0,27±0,004** 

90 0,60±0,02 4,53±0,07 0,43±0,02 0,56±0,01 5,05±0,05 0,30±0,01 

120 0,65±0,02 4,68±0,10 0,45±0,02 0,58±0,01 5,30±0,17 0,35±0,01 

150 0,60±0,01 5,80±0,22 0,46±0,02 0,53±0,01 5,24±0,13 0,39±0,01 

180 0,50±0,01** 5,03±0,07 0,41±0,02 0,51±0,01 5,09±0,09 0,39±0,09 

210 0,54±0,02 4,35±0,03* 0,46±0,01 0,56±0,03 5,09±0,05 0,38±0,01 

240 0,54±0,03 4,20±0,14 0,43±0,02 0,50±0,01 3,95±0,06** 0,36±0,01 

330 0,58±0,01 4,13±0,06 0,41±0,02 0,48±0,01 3,83±0,02 0,35±0,01 

420 0,53±0,03 4,06±0,09 0,40±0,02 0,45±0,01 3,75±0,05 0,33±0,01 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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– від 20 до 25 доби (на 18,92 %). У птиці старшого віку цей показник 

зменшується і у 420-добової становить відповідно 0,53±0,03 см і 0,45±0,01 см. 

Тобто відстань від початку правої кишки до ПП зменшується на 18,46 %, 

лівої – на 22,41 %. 

Лінійні показники ланцюжків ПП лівої та правої сліпих кишок 

(довжина і ширина), а також їх вікові зміни неоднакові (табл. 3.8). 

Довжина ланцюжка ПП правої сліпої кишки збільшується на 653,25 % 

від добового (0,77±0,09 см) до 150-добового (5,8±0,22 см) віку качок. 

Довжина ланцюжка ПП лівої сліпої кишки збільшується на 298,5 % від 

добового (1,33±0,04 см) до 120-добового (5,30±0,17 см) віку качок. 

Збільшення довжини ланцюжків ПП сліпих кишок відбувається 

нерівномірно. Найбільш інтенсивно вона зростає у правій кишці в качок 

віком від першої до 5 доби (на 75,32 %), а в лівій – від 10 до 15 доби (на 71,62 

%). У птиці старшого віку довжина ланцюжків ПП сліпих кишок 

зменшується (правої – на 30,0 %, лівої – на 29,25 %) і в 420-добових 

становить відповідно 4,06±0,09 см і 3,75±0,05 см. Найбільш інтенсивне 

зменшення у лівій кишці відмічається у віці від 180 до 210 доби (на 13,52 %) і 

від 150 до 180 доби (на 13,28 %), у правій – від 210 до 240 доби (на 22,4 %). 

Ширина ланцюжків ПП обох сліпих кишок теж змінюється із 

збільшенням віку качок (табл. 3.8). Вона збільшується в обох кишках до 150-

добового віку птиці (правого – на 666,67 %, лівого – на 387,5 %) і становить 

відповідно 0,46±0,02 см і 0,39±0,01 см. Найбільш інтенсивне зростання ширини 

ланцюжка ПП обох сліпих кишок реєструється в качок віком від 30 до  

60 доби (правого – на 63,2 %, лівого – на 80,0 %), а правого ще й від 15 до  

20 доби (на 90 %). У качок старшого віку ширина ланцюжків ПП в обох 

сліпих кишках стає меншою. У правій кишці цей показник зменшується на 

13,04 % і складає 0,40±0,02 см, а в лівій – на 15,38 % і становить 

0,33±0,01 см. 

 



112 

 

3.2.2. Топографія і макроскопічні показники дивертикула Меккеля 

качок 

Відомо, що дивертикул Меккеля є протокою жовткового мішка, яка 

з’єднує його з порожниною порожньої кишки. Він розташований у грудо-

черевній порожнині качок на антимезентеріальній поверхні порожньої кишки 

і своєю верхівкою спрямований краніально (рис. 3.7). ДМ займає постійне 

положення у порожній кишці і знаходиться на декілька сантиметрів 

каудальніше від її середини. При цьому відношення довжини ділянки 

порожньої кишки до місця розташування дивертикула та після нього у всіх 

досліджених вікових групах качок коливається в межах 0,52–0,71 : 0,48–0,29 

(табл. 3.9). 

 

Рис. 3.7. Дивертикул Меккеля качки віком 10 діб (нативний препарат):  

1 – порожня кишка; 2 – дивертикул Меккеля. 

 

У добових качок ДМ розташований на відстані 19,10±1,59 см від 

початку порожньої кишки. Вона значно збільшується до 120-добового віку 

качок (на 443,87 %) і становить 103,88±0,03 см. Зростання цього показника 

відбувається нерівномірно. Найбільш інтенсивно він збільшується у качок 

віком від першої до 5 доби (на 54,08 %). У птиці старшого віку ця відстань 

зменшується і у 420-добових качок становить 64,00±0,15 см. Тобто за період 

від 120- до 420-добового віку вона зменшується на 38,39 %. Найбільш 
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інтенсивне її зменшення відмічається у птиці віком від 240 до 330 доби (на 

27,00 %) і від 330 до 420 доби (на 12,93 %). 

ДМ качок має вигляд трубочки зі звуженою верхівкою. На верхівці 

дивертикула в качок віком від першої до 20 доби може знаходитись залишок 

жовткового мішка з вмістимим. У зв’язку з цим дивертикул набуває 

булавоподібної форми. Залишок жовткового мішка у добових качок 

трапляється у 83 % особин, у 5-добових – у 50 %, 10-, 15- і 20-добових  

– у 16,7 %. 

Таблиця 3.9 

Топографічні показники дивертикула Меккеля качок 

Вік, 

діб 

Відстань від початку 

порожньої кишки, см, M±m 

Співвідношення частин порожньої 

кишки відносно розташування 

дивертикула Меккеля 

1 19,10±1,59 0,54 : 0,46 

5 29,43±1,33** 0,55 : 0,45 

10 37,50±0,95*** 0,56  0,44 

15 46,15±1,22** 0,58 : 0,42 

20 48,10±0,99 0,56 : 0,44 

25 56,98±0,28* 0,60 : 0,40 

30 67,88±0,90* 0,58  0,42 

60 79,25±1,28 0,64 : 0,36 

90 82,45±1,40 0,58 : 0,42 

120 103,88±1,07** 0,59 : 0,41 

150 101,75±0,26 0,58 : 0,42 

180 101,26±0,58 0,59 : 0,41 

210 100,95±0,95 0,62 : 0,38 

240 100,69±0.91 0,71 : 0,29 

330 73,50±0,73*** 0,56 : 0,44 

420 64,00±0,15** 0,52 : 0,48 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 



114 

 

Довжина ДМ змінюється із збільшенням віку качок (табл. 3.10). Вона 

збільшується до 150-добового віку качок. Так, у добової птиці вона становить 

0,39±0,15 см, а в 150-добової – 1,8±0,02 см. Тобто за цей період вона 

збільшується на 361,54 %. Збільшення довжини дивертикула відбувається 

нерівномірно. Вона зростає до 15-добового віку качок, у 20-добових дещо 

зменшується, а в старших збільшується і максимального значення 

(1,80±0,02 см) набуває у 150-добових. Найбільш інтенсивно збільшується цей 

показник у птиці віком від першої до 5 доби (69,23 %), від 60 до 90 доби  

 

Таблиця 3.10 

Лінійні параметри дивертикула Меккеля качок, см, M±m 

Вік, діб Довжина Діаметр 

1 0,39±0,15 0,28±0,10 

5 0,66±0,05 0,10±0,01 

10 0,68±0,12 0,13±0,02 

15 0,86±0,21 0,18±0,01 

20 0,61±0,08 0,20±0,03 

25 0,73±0,01 0,22±0,001 

30 1,00±0,03* 0,26±0,01 

60 1,00±0,03 0,33±0,01 

90 1,39±0,04* 0,40±0,02 

120 1,39±0,03 0,45±0,01 

150 1,80±0,02 0,44±0,01 

180 1,35±0,01 0,43±0,01 

210 1,35±0,01 0,43±0,02 

240 1,05±0,02** 0,41±0,01 

330 0,85±0,05 0,33±0,02 

420 0,80±0,01 0,34±0,004 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
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(39,00 %) і від 120 до 150 доби (на 29,5 %). У птиці старшої 150-добового 

віку довжина ДМ зменшується на 55,56 % і в 420-добової складає 

0,80±0,01 см (табл. 3.10). Найбільш інтенсивно зменшення відбувається у 

качок віком від 150 до 180 доби (на 25,00 %) та від 210 до 240 доби (на 

22,23 %). 

Із збільшенням віку качок змінюється і діаметр середньої частини ДМ 

(табл. 3.10). Він зменшується від добового віку птиці (0,28±0,10 см) до  

5-добового (0,10±0,01 см) на 64,29 %. Надалі цей показник починає 

збільшуватись, але у 30-добових качок не досягає значення (0,26±0,01 см), 

яке властиве добовій птиці. У 60-добових качок діаметр ДМ стає більшим 

ніж у добових качок і продовжує збільшуватись до їх 120-добового віку 

(0,45±0,01 см). Загалом від добового до 120-добового віку качок діаметр ДМ 

збільшується на 60,71 %. Найбільш інтенсивне зростання діаметру 

відмічається у птахів віком від 10 до 15 доби (на 38,46 %) і від 10 до 15 доби 

(на 30,0 %). У птиці старшого віку цей показник зменшується на 24,45 % і в 

420-добових становить 0,34±0,004 см. Найбільш інтенсивне зменшення 

діаметру середньої частини ДМ відмічається у качок віком від 240 до  

330 доби (на 19,51 %). 

 

3.2.3. Топографія і макроскопічні показники сліпокишкових 

дивертикулів качок 

Сліпокишковий дивертикул – це конусоподібне щільне закінчення 

сліпої кишки (рис. 3.8), в стінці якого локалізована лімфоїдна тканина  

(рис. 3.9). СКД, як імунні утворення, виявлялися у качок віком від першої до 

330 доби. Лінійні параметри (довжина і найбільша товщина) дивертикула 

правої та лівої сліпих кишок неоднакові (табл. 3.11). 

Довжина і найбільша товщина лівого і правого сліпокишкових 

дивертикулів змінюються у досліджуваних вікових групах качок (табл. 3.11). 

Довжина і найбільша товщина лівого СКД нерівномірно збільшуються 

від добового (відповідно – 0,09±0,01 і 0,09±0,05 см) до 120-добового 



116 

 

(однакові – 0,34±0,02 см) віку птиці на 277,78 %, досягаючи максимальних 

значень. Найбільш інтенсивно збільшення цих показників реєструється від  

                         

Рис. 3.8. Сліпокишкові дивертикули качки віком 10 діб (нативний 

препарат): 1 – дивертикул лівої сліпої кишки; 2 – дивертикул правої сліпої 

кишки, 3 – клубова кишка. 

 

 

Рис. 3.9. Сліпокишковий дивертикул качки віком 20 діб (поздовжній 

зріз): 1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 3а – 

дифузна лімфоїдна тканина; 3б – первинний лімфоїдний вузлик; 4 – 

порожнина сліпої кишки. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×40. 
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добового до 5-добового віку качок. Так, довжина СКД збільшується на 

77,78 %, а найбільша товщина – на 74,44 %. У птиці старшого віку названі 

показники лівого дивертикула нерівномірно змінюються і в 330-добової 

становлять, відповідно – 0,29±0,004 і 0,18±0,002 см. Таким чином від 120 до 

330 доби довжина лівого СКД зменшується на 14,7 % і найбільша товщина – 

на 47,06 %. 

Таблиця 3.11 

Лінійні параметри сліпокишкових дивертикулів качок, см, M±m 

Вік, діб 
Лівого Правого 

довжина найбільша товщина довжина найбільша товщина 

1 0,09±0,01 0,09±0,05 0,28±0,19 0,28±0,19 

5 0,16±0,01 0,13±0,03* 0,17±0,03 0,17±0,01 

10 0,18±0,03 0,14±0,02 0,18±0,02 0,17±0,07 

15 0,19±0,03 0,19±0,01** 0,27±0,07* 0,25±0,04 

20 0,22±0,03 0,19±0,02 0,23±0,04 0,23±0,04 

25 0,23±0,003 0,19±0,002 0,26±0,002 0,20±0,002 

30 0,24±0,01 0,21±0,004 0,20±0,01 0,21±0,01 

60 0,25±0,01 0,24±0,01 0,21±0,01 0,21±0,004 

90 0,25±0,01 0,25±0,001 0,26±0,004 0,25±0,01* 

120 0,34±0,02 0,34±0,02 0,26±0,01 0,26±0,01 

150 0,20±0,01 0,20±0,01 0,23±0,01 0,20±0,01 

180 0,20±0,01 0,20±0,01 0,13±0,01** 0,11±0,003** 

210 0,30±0,003* 0,21±0,01 0,10±0,01 0,09±0,01 

240 0,28±0,04 0,18±0,02 0,21±0,01* 0,18±0,02 

330 0,29±0,004 0,18±0,002* 0,21±0,005 0,18±0,004 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

Довжина і найбільша товщина правого СКД відрізняється від таких 

показників лівого дивертикула (табл. 3.11). Певних закономірностей їх зміни 
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у досліджених вікових групах качок не виявляється. Максимальні значення 

його довжини і найбільшої товщини однакові і реєструється в добових качок 

(0,28±0,19 см), а мінімальні – в 210-добових (відповідно – 0,10±0,01 і 

0,09±0,01 см). В останніх вікових групах качок відбувається нерівномірне 

збільшення або зменшення цих показників. 

 

Висновки до підрозділу 3. 2 

До імунних утворень кишечника качок відносять плямки Пейєра, 

дивертикул Меккеля і сліпокишкові дивертикули. 

ПП розташовані в стінці тонкого кишечника і сліпої кишки качок і 

виявляються візуально без застосування спеціальних методів, починаючи з  

5-добового віку птиці. Зі сторони слизової оболонки вони мають вигляд 

обмежених горбистих утворень білуватого відтінку, які дещо виступають над 

її поверхнею, а зі сторони серозної оболонки ділянка розміщення ПП значно 

потовщена і має світліше забарвлення. 

У дванадцятипалій кишці виявляється тільки одна ПП, яка розташована 

в слизовій оболонці брижової поверхні початку кишки, на її виході з 

пілоричної частини шлунка. Вона має конусоподібну форму, основа якої 

спрямована до пілоричної частини шлунка. Довжина та найбільша ширина 

цієї плямки збільшуються до 150-добового віку птиці. 

У порожній кишці качок віком від першої до 240 доби постійно 

виявляються три ПП. Перша та друга ПП розташовані у кишці краніально 

відносно ДМ, третя – каудальніше дивертикула. У 330-добових птахів 

виявляються дві ПП – перша і друга, а в 420-добових – одна ПП, тільки 

друга. Вони розташовані на різній відстані від початку порожньої кишки. Ця 

відстань до першої і другої ПП збільшується до 150-добового, а третьої – до 

120-добового віку птиці. У качок усіх досліджуваних вікових груп ПП 

порожньої кишки кільцеподібні. Вони займають весь периметр кишки і 

мають неоднакові розміри. Постійне збільшення довжини і ширини всіх ПП 

реєструється до 120-добового віку качок. 
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У клубовій кишці качок виявляється тільки одна ПП, яка має 

прямокутну форму і розташована між її брижовими поверхнями на певній 

відстані від ілео-цекального шва. Ця відстань збільшується до 120-добового 

віку качок. Довжина ПП клубової кишки постійно збільшується до 120-

добового віку птиці, а ширина – до 150-добового. 

ПП сліпих кишок качок розташовані ланцюжком в їх основі, який 

починається на певній відстані від початку кишок. Ця відстань в обох кишках 

постійно збільшується до 120-добового віку птиці. Довжина і ширина 

ланцюжка ПП правої сліпої кишки збільшується до 150-добового віку качок. 

В лівій кишці довжина ланцюжка ПП збільшується до 120 діб, а його ширина 

– до 150 діб. 

Дивертикул Меккеля у качок має вигляд трубочки із звуженою 

верхівкою. У особин віком від першої до 20 доби на його верхівці може 

траплятись залишок жовткового мішка. ДМ займає постійне положення у 

порожній кишці і знаходиться на декілька сантиметрів каудальніше від її 

середини. Максимальна відстань від початку порожньої кишки до ДМ 

реєструється у 120-добових качок. Довжина ДМ збільшується до 150-

добового віку птиці, а його максимальний діаметр реєструється у 120-

добових особин. 

Сліпокишковий (апікальний) дивертикул виявляється у качок віком від 

першої до 330 доби. Максимальні лінійні параметри (довжина і найбільша 

товщина) дивертикула правої сліпої кишки реєструються у 120-добовому віці 

качок, а лівої сліпої кишки – у добовому віці. 

Матеріали підрозділу 3.2. опубліковано у роботах [145–163, 165–167, 

272, 274, 275, 277]. 

 

 

 

 



120 

 

3.3. Мікроскопічна будова стінки імунних утворень кишечника 

качок 

Стінка імунних утворень кишечника качок має будову подібну такій 

стінки кишки. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою та серозною 

оболонками (рис. 3.10, 3.11). 

 

 

Рис. 3.10. Дванадцятипала кишка качки віком 25 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка. Фарбування 

гематоксиліном та еозином, ×40. 

 

Слизова оболонка сформована чотирма шарами – епітелієм, власною 

пластинкою, м’язовою пластинкою та підслизовою основою. Вона утворює 

тонкі високі ворсинки, крипти і складки. Ворсинки сформовані епітелієм і 

власною пластинкою, а складки – всіма шарами слизової оболонки. 

Епітелій слизової оболонки простий стовпчастий облямівковий (рис. 

3.12). Серед його клітин виявляються облямівкові клітини, келихоподібні 

клітини і ентероендокриноцити. У ділянках локалізації ЛТ в епітелії також 

реєструються М-клітини. Епітелій ворсинок слизової оболонки і крипт 

ділянок розміщення ПП інфільтрований лімфоїдними клітинами. Останні 

також виявляються в просвітах окремих крипт. Поодинокі інтраепітеліальні 
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лімфоїдні клітини виявляються починаючи з добового віку і з віком качок їх 

кількість збільшується. 

 

 

Рис. 3.11. Сліпа кишка качки віком 10 діб: 1 – серозна оболонка; 2 – 

м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка, 4 – лімфоїдна тканина плямки 

Пейєра. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×40. 

 

 

Рис. 3.12. Слизова оболонка плямки Пейєра клубової кишки качки віком 

10 діб: 1 – епітелій, 2 – власна пластинка, 3 – крипта. Фарбування 

гематоксиліном і еозином, ×400. 
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Облямівкові клітини стовпчастої форми з великим витягнуто-овальним 

базофільним ядром, яке розміщене майже посередині клітини (рис. 3.13, 

3.14). У ядрі виявляється від одного до декількох ядерець. Невелика кількість 

 

                          

Рис. 3.13. Облямівкові клітини епітелію плямки Пейєра порожньої 

кишки качки віком 150 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, 

×1000. 

 

Рис. 3.14. Епітелій слизової оболонки плямки Пейєра порожньої кишки 

качки віком 180 діб: 1 – облямівкова клітина, 2 – келихоподібна клітина, 3 – 

інтраепітеліальний лімфоцит. Електронограма, ×2500. 
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гетерохроматину прикріплена до внутрішньої мембрани ядерної оболонки та 

вільно розміщена у нуклеоплазмі. В цитоплазмі виявляється велика кількість 

мітохондрій. Ближче до апікального полюсу реєструються канальці добре 

розвиненої агранулярної ендоплазматичної сітки, що заповнені ліпідами 

(рис. 3.15). На апікальному полюсі ентероцитів розташовані мікроворсинки, 

які формують облямівку (рис. 3.16). Клітини з’єднані між собою різними 

типами контактів – прості, десмосоми, зубчасті (інтердігітальні), замикальні 

(рис. 3.15). 

 

 

Рис. 3.15. Міжклітинні контакти епітеліоцитів плямки Пейєра клубової 

кишки качки віком 180 діб: 1 – десмосомні контакти, 2 – замикальні 

контакти, 3 – мітохондрії, 4 – елементи гранулярної ендоплазматичної сітки. 

Електронограма, ×30000. 

 

Як відомо, келихоподібні клітини – це одноклітинні екзокринні залози, 

що продукують слиз, який вкриває поверхню епітелію слизової оболонки ПП 

(рис. 3.16, 3.17). Вони мають великі наближені до округлої форми ядра, які 

розташовані ближче до базального полюсу клітини. В ядрах відмічається 

одне-два ядерця і невелика кількість гетерохроматину, більша частина якого  
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Рис. 3.16. Апікальний полюс клітин епітелію плямки Пейєра клубової 

кишки качки віком 180 діб: 1 – келихоподібна клітина, 2 – облямівкова 

клітина, 3 – облямівка, 4 – інтраепітеліальний макрофаг. Електронограма, 

×5000. 

 

фіксована на внутрішній мембрані нуклеолеми. При накопиченні слизового 

секрету у апікальному полюсі клітини, ядро зміщується ближче до базальної 

мембрани. У такому випадку, апікальний полюс розширений і заповнений 

великими світлими гранулами секрету. У базальному полюсі клітини навколо 

ядра розміщені добре розвинені синтезуючі органели: ендоплазматична сітка, 

комплекс Гольджі, мітохондрії. 

Ендокриноцити або ентероендокриноцити розташовані на базальній 

мембрані між облямівковими клітинами (рис. 3.18). Вони мають велике ядро 

з одним-двома ядерцями і невеликою кількістю гетерохроматину, який 

вільно розміщений у нуклеоплазмі або фіксований до внутрішньої оболонки 

нуклеолеми. Ентероендокриноцити мають невеликий об’єм цитоплазми, в 

якій виявляються синтезуючі органели – ендоплазматична сітка, комплекс 

Гольджі, мітохондрії. Характерною ознакою цих клітин є наявність у 

цитоплазмі гормональних гранул з високою електронною щільністю. 
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Рис. 3.17. Базальний полюс клітин епітелію плямки Пейєра клубової 

кишки качки віком 180 діб: 1 – ядра облямівкових клітин, 2 – ядро 

келихоподібної клітини, 3 – інтраепітеліальний макрофаг. Електронограма, 

×5000. 

 

 

Рис. 3.18. Ентероендокриноцит (стрілка) епітелію плямки Пейєра сліпої 

кишки качки віком 180 діб. Електронограма, ×8000. 

 

М-клітини, або мікроскладчаті клітини відрізняються від інших 

епітеліальних клітин кишечника за їх морфологічними особливостями. На 

апікальній поверхні М-клітини мають слабо організовану щіточкову 
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облямівку з короткими неправильними мікроворсинками, на відміну від 

високоорганізованої щіточкової облямівки ентероцитів, з рівномірними 

щільно упакованими мікроворсинками (рис. 3.19). В цитоплазмі цих клітин 

виявляються мітохондрії, гранулярна ендоплазматична сітка, ендоцитозні 

пухирці. Ядро М-клітин велике з одним або двома ядерцями і невеликою 

кількістю хроматину, який рівномірно розподілений у нуклеоплазмі 

(рис. 3.19). 

У власній пластинці слизової оболонки ПП кишечника ми виявили 

фібробласти, фіброцити, тучні клітини і гістіоцити. 

Фібробласти – великі відросчасті клітини (рис. 3.20, 3.21). Ядро з 

рівномірно розподіленим гетерохроматином, частина якого фіксується до 

внутрішньої мембрани нуклеолеми. У ядрі видно 1–2 великих ядерця. В 

цитоплазмі фібробластів добре розвинені синтезуючі органели – гранулярна 

ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, мітохондрії. Останні великих 

розмірів. У периферійному шарі цитоплазми розташовані мікрофіламенти. 

 

 

Рис. 3.19. М-клітина в епітелії плямки Пейєра порожньої кишки качки 

віком 180 діб: 1 – М-клітина, 2 – облямівкові клітини. Електронограма, 

×8000. 
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Рис. 3.20. Фібробласт (стрілки) у власній пластинці слизової оболонки 

плямки Пейєра сліпої кишки качки віком 180 діб. Цитоплазма містить добре 

розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку. Електронограма, ×12000. 

 

 

Рис. 3.21. Фібробласт в оточенні клітин лімфоїдного ряду у плямці 

Пейєра дванадцятипалої кишки качки віком 180 діб: 1 – фібробласт, 2 – 

ендоплазматична сітка у цитоплазмі фібробласта, 3 – мітохондрії. 4 – 

мікрофіламенти у цитоплазмі фібробласта, 5 – клітини лімфоїдного ряду. 

Електронограма, ×6000. 
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Фіброцити – це дефінітивні (кінцеві) форми розвитку фібробластів. 

Вони мають веретеноподібну форму (рис. 3.22). Ядро цих клітин велике, 

витягнуто-овальне, містить дрібнорозпилений гетерохроматин та 1–2 ядерця. 

В цитоплазмі фіброцитів невелика кількість органел, оскільки їх синтезуюча 

здатність невисока (рис. 3.23). 

 

  

Рис. 3.22. Фіброцити (вказані стрілками) серед клітин лімфоїдного ряду 

у лімфоїдній тканині плямки Пейєра порожньої кишки качки віком 150 діб. 

Фарбування гематоксиліном і еозином, ×1000. 

 

 

Рис. 3.23. Фіброцит (стрілка) у власній пластинці слизової оболонки 

плямки Пейєра клубової кишки качки віком 180 діб. Електронограма, ×5000. 
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Тучні клітини – клітини, цитоплазма яких містить велику кількість 

базофільних гранул, що обмежені  клітинною мембраною (рис. 3.24). В них 

виявляється зернистість. У цитоплазмі також виявляються мітохондрії, 

елементи ендоплазматичної сітки. Ядра цих клітин невеликі із значною 

кількістю гетерохроматину. 

 

 

Рис. 3.24. Тучна клітина (стрілка) лімфоїдної тканини дивертикула 

Меккеля качки віком 180 діб. Електронограма, ×15000. 

 

Гістіоцитів у пухкій волокнистій сполучній тканині власної пластинки 

та підслизової основи імунних утворень кишечника качок виявляється значна 

кількість. Цитоплазма цих клітин містить лізосоми, фагосоми та піноцитозні 

пухирці. Помітні також мітохондрії, ендоплазматична сітка. Ядро невелике, 

містить 1–2 ядерця, гетерохроматин у великій кількості конденсується біля 

внутрішньої мембрани нуклеолеми (рис. 3.25). 

 



130 

 

 

Рис. 3.25. Гістіоцит (стрілка) лімфоїдної тканини дивертикула Меккеля 

качки віком 180 діб. Електронограма, ×8000. 

 

М’язова оболонка імунних утворень представлена двома шарами 

гладкої м’язової тканини: сильно розвиненим внутрішнім циркулярним та 

зовнішнім поздовжнім. У ПП дванадцятипалої кишки вона тришарова: 

зовнішній і внутрішній шари – поздовжні, а сильно розвинений середній – 

циркулярний (рис. 3.26). Між шарами м’язової оболонки і пучками гладких  

м’язових клітин шарів знаходиться пухка волокниста сполучна тканина з 

великою кількістю кровоносних судин (рис. 3.27). 

Серозна оболонка сформована пухкою волокнистою сполучною 

тканиною, яка вкрита мезотелієм. Пухка волокниста сполучна тканина 

формує власну пластинку серозної оболонки і підсерозну основу. 

Архітектоніка і будова оболонок стінки імунних утворень дещо 

змінюється порівняно з такою оболонок стінки кишки. Це пов’язано з 

розвитком у ній ЛТ, яка має декілька рівнів структурної організації, що 

формуються послідовно. У добових качок вона представлена тільки ДЛТ, яка 

розміщена у власній пластинці слизової оболонки між криптами, у товщі 

ворсинок і в підслизовій основі (рис. 3.28). При цьому товщина цих структур 
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Рис. 3.26. М’язова оболонка плямки Пейєра дванадцятипалої кишки 

качки віком 210 діб: 1 – серозна оболонка; 2 – зовнішній поздовжній шар 

м’язової оболонки; 3 – середній циркулярний шар м’язової оболонки; 4 – 

внутрішній поздовжній шар м’язової оболонки. Фарбування за Маллорі, 

×100. 

 

Рис. 3.27. М’язова оболонка порожньої кишки качки віком 180 діб: 1 – 

пучки гладких м’язових клітин, 2 – перимізій, 3 – клітини лімфоїдного ряду. 

Електронограма, ×3000. 
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збільшується. ДЛТ також заглиблюється у пухку волокнисту сполучну 

тканину, яка розташована між поверхневими пучками гладких м’язових 

клітин внутрішнього шару м’язової оболонки (рис. 3.29). Тобто ЛТ 

виявляється не тільки в слизовій оболонці, а й у м’язовій оболонці імунних 

утворень кишечника качок. 

 

 
Рис. 3.28. Дифузна лімфоїдна тканина плямки Пейєра порожньої кишки 

добової качки: 1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова 

оболонка; 3а – дифузна лімфоїдна тканина; 3б – крипти слизової оболонки; 

3в – ворсинки. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×100. 

 

 

Лімфоїдні клітини ДЛТ локально інфільтрують поверхневий епітелій 

ворсинок та крипт, що веде до формування лімфоепітелію. У місцях 

розташування ДЛТ змінюється будова власної пластинки слизової оболонки і 

підслизової  основи   (рис.  3.30). Тут  виявляється  добре  розвинена  сітка 
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Рис. 3.29. Дифузна лімфоїдна тканина плямки Пейєра порожньої кишки 

добової качки: 1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова 

оболонка; 3а – дифузна лімфоїдна тканина; 3б – заглиблення дифузної 

лімфоїдної тканини у м’язову оболонку, 3в – крипти. Фарбування 

гематоксиліном та еозином, ×100. 

 

 

Рис. 3.30. Дивертикул Меккеля качки віком 30 діб. Імпрегнація 

арґентуму нітратом, ×100: 1 – м’язова оболонка, 2 – слизова оболонка, 3 – 

ретикулярні волокна дифузної лімфоїдної тканини, 4 – крипти. 

 

ретикулярних волокон, у комірках якої розміщені лімфоїдні клітини (рис. 

3.31). Місцями в ДЛТ помітні ніжні колагенові волокна (рис. 3.32). 

 



134 

 

 

Рис. 3.31. Ретикулярні волокна (чорного кольору) дифузної лімфоїдної 

тканини плямки Пейєра порожньої кишки качки віком 25 діб. Імпрегнація 

арґентуму нітратом, ×400. 

 

 

Рис. 3.32. Дивертикул Меккеля качки віком 30 діб: 1 – м’язова 

оболонка, 2 – слизова оболонка, 3 – колагенові волокна у дифузній 

лімфоїдній тканині, 4 – крипти. Фарбування за Ван Гізон, ×400. 

 

У ДЛТ імунних утворень кишечника старших качок з’являються 

ділянки з більш щільним розташуванням клітин лімфоїдного ряду – 
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передвузлики (рис. 3.33). Це структури, які не мають оболонки. Ретикулярні і 

колагенові волокна в передвузликах розріджені. 

 

Рис. 3.33. Ретикулярні волокна (стрілки) передвузлика лімфоїдної 

тканини плямки Пейєра клубової кишки качки віком 5 діб. Імпрегнація 

арґентуму нітратом, ×400. 

 

 

Рис. 3.34. Колагенові волокна (стрілки) передвузлику лімфоїдної 

тканини плямки Пейєра порожньої кишки качки віком 10 діб. Фарбування за 

Маллорі, ×400. 

 

Наступний рівень структурної організації ЛТ, первинні ЛВ, 

виявляються в деяких імунних утвореннях кишечнику вже з 5-добового віку 
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качок. Вони мають добре виражену оболонку (рис. 3.35). Лімфоїдні клітини в 

них розташовані з однаковою щільністю. У первинних ЛВ змінюється 

архітектоніка розташування ретикулярних волокон. В центральній частині 

вузликів їх мало, вони не мають певної орієнтації і можуть формувати 

розріджену сітку. На периферії вузликів ретикулярні волокна розташовані 

щільно та утворюють дрібнокоміркову сітку. Волокна, що розташовані на 

периферії вузликів, розташовані по колу і, разом з колагеновими волокнами, 

беруть участь у формуванні їх оболонки (рис. 3.36). У центральній частині 

первинних ЛВ колагенові волокна відсутні. Первинні ЛВ мають видовжено-

овальну форму. У слизовій оболонці, вузлики розташовані переважно 

перпендикулярно до поверхні оболонки, а в м’язовій – паралельно пучкам 

гладких м’язових клітин. 

 

 

Рис. 3.35. Первинний вузлик у лімфоїдній тканині плямки Пейєра 

дванадцятипалої кишки качки віком 60 діб: 1 – оболонка; 2 – лімфоїдні 

клітини; 3 – ретикулярні волокна. Імпрегнація арґентуму нітратом, ×400. 
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Рис. 3.36. Первинний вузлик у лімфоїдній тканині плямки Пейєра 

порожньої кишки качки віком 90 діб: 1 – колагенові волокна в оболонці; 2 – 

лімфоїдні клітини. Фарбування за Маллорі, ×400. 

 

У 10–20-добових качок імунні утворення кишечнику сформовані всіма 

рівнями структурної організації ЛТ (рис. 3.37). Тобто, в ній з’являються ще й 

вторинні ЛВ. 

Характерною ознакою вторинних ЛВ є наявність світлих (зародкових) 

центрів. Лімфоїдні клітини в останніх розташовані значно менш щільно, ніж 

на периферії (рис. 3.38). Ретикулярні волокна у цих ЛВ виявляються 

переважно тільки на периферії. В центральних ділянках вузликів вони 

трапляються дуже рідко. Ретикулярні волокна вторинних ЛВ більш товсті і 

розташовані нещільними пучками, які орієнтовані по колу і беруть участь у 

формуванні оболонки. Крім ретикулярних волокон, в останній виявляються 

також колагенові та еластичні (рис. 3.39, 3.40). Вторинні ЛВ мають 

видовжено-овальну форму і в слизовій оболонці розміщені переважно 

перпендикулярно до поверхні оболонки. 
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Рис. 3.37. Плямка Пейєра дванадцятипалої кишки качки віком 20 діб:  

1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 3а – 

дифузна лімфоїдна тканина; 3б – передвузлик; 3в – первинний лімфоїдний 

вузлик; 3г – вторинний лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном та 

еозином, ×40. 

 

 

Рис. 3.38. Дивертикул Меккеля качки віком 60 діб: 1 – м’язова 

оболонка; 2 – первинний лімфоїдний вузлик; 2а – слизова оболонка; 2б – 

вторинний лімфоїдний вузлик. Імпрегнація арґентуму нітратом, ×400. 

 

В м’язовій оболонці такі вузлики розміщені паралельно пучкам гладких 

м’язових клітин. Вони можуть розташовуватись поодинці, або групами 
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(пакетами) – від двох і більше (рис. 3.41). У ДМ качок старших вікових груп 

вторинні ЛВ виявляються по всій товщині слизової оболонки – у власній 

пластинці і підслизовій основі, у ПП і СКД – ближче до м’язової оболонки. 

 

 

Рис. 3.39. Плямка Пейєра дванадцятипалої кишки качки віком 180 діб: 

1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 3а – 

дифузна лімфоїдна тканина; 3б – первинний лімфоїдний вузлик; 3в – 

вторинний лімфоїдний вузлик. Фарбування за Маллорі, ×100. 

 

 

Рис. 3.40. Колагенові волокна (стрілки) оболонки лімфоїдних вузликів 

дивертикула Меккеля качки віком 180 діб. Електронограма, ×10000. 
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Рис. 3.41. Пакети лімфоїдних вузликів у м’язовій оболонці плямки 

Пейєра клубової кишки качки віком 150 діб: 1 – м’язова оболонка; 1а – 

пакети лімфоїдних вузликів; 2 – слизова оболонка. Фарбування 

гематоксиліном та еозином, ×100. 

 

Субмікроскопічними дослідженнями в імунних утвореннях кишечника 

виявлені венули з високим ендотелієм (рис. 3.42), через які, як відомо, 

відбувається міграція лімфоцитів із крові в ділянки локалізації ЛТ. 

 

Рис. 3.42. Венула з високим ендотелієм в лімфоїдній тканині 

дивертикула Меккеля качки віком 180 діб: 1 – стінка венули; 2 – еритроцит у 

просвіті венули; 3 – лімфоїдні клітини. Електронограма, ×4000. 
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3.3.1. Мікроструктура плямки Пейєра дванадцятипалої кишки 

Загальний план мікроструктури ПП 12-палої кишки такий, який 

описаний вище. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою та серозною 

оболонками і лімфоїдною тканиною. 

Серед оболонок стінки ПП качок усіх досліджених вікових груп 

найбільшу площу займає слизова оболонка (табл. 3.12). Вона збільшується на 

12,9 % від добового віку (63,47±0,14 %) до 25-добового віку (71,66±0,25 %) 

качок. Найбільш інтенсивно цей показник зростає у віці від 20 до 25 доби (на  

Таблиця 3.12 

Площа, яку займають оболонки в плямці Пейєра дванадцятипалої 

кишки, %, M±m 

Вік, діб Серозна оболонка М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 6,00±0,11 30,63±0,14 63,47±0,14 

5 5,42±0,18 30,12±0,21 64,46±0,26 

10 4,88±0,02 29,31±0,08 65,80±0,08 

15 4,83±0,03 27,27±0,15* 67,90±0,16* 

20 4,65±0,03 26,06±0,12 69,29±0,13 

25 3,05±0,03** 25,29±0,26 71,66±0,25 

30 2,34±0,07* 26,30±0,14 71,36±0,11 

60 2,07±0,08 29,33±1,35 68,60±1,35 

90 2,15±0,12 29,45±0,33 68,40±0,33 

120 2,04±0,30 31,40±0,34* 66,56±0,19* 

150 1,81±0,20 34,09±0,75 64,10±0,86 

180 1,18±0,18 36,50±1,28 62,32±1,14 

210 1,06±0,13 37,10±1,46 61,84±1,58 

240 0,97±0,04 38,24±0,99 60,80±0,95 

330 0,96±0,04 38,62±0,29 60,42±0,29 

420 0,92±0,03 39,07±0,16 60,01±0,18 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
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3,42 %) і від 5 до 10 доби (на 3,33 %). У птиці старшого віку він поступово 

зменшується на 16,26 % і в 420-добових становить 60,01±0,18 %. Найбільш 

інтенсивне зменшення відмічається у качок віком від 30 до 60 доби (на 

3,94 %) і від 120 до 150 доби (на 3,7 %). Починаючи від 180-добового віку 

качок площа слизової оболонки ПП є меншою ніж у добових. Загалом вона 

зменшується на 5,45 %. 

М’язова оболонка за площею у ПП займає друге місце (табл. 3.12). 

Вона зменшується від добового віку (30,68±0,13 %) до 25-добового 

(25,29±0,26 %) на 17,57 %. Найбільш інтенсивне зменшення реєструється у 

віці від 15 до 20 доби – на 10,68 %. У качок старшого віку цей показник 

поступово збільшується на 54,49 % і в 420-добових досягає максимального 

значення (39,07±0,16%). Найбільш інтенсивне зростання цього показника 

відмічається у віці від 30 до 60 доби (на 11,52 %). Починаючи від 120-

добового віку качок площа м’язової оболонки у місці розташування ПП є 

більшою ніж у добових. Загалом вона збільшується на 27,35 %. 

Серозна оболонка займає найменшу площу (табл. 3.12). Вона 

поступово зменшується від добового віку (6,02±0,11 %) до 420-добового віку 

(0,92±0,03 %) качок на 84,72 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього 

показника відмічається від 20 до 25 доби (на 34,41 %) і від 25 до 30 доби (на 

23,28 %). 

ЛТ в ПП дванадцятипалої кишки качок усіх досліджених вікових груп 

знаходиться у слизовій оболонці і, починаючи з 10-добового віку птиці, – ще 

й у м’язовій оболонці. 

Площа ЛТ в ПП дванадцятипалої кишки з віком качок змінюється 

(табл. 3.13). Вона поступово зростає від добового віку (23,37±0,19 %) птиці 

до 150-добового (56,86±0,95 %) на 14,33 %. Найбільш інтенсивне збільшення 

площі ЛТ відмічається у качок віком від 120 до 150 доби (на 27,06 %). У 

качок старшого віку цей показник зменшується на 26,84 % і в 420-добових 

становить 41,60±2,54 %. Найбільш інтенсивне зменшення площі ЛТ 

реєструється у птиці віком від 150 до 180 доби (на 10,38 %). 
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Таблиця 3.13 

Загальна площа лімфоїдної тканини та її вміст у слизовій та 

м’язовій оболонках плямки Пейєра дванадцятипалої кишки, %, M±m 

Вік, доба Загальна площа М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 23,37±0,19 – 100 

5 23,69±0,23 – 100 

10 27,45±0,12* 7,63±0,13 92,37±0,13 

15 29,36±0,21 10,95±0,23 89,05±0,23 

20 30,38±0,097 10,50±0,14 89,50±0,14 

25 31,71±0,19 10,18±0,21 89,82±0,21 

30 35,99±0,20 8,36±0,27 91,64±0,27 

60 37,81±1,46 15,21±1,25 84,79±1,25 

90 38,76±0,40 17,17±0,65 82,83±0,65 

120 44,75±1,03** 23,30±1,41 76,70±1,41 

150 56,86±0,95** 27,33±1,14 72,67±1,14 

180 50,96±1,31 21,42±0,96 78,58±0,96 

210 49,18±0,73 19,13±1,76 80,87±1,76 

240 48,07±0,39 18,46±1,61 81,54±1,61 

330 43,55±2,32 14,75±1,63 85,25±1,63 

420 41,60±2,54 13,25±1,50 86,75±1,50 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

ЛТ у добової та 5-добової птиці виявляється тільки у слизовій 

оболонці, а починаючи з 10-добового віку ще й у м’язовій оболонці 

(рис. 3.43).  

Площа ЛТ у слизовій оболонці значно більша такої у м’язовій оболонці 

(табл. 3.13). Так, у 10-добових качок у слизовій оболонці вона становить 

92,37±0,13 %, а в м’язовій – 7,63±0,13 %. До 150-добового віку качок цей 

показник у слизовій оболонці зменшується на 27,33 % і становить 
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 72,67±1,14 %, а в м’язовій, навпаки, збільшується на 258,19 % і досягає 

27,33±1,14 %. 

 

Рис. 3.43. Плямка Пейєра дванадцятипалої кишки качки віком 15 діб:  

1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – 

дифузна лімфоїдна тканина; 5 – первинний лімфоїдний вузлик; 6 – вторинний 

лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном і еозином, ×100. 

 

Найбільш інтенсивне зменшення площі ЛТ у слизовій оболонці 

відмічається у птиці віком від 5 до 10 доби (на 7,63 %), від 60 до 90 доби (на 

7,47 %) і від 120 до 150 доби (на 7,4 %). Найбільш інтенсивне збільшення 

площі ЛТ у м’язовій оболонці реєструється у качок віком від 60 до 90 доби 

(на 81,93 %). У качок старшого віку площа ЛТ у слизовій оболонці 

збільшується на 19,38 % і становить у 420-добових 86,75±1,50 %, а в м’язовій 

зменшується – відповідно 51,52 % і 13,25±1,50 %. Найбільш інтенсивні зміни 

вмісту ЛТ в оболонках ПП у качок відмічаються у віці від 150 до 180 доби. У 

слизовій її вміст збільшується на 8,13 %, а в м’язовій зменшується – на  

21,62 %. 

Площа, яку займають у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки її форми 

структурної організації неоднакова (табл. 3.14). Найбільшу площу серед них 
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Таблиця 3.14 

Площа, яку займають форми лімфоїдної тканини у слизовій і м’язовій оболонках плямки Пейєра 

дванадцятипалої кишки, %, M±m 

В
ік

, 
д
іб

 

Дифузна лімфоїдна тканина Передвузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

З
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а 
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1 100 – 100 – – – – – – – – – 

5 68,08±0,91 – 100 31,92±0,91 – 100 – – – – – – 

10 69,70±0,16 10,20±0,18 89,80±0,18 22,65±0,14* – 100 7,65±0,12 – 100 – – – 

15 61,41±0,35 4,60±0,09** 95,40±0.09 21,13±0,20 – 100 6,95±0,10 – 100 10,51±0,27 71,43±0,90 28,57±0,90 

20 61,84±0,34 3,59±0,13 96,41±0,13 20,61±0,31 – 100 5,24±0,14* – 100 12,31±0,12 69,22±1,02 30,78±1,02 

25 76,43±0,36* 0,96±0,06** 99,04±0,06 4,31±0,15 – 100 5,14±0,15 7,46±1,04 92,54±1,04 14,12±0,32 72,04±1,05 27,96±1,05 

30 77,92±0,42 0,25±0,02 99,75±0,02 4,27±0,29 – 100 3,42±0,13 21,95±0,37 78,05±0,37 14,39±0,24 54,14±1,46* 45,86±1,46** 

60 69,11±1,28 – 100 0,74±0,27** – 100 1,44±0,30 – 100 28,71±1,33* 50,89±2,04 49,11±2,04 

90 68,05±0,53 – 100 0,71±0,36 – 100 0,14±0,07 – 100 31,10±0,48 55,46±2,67 44,54±2,67 

120 62,69±1,16* – 100 – – – 0,08±0,04 – 100 37,23±1,12* 63,58±5,14 36,42±5,14 

150 60,77±1,56 – 100 – – – – – – 39,23±1,56 69,53±0,17 30,47±0,17 

180 71,46±1,76 – 100 – – – – – – 28,54±1,76 77,91±2,68 22,09±2,68 

210 73,93±1,90 – 100 – – – – – – 26,07±1,90 73,96±3,75 26,04±3,75 

240 75,86±1,72 – 100 – – – – – – 24,14±1,72 73,75±3,72 26,25±3,72 

330 80,40±1,65 – 100 – – – – – – 19,60±1,65 65,37±5,21 34,63±5,21 

420 100 – 100 – – – – – – – – – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 



146 

 

займає ДЛТ. У добових качок це єдина форма ЛТ. З 5-добового  

(68,08±0,91 %) віку її площа нерівномірно зменшується (на 39,23 %) і в 150-

добових становить 60,77±1,56 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього 

показника відмічається у птиці віком від першої до 5 доби (на 31,92 %). У 

старших качок вміст ДЛТ у ПП дванадцятипалої кишки поступово зростає 

(на 39,44 %) і в 420-добових складає 84,74±1,71 %. Найбільш інтенсивне 

зростання цього показника реєструється у птиці віком від 150 до 180 доби (на 

17,59 %). 

У добових і 5-добових качок ДЛТ виявляється тільки у слизовій 

оболонці, а з 10- до 30-добового віку ще й у м’язовій (табл. 3.14). У 10-

добової птиці вміст ДЛТ у слизовій оболонці становить 89,80±0,18 %, у 

м’язовій – 10,20±0,18 %. До 30-добового віку качок цей показник у м’язовій 

оболонці зменшується на 97,55 % і складає 0,25±0,02 % вмісту ДЛТ у ПП. 

Найбільш інтенсивне зменшення цього показника відмічається у качок віком 

від 20 до 25 доби (на 73,26 %) і від 10 до 15 доби (на 54,9 %). У слизовій 

оболонці вміст ДЛТ відповідно зростає (99,75±0,02 %) і в старшої птиці ДЛТ 

виявляється тільки у слизовій оболонці. 

Передвузлики в ЛТ ПП дванадцятипалої кишки виявляються тільки у 

слизовій оболонці качок віком від 5 до 90 доби (табл. 3.14). У 5-добових їх 

площа складає 31,92±0,91 %. До 90-добого віку птиці цей показник 

зменшується на 97,78 % і становить 0,71±0,36 %. Найбільш інтенсивно 

зменшення площі ПВ відмічається в період від 20 до 25 доби (на 79,09 %) та 

від 30 до 60 доби (на 82,67 %). 

Первинні ЛВ у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки також виявляються не у 

всіх досліджених вікових групах качок (табл. 3.14). Верше вони реєструються 

у слизовій оболонці 10-добової птиці, займаючи площу в її ЛТ 7,65±0,12 %. 

До 120-добового віку качок, останній термін коли первинні ЛВ виявляються 

в цій оболонці, їх вміст зменшується до 0,08±0,04 %, тобто на 98,95 %. 

Найбільш інтенсивне зменшення цього показника (на 90,27 %) відмічається у 

віці від 60 до 90 доби. У м’язовій оболонці первинні ЛВ ми виявили тільки у 
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25- та 30-добовому віці качок. Вони займають відповідно 7,46±1,04 % і 

21,95±0,37 % площі ЛТ. 

Вторинні ЛВ у ЛТ обох оболонок ПП дванадцятипалої кишки 

виявляються з 15-добового віку качок. Вони займають 10,51±0,27 % площі їх 

ЛТ (табл. 3.14). Їх вміст зростає до 150-добового віку птиці на 273,26 %, 

складаючи 39,23±1,56%. Найбільш інтенсивно цей показник зростає (на  

99,51 %) у качок віком від 30 до 60 діб. У старшої птиці площа вторинних ЛВ 

зменшується на 61,1 % і в 420-добової становить 15,26±1,71%. Найбільш 

інтенсивне зменшення цього показника реєструється у качок віком від 150 до 

180 доби (на 27,25 %) і від 240 до 330 доби (на 18,81 %). 

Вміст вторинних ЛВ у м’язовій оболонці переважає такий у слизовій у 

качок усіх вікових груп (табл. 3.14). Так, у 15-добових качок цей показник 

становить відповідно 71,43±0,90 і 28,57±0,90%. У старшої птиці вміст 

вторинних ЛВ у оболонках хвилеподібно змінюється. Мінімальне значення 

цього показника у м’язовій оболонці (50,89±2,04 %), а максимальне – у 

слизовій (49,11±2,04 %), реєструється у 60-добових качок. У 180-добових 

особин відмічається найбільший вміст вторинних ЛВ у м’язовій оболонці 

(77,91±2,68 %) і найменший – у слизовій (22,09±2,68 %). 

Як відмічено вище, первинні і вторинні ЛВ виявляються в ЛТ ПП у 

слизовій і м’язовій оболонках дванадцятипалої кишки. Форма вузликів обох 

груп переважно  овальна і видовжено овальна (рис. 3.44). Найбільші їх 

довжина та ширина змінюються з віком качок (табл. 3.15). Так, найбільші 

довжина та ширина первинних ЛВ у слизовій оболонці 10-добових качок 

становить відповідно – 276,50±7,46 мкм і 206,50±9,21 мкм. До 20-добового 

віку вони зростають: найбільша довжина – на 12,03 % (309,75±9,32 мкм) і 

найбільша ширина – на 4,29 % (215,25±14,04 мкм). Із збільшенням віку птиці 

названі показники зменшуються (табл. 3.16). До 120 доби найбільша довжина 

первинних ЛВ зменшується на 20,34 % (246,75±20,31 мкм) і їх найбільша 

ширина – на 31,71 % (147,00±17,41 мкм). Найбільш інтенсивне їх зменшення 

реєструється у птиці віком від 30 до 60 доби – відповідно на 14,18 і 21,67 %. 
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Загалом від 10- до 120-добового віку вказані показники зменшуються 

відповідно на 10,76 і 28,21 %. 

 

Рис. 3.44. Плямка Пейєра дванадцятипалої кишки качки віком 60 діб:  

1 – м’язова оболонка; 2 – слизова оболонка; 3 – дифузна лімфоїдна тканина;  

4 – вторинні лімфоїдні вузлики. Імпрегнація арґентуму нітратом, ×400. 

 

Розміри вторинних ЛВ ЛТ ПП у слизовій оболонці 12-палої кишки 

переважають такі первинних (табл. 3.15). Так, у 15-добових качок їх 

найбільші довжина і ширина складають відповідно 297,50±8,70 мкм і 

213,50±10,09 мкм. Ці показники значно зростають до 20 доби: найбільша 

довжина – на 45,88 % (434,00±39,78 мкм) і найбільша ширина – на 34,43 % 

(287,00±13,26 мкм). До 240-добового віку птиці розміри вторинних ЛВ 

зменшуються відповідно на 50,0 % (217,00±8,29 мкм) і 45,12 %  

(157,50±14,09 мкм). До 330 діб відмічається різке зростання найбільшої 

довжини (на 39,52 %) і найбільшої ширини (61,11 %) вторинних ЛВ, до 420 

діб їх різке зменшення – відповідно на 39,88 % і 55,86 %. Загалом від 15- до 

420-добового віку качок ці показники зменшуються відповідно на 38,83 і 

47,54 %. 

У м’язовій оболонці, як відмічено вище, первинні ЛВ виявляються 

тільки у 25- і 30-добових качок. У 25-добових вузлики мають менші розміри, 
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Таблиця 3.15 

Розміри лімфоїдних вузликів у лімфоїдній тканині плямки Пейєра дванадцятипалої кишки, мкм, M±m 

Вік, 

діб 

Слизова оболонка М’язова оболонка 

Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

ширина довжина ширина довжина ширина довжина ширина довжина 

1 – – – – – – – – 

5 – – – – – – – – 

10 206,50±9,12 276,50±7,46 – – – – – – 

15 210,00±13,26 294,00±6,63 213,50±14,09 297,50±8,70 – – 257,25±25,07 392,00±33,15 

20 215,25±14,09 309,75±9,32 287,00±13,26* 434,00±39,78** – – 278,25±25,49 479,50±38,125 

25 211,75±12,64 290,25±19,68 260,75±8,08 406,00±36,47 92,75±10,77 217,00±17,41 276,50±16,99 427,00±23,21 

30 210,00±11,60 297,70±21,13 239,75±9,53 360,50±22,38 96,25±9,32 257,25±23,41 267,75±5,80 418,25±42,27 

60 164,50±12,02** 255,50±14,92 238,00±23,21 343,00±19,89 – – 246,75±13,47 374,50±12,85 

90 157,50±31,49 245,00±27,35 234,50±15,75 325,50±34,81 – – 241,50±25,69 371,00±14,09 

120 147,00±17,41 246,75±20,31 231,00±33,15 316,75±17,82 – – 246,75±15,13 367,50±36,88 

150 – – 229,25±21,76 313,25±29,63 – – 250,25±24,04 371,00±19,89 

180 – – 225,75±10,77 309,75±15,75 – – 250,25±9,53 367,50±5,80 

210 – – 201,25±19,06 301,00±38,125 – – 239,75±17,41 365,75±49,11 

240 – – 157,50±14,09 217,00±8,29* – – 231,00±12,43 365,75±29,42 

330 – – 253,75±10,77 302,75±12,43 – – 239,75±12,64 428,75±60,50 

420 – – 112,00±8,29 182,00±21,55*** – – – – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній вікової групі.
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ніж такі у слизовій оболонці (табл. 3.15). Від 25 до 30 доби реєструється 

збільшення найбільшої довжини на 18,55 % (257,25±23,41 мкм) і найбільшої 

ширини на 3,77 % (96,25±9,32 мкм). 

Вторинні ЛВ у м’язовій оболонці 12-палої кишки виявляються у качок 

віком від 15 до 330 доби. Їх найбільші довжина і ширина переважають такі у 

слизовій оболонці (табл. 3.15). Так, у 15-добових вони складають 

392,00±33,15 і 257,25±25,07 мкм. До 20 доби вказані показники зростають 

відповідно на 22,32 і 8,16 %. У старшої птиці розміри вторинних ЛВ 

зменшуються. У 240-добової птиці їх найбільша довжина становить 

365,75±29,42 мкм (на 23,72 %) і найбільша ширина – 231,00±12,43 мкм (на 

16,97 %). Найбільш інтенсивне зменшення найбільшої довжини вторинних 

ЛВ реєструється від 20 до 25 доби (на 10,95 %) і від 30 до 60 доби (на  

10,46 %), найбільшої ширини – від 30 до 60 доби (на 7,74 %). У качок віком 

від 240 до 330 діб вказані показники зростають відповідно на 17,22 % 

(428,75±60,50 мкм) і 3,79 % (239,75±12,64 мкм). Загалом від 15- до 330-

добового віку птиці найбільша довжина вторинних ЛВ у м’язовій оболонці 

збільшується на 9,38 %, а найбільша ширина зменшується на 6,8 %. 

 

3.3.2. Мікроструктура плямок Пейєра порожньої кишки 

Мікроструктура ПП порожньої кишки подібна такій ПП 

дванадцятипалої кишки. Площа оболонок їх стінки неоднакова. Серед них 

найбільша площа припадає на слизову оболонку (табл. 3.16). З віком качок 

вона змінюється, збільшуючись від добового віку (63,73±0,16 %) до 20-

добового (73,84±0,08 %) на 15,86 %. Найбільш інтенсивне зростання цього 

показника реєструється у птиці віком від 15 до 20 доби (на 8,21 %). У качок 

старшого віку площа слизової оболонки зменшується і в 330 діб складає 

59,38±2,31 %. У 420-добової птиці цей показник зростає до 60,89±0,15 %. 

Найбільш інтенсивно площа зменшується у качок віком від 120 до 150 доби 

(на 7,22 %). За період від 20 до 420 доби площа слизової оболонки ПП 

порожньої кишки зменшується на 17,54 %. 
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Таблиця 3.16 

Площа, яку займають оболонки у плямках Пейєра порожньої 

кишки, %, M±m 

Вік, діб Серозна М’язова Слизова 

1 4,95±0,06 31,32±0,15 63,73±0,16 

5 4,57±0,16 29,96±0,08 64,30±0,24 

10 4,48±0,02 29,32±0,11 66,21±0,11 

15 4,01±0,02 27,75±0,12 68,24±0,12 

20 3,25±0,03* 22,89±0,08* 73,84±0,08** 

25 3,21±0,06 24,97±0,64 71,82±0,63 

30 2,58±0,15** 25,26±1,30 72,16±1,21 

60 1,99±0,20* 26,01±0,17 71,99±0,37 

90 1,68±0,18 29,89±0,01 68,51±0,22 

120 1,18±0,10* 30,30±2,34 68,52±2,34 

150 1,07±0,10 35,36±1,38 63,57±1,47 

180 1,03±0,04 36,44±0,55 62,52±0,57 

210 0,98±0,10 37,73±0,59 61,29±0,60 

240 0,94±0,06 39,67±2,34 59,38±2,31 

330 0,93±0,07 40,01±0,52 59,06±0,46 

420 1,22±0,04 37,88±0,19 60,89±0,15 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

М’язова оболонка за площею посідає друге місце в ПП порожньої 

кишки качок (табл. 3.16). Вона зменшується від їх добового віку 

(31,32±0,15 %) до 20-добового віку (22,89±0,08 %) на 26,92 %. Найбільш 

інтенсивне зменшення цього показника реєструється у птиці від 15 до  

20 доби (на 17,51 %). У старших качок ця площа починає збільшуватись  

(у 25-добових – 24,97±0,64 %) і свого максимального значення (40,01±0,52 

%) досягає у 330-добової птиці. У 420-добових особин площа м’язової 
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оболонки стає меншою (37,88±0,19 %). За період від 20 до 420 доби площа 

м’язової оболонки збільшується на 65,49 %. Найбільш інтенсивне її 

зростання відмічається у качок віком від 60 до 90 доби (на 14,92 %) і від  

120 до 150 доби (на 16,7 %). 

Площа, яку займає у ПП серозна оболонка є найменшою (табл. 3.16). 

Вона поступово зменшується від добового віку (4,95±0,06 %) птиці до 330-

добового (0,93±0,07 %), збільшуючись у 420-добових (1,22±0,04 %). Загалом 

у качок цей показник від добового до 420-добового віку зменшується на 

75,35 %. Найбільш інтенсивне його зменшення реєструється від 30 до  

60 доби (на 22,7 %) і від 90 до 120 доби (на 29,76 %). 

ЛТ, яка зумовлює функції ПП порожньої кишки, у качок віком від 

першої до 15 доби розташована тільки у слизовій оболонці (рис. 3.45), а в 

старших – ще й і в м’язовій оболонці (рис. 3.46). 

 

Рис. 3.45. Плямка Пейєра порожньої кишки качки віком 15 діб: 1 – 

серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 3а – дифузна 

лімфоїдна тканина; 3б – первинний лімфоїдний вузлик; 3в – вторинний 

лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×40. 

 

Площа ЛТ в місці розташування ПП порожньої кишки з віком качок 

змінюється (табл. 3.17). Вона поступово зростає від добового віку  
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(23,31±0,26 %) птиці до 150-добового (59,58±1,28 %) на 155,6 %. Найбільш 

інтенсивне збільшення площі ЛТ відмічається у качок віком від 120 до  

150 доби (на 23,61 %). У качок старшого віку цей показник зменшується на 

58,49 % і у 420-добових становить 24,73±0,05 %. Найбільш інтенсивне 

зменшення площі ЛТ реєструється у птиці віком від 330 до 420 доби (на 

39,19 %). 

 

Рис. 3.46. Лімфоїдна тканина плямки Пейєра порожньої кишки качки 

віком 20 діб: 1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова 

оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна тканина; 5 – первинний лімфоїдний вузлик; 

6 – вторинний лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном та еозином, 

×40. 

 

Площа ЛТ, яка міститься у слизовій і м’язовій оболонках ПП 

порожньої кишки качок неоднакова (табл. 3.17). Неоднаково вона змінюється 

з віком цієї птиці. Як ми відмітили вище, ЛТ ПП порожньої кишки у качок 

віком від першої до 15 доби виявляється тільки у слизовій оболонці. 

Починаючи з 20 доби, її вміст зменшується до 330-добового віку птиці. Так, у 

20-добовому віці площа ЛТ в слизовій оболонці становить 92,59±0,05 %, а в 

330 діб – 73,71±0,49 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього показника 

реєструється від 60 до 90 доби (на 7,97 %). Від 330- до 420-добового віку 
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птиці відмічається значне збільшення площі ЛТ у слизовій оболонці (на  

35,71 %). У 420-добових качок ЛТ виявляється знову тільки у слизовій 

оболонці. ЛТ у м’язовій оболонці виявляється від 20-добового (7,41±0,05 %) 

до 330-добового віку птиці (26,29±0,49 %). За вказаний період площа ЛТ у 

цій оболонці зростає на 254,79 %. Найбільш інтенсивне її збільшення 

відмічається у качок віком від 60 до 90 доби (на 43,97 %) і від 25 до 30 доби 

(на 36,69 %). 

Таблиця 3.17 

Загальна площа лімфоїдної тканини та її вміст у слизовій та 

м’язовій оболонках плямок Пейєра порожньої кишки, %, M±m 

Вік, діб 
Лімфоїдна тканина 

Загальна площа М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 23,31±0,26 – 100 

5 24,34±0,33 – 100 

10 25,58±0,34 – 100 

15 27,87±0,41 – 100 

20 30,56±0,06 7,41±0,05 92,59±0,05 

25 32,91±0,62 8,57±0,71* 91,43±0,71 

30 36,45±1,07* 11,80±0,57** 88,20±0,57 

60 39,06±0,41* 15,35±0,86** 84,65±0,86 

90 45,52±1,00 22,10±1,96** 77,90±1,96 

120 48,20±1,09 23,08±2,57 76,92±2,57 

150 59,58±1,28** 24,41±0,93 75,60±0,93 

180 57,98±0,66 25,00±1,04 75,00±1,04 

210 55,84±1,80 25,75±0,51 74,25±0,51 

240 48,87±1,61 24,10±2,96 75,90±2,96 

330 40,67±1,04 26,29±0,49 73,71±0,49 

420 24,73±0,05 – 100 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
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Площа, яку займають у ЛТ ПП порожньої кишки її форми структурної 

організації неоднакова (табл. 3.18). Найбільшу площу серед них займає ДЛТ. 

У добових качок це єдина форма ЛТ. Від першої до 5 доби реєструється 

найбільш інтенсивне зменшення цього показника (на 26,52 %) і складає 

73,48±1,10 %. У старшої птиці площа ДЛТ у ЛТ хвилеподібно нерівномірно 

змінюється. Найменша вона у 15-добових качок – 64,97±0,58 %, а найбільша 

– у 420-добових – 94,37±0,18 %. ДЛТ ЛТ ПП порожньої кишки розташована 

в їх слизовій оболонці всіх досліджених вікових груп качок. Тільки у 25- і 30-

добової птиці незначна її кількість виявляється у м’язовій оболонці – 

відповідно 0,66±0,18 % і 0,63±0,17 %. 

Передвузлики у ЛТ ПП порожньої кишки виявляються тільки у 

слизовій оболонці в качок віком від 5 до 90 доби (табл. 3.18). У 5-добових їх 

площа складає 26,52±1,10 %. До 90-добого віку птиці цей показник 

зменшується на 99,28 % і становить 0,19±0,06 %. Від 20 до 90 доби 

відмічається значне зменшення площі ПВ у ЛТ. Найбільш інтенсивне воно 

реєструється в період від 30 до 60 доби (на 80,13 %) та від 25 до 30 доби (на 

64,14 %).  

Первинні ЛВ у ЛТ ПП порожньої кишки також виявляються не у всіх 

досліджених вікових групах качок (табл. 3.18). Верше вони реєструються у 

10-добової птиці, займаючи площу 4,60±0,25 %. Від 10 до 15 доби вміст 

первинних ЛВ збільшується майже вдвічі (на 93,7 %) і складає 8,91±0,35 %. 

У старшої птиці цей показник хвилеподібно змінюється, зменшуючись до 90-

добового віку (на 97,17 %) і становить 0,13±0,06 %. У вказаних вікових 

групах качок первинні ЛВ завжди виявляються у слизовій оболонці і тільки 

від 20 до 30 діб – у м’язовій. При чому у 20- та 30-добових качок їх вміст 

майже однаковий і складає відповідно 30,77±0,53 % і 33,33±16,77 % і він 

більш ніж у два рази менший у 25-добових – 13,04±1,19 %. Площа первинних 

ЛВ у ЛТ слизової оболонки ПП порожньої кишки у 20-добової птиці  
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Таблиця 3.18 

Площа, яку займають форми лімфоїдної тканини у слизовій і м’язовій оболонках плямок Пейєра порожньої 

кишки, %, M±m 

В
ік

, 
д
іб

 

Дифузна лімфоїдна тканина Передвузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

З
аг

ал
ь
н

а 

п
л
о
щ

а 

М
’я

зо
в
а 

о
б

о
л
о
н

к
а 
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о
б

о
л
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1 100 – 100 – – – – – – – – – 

5 73,48±1,10 – 100 26,52±1,10 – 100 – – – – – – 

10 69,84±0,72 – 100 25,56±0,79 – 100 4,60±0,25 – 100 – – – 

15 64,97±0,58 – 100 23,69±0,42 – 100 8,91±0,35 – 100 2,43±0,16 – 100 

20 82,50±0,09
3
* – 100 10,11±0,09

3
* – 100 1,14±0,03

2
* 30,77±0,53 69,23±0,53 6,25±0,04

2
* 55,42±0,31 44,58±0,31 

25 75,96±0,67
2
* 0,66±0,18 99,34±0,18 4,35±0,76

2
* – 100 4,84±0,64* 13,04±1,19

2
* 86,96±1,19* 14,85±1,73* 56,26±4,19 43,74±4,19 

30 76,68±0,84 0,63±0,17 99,37±0,17 1,56±0,30 – 100 1,16±0,14* 33,33±16,77
3
* 66,67±16,77* 20,60±0,57 53,03±4,03 46,97±4,03 

60 72,70±1,70* – 100 0,31±0,16
2
* – 100 0,21±0,10 – 100 26,78±1,94

2
* 58,04±1,58 41,96±1,58 

90 66,89±2,54* – 100 0,19±0,06 – 100 0,13±0,06 – 100 32,79±2,50* 67,13±1,55* 32,87±1,15* 

120 67,06±3,64 – 100 – – – – – – 32,94±3,64 70,08±0,53 29,92±0,53 

150 66,42±1,11 – 100 – – – – – – 33,58±1,11 73,06±2,27 26,94±2,27 

180 66,85±0,54 – 100 – – – – – – 33,15±0,54 75,99±3,38 24,01±3,38 

210 67,39±0,36 – 100 – – – – – – 32,61±0,36 79,28±1,99 20,72±1,99 

240 70,50±3,04 – 100 – – – – – – 29,50±3,04 76,89±2,54 23,11±2,54 

330 68,59±0,43 – 100 – – – – – – 31,41±0,43 83,89±1,61 16,11±1,61
2
* 

420 94,37±0,18 – 100 – – – – – – 5,63±0,18 – 100 

Примітка: * – p≤0,05; 
2
* – p≤0,01; 

3
* – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі
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становить 69,23±0,53 %, у 25-добової – 86,96±1,19 % і в 30-добових – 

66,67±16,77 %. 

Вторинні ЛВ у ЛТ ПП порожньої кишки виявляються з 15-добового 

віку качок, займаючи площу 2,43±0,16 % (табл. 3.18). Їх вміст зростає до 150-

добового віку птиці на 1281,89 %, складаючи 33,58±1,11%. Найбільш 

інтенсивно цей показник зростає у качок віком від 15 до 20 доби (на 157,2 %) 

і від 20 до 25 доби (на 137,6 %). У старшої птиці площа вторинних ЛВ 

зменшується на 53,83 % і в 420 діб становить 5,63±0,18 %. Найбільш 

інтенсивне зменшення цього показника реєструється у качок віком від 330 до 

420 доби (на 82,08 %). У 15- та 420-добової птиці вторинні ЛВ виявляються 

тільки у слизовій оболонці, а з 20 до 330 доби життя ще й у м’язовій. Вміст 

вторинних ЛВ у м’язовій оболонці переважає такий у слизовій. Так, у 20-

добових качок ці показники становлять відповідно 55,42±0,31 і 44,58±0,31%. 

У старшої птиці вміст вторинних ЛВ у м’язовій оболонці збільшується до 

330 діб і складає 83,89±1,61 %. Найбільш інтенсивне зростання цього 

показника реєструється від 60 до 90 доби (на 15,66 %). У цьому ж віці 

відповідно найбільш інтенсивно зменшується площа вторинних ЛВ у 

слизовій оболонці (на 21,66 %). 

Як відмічено вище, первинні і вторинні ЛВ виявляються в ЛТ ПП у 

слизовій і м’язовій оболонках порожньої кишки (рис. 3.47). Форма вузликів 

обох груп переважно овальна і видовжено овальна. Найбільші їх довжина та 

ширина змінюються з віком качок (табл. 3.19). Першими в ЛТ ПП порожньої 

кишки 10-добових качок з’являються первинні ЛВ. Їх найбільша довжина та 

найбільша ширина у цьому віці мають максимальне значення (відповідно 

313,60±26,66 мкм та 193,20±13,33 мкм). Із збільшенням віку птиці найбільша 

довжина первинних ЛВ зменшується (табл. 3.19). До 90 доби, коли вони 

виявляються востаннє, цей показник зменшується на 23,6 % 

(239,60±15,24 мкм). Найбільш інтенсивно це відбувається від 60 до 90 доби 

(на 9,92 %) і від 20 до 25 доби (9,35 %). Найбільша ширина первинних ЛВ у 

ЛТ слизової оболонки порожньої кишки майже не змінюється до 20-добового 
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віку качок (табл. 3.20), а в старших зменшується на 13,04 % і в 90-добових 

складає 168,00±7,02 мкм. Найбільш інтенсивно їх зменшення реєструється 

від 60 до 90 діб (на 6,25 %). 

 

Рис. 3.47. Лімфоїдні вузлики у плямці Пейєра порожньої кишки качки 

віком 90 діб: 1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова 

оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна тканина; 5 – первинний лімфоїдний вузлик; 

6 – вторинний лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном та еозином, 

×40. 

 

Розміри вторинних ЛВ ЛТ ПП у слизовій оболонці порожньої кишки 

збільшуються від 15- до 60-добового віку качок (табл. 3.19). Так, за цей 

період найбільша довжина вузликів зростає на 14,95 % (від 299,60±11,23 мкм 

до 344,40±16,14 мкм) і найбільша ширина – на 42,46 % (від 204,40±11,23 мкм 

до 291,20±26,66 мкм). Найбільш інтенсивне збільшення цих показників 

реєструється від 30 до 60 доби (відповідно на 10,81 % і 19,54 %). У старшої 

птиці, до 240-добового віку, розміри вторинних ЛВ зменшуються відповідно  
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Таблиця 3.19 

Розміри лімфоїдних вузликів у лімфоїдній тканині плямок Пейєра порожньої кишки, мкм, M±m 

Вік, 

діб 

Слизова оболонка М’язова оболонка 

Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

ширина довжина ширина довжина ширина довжина ширина довжина 

1 – – – – – – – – 

5 – – – – – – – – 

10 193,20±13,33 313,60±26,66 – – – – – – 

15 193,20±11,23 302,40±5,61 204,40±11,23 299,60±11,23 – – – – 

20 193,20±12,63 299,60±13,33 224,40±14,03 299,60±9,82 86,80±12,63 218,40±14,74 106,40±7,72 235,20±23,16 

25 190,40±4,21 271,60±23,86 235,20±16,14 308,00±17,54 89,60±9,82 232,40±11,23 140,00±7,02* 254,80±23,16 

30 182,00±14,03 268,80±30,17 243,60±4,21 310,80±9,12 98,00±14,03 257,60±30,87 260,40±11,23 336,00±14,03* 

60 179,20±16,14 266,00±14,03 291,20±26,66 344,40±16,14 – – 268,80±15,44 431,20±71,57 

90 168,00±7,02 239,60±15,24 249,20±23,16 324,80±29,47 – – 308,00±17,54 431,20±30,17 

120 – – 226,80±9,12 316,40±34,38 – – 226,80±9,12** 344,40±35,79 

150 – – 210,00±10,53 313,60±13,33 – – 210,00±14,03 330,40±55,43 

180 – – 193,20±25,96 310,80±30,17 – – 204,40±30,87 308,00±21,05 

210 – – 184,80±12,63 308,00±21,05 – – 198,80±23,16 308,00±24,56 

240 – – 184,80±18,95 277,20±36,49 – – 198,80±40,70 282,80±51,22 

330 – – 263,20±30,87 392,00±49,12 – – 215,60±27,37 327,60±46,31 

420 – – 92,40±7,72*** 145,60±7,72** – – – – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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на 31,13 % (277,20±36,49 мкм) і 36,54 % (184,80±18,95 мкм). Найбільш 

інтенсивне зменшення найбільшої ширини вторинних ЛВ реєструється від 

210 до 240 доби (на 10,0 %), а найбільшої ширини – від 60 до 90 доби (на 

14,42 %). До 330 доби відмічається різке зростання найбільшої довжини (на 

41,41 %) і найбільшої ширини (42,42 %) вторинних ЛВ, а до 420 доби їх різке 

зменшення – відповідно на 60,56 % і 64,89 %. Загалом від 15- до 420-

добового віку качок розміри ЛВ зменшуються відповідно на 51,40 і 54,79 %. 

У м’язовій оболонці первинні ЛВ виявляються тільки у качок віком від 

20 до 30 діб. Їх розміри менші таких у слизовій оболонці (табл. 3.19). За 

вказаний період найбільша довжина ЛВ зростає на 17,95 % і в 30-добових 

досягає свого максимального значення (250,60±30,87 мкм), найбільша 

ширина збільшується на 12,9 %, також досягаючи свого максимуму 

(98,00±14,03 мкм). Найбільш інтенсивне зростання цих показників 

реєструється від 25 до 30 доби (відповідно 10,75 % і 9,38 %). 

Вторинні ЛВ у м’язовій оболонці порожньої кишки виявляються у 

качок віком від 20 до 330 доби (табл. 3.19). Їх найбільша довжина зростає від 

20- (235,20±23,16 мкм) до 60-добового віку птиці (431,20±71,57 мкм) на  

83,39 %. Із максимальним значенням цей показник залишається і в качок 

віком 90 діб. Найбільш інтенсивне його збільшення реєструється від 25 до  

30 доби (на 31,87 %). Найбільша ширина вторинних ЛВ зростає від 20- 

(106,40±7,72 мкм) до 90-добового віку птиці (308,00±17,54 мкм) на 189,47 %. 

Найбільш інтенсивне її збільшення відмічається також від 25 до 30 доби (на 

86,0 %). Максимальні показники найбільших довжини і ширини вторинних 

ЛВ у м’язовій оболонці переважають такі у слизовій оболонці. У старших 

качок розміри вторинних ЛВ зменшуються. У 240-добової птиці найбільша 

довжина становить 282,80±51,22 мкм (на 34,42 %) і найбільша ширина – 

198,80±40,70 мкм (на 35,35 %). Найбільш інтенсивне зменшення цих 

показників вторинних ЛВ реєструється від 90 до 120 доби (відповідно на 

20,13 % і 26,36 %). У качок віком від 240 до 330 доби вказані показники 

зростають відповідно на 15,84 % (327,60±46,31 мкм) і 8,45 % 
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(215,60±27,37 мкм). Загалом від 15- до 330-добового віку птиці найбільша 

довжина вторинних ЛВ у м’язовій оболонці порожньої кишки качок 

збільшується на 39,29 %, а найбільша ширина – на 102,63 %. 

 

3.3.3. Мікроструктура плямки Пейєра клубової кишки 

Мікроструктура стінка ПП клубової кишки має будову подібну до такої 

ПП інших кишок. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою та серозною 

оболонками. Вони займають у стінці ПП неоднакову площу, яка змінюється 

із збільшенням віку птиці (табл. 3.20). 

Серед оболонок стінки ПП клубової кишки усіх досліджених вікових 

груп найбільшу площу займає слизова оболонка (табл. 3.20). Цей показник з 

віком качок хвилеподібно змінюється. Площа слизової оболонки 

збільшується від добового (71,30±0,81 %) до 10-добового віку (80,40±0,30 %), 

досягаючи свого максимального значення. У птиці віком 15 діб цей показник 

(79,67±0,14 %) починає зменшуватись і в 150-добових набуває найменшого 

значення (66,31±3,01 %). Починаючи з 180-добового віку качок площа 

слизової оболонки (68,24±1,43 %) збільшується і в 240-добових складає 

79,53±0,73 %. У птиці старшого віку відмічається зменшення цього 

показника і в 420-добових він становить 63,24±0,56 %. Загалом площа 

слизової оболонки у ПП клубової кишки зменшується на 11,3 %. 

М’язова оболонка, за площею у стінці ПП займає друге місце 

(табл. 3.20). Її площа з віком птиці хвилеподібно змінюється. Вона 

зменшується на 31,81% від добового віку качок (25,62±0,57 %) до 10-

добового, досягаючи свого мінімального значення (17,47±0,23 %). У старшої 

птиці цей показник збільшується до 150-добового віку (32,66±2,99 %). У 

качок старших 150 діб площа м’язової оболонки зменшується і в 240-добових 

вона становить 19,44±0,77 % (табл. 3.21). У птиці старшого віку відмічається 

зростання площі м’язової оболонки і в 420-добових вона досягає 

максимального свого значення (35,68±0,49 %). Загалом від добового до 420-

добового віку качок площа м’язової оболонки збільшується на 39,27 %. 
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Таблиця 3.20 

Площа, яку займають оболонки в плямці Пейєра клубової кишки, 

%, M±m 

Вік, діб Серозна оболонка М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 3,09±0,29 25,62±0,57 71,30±0,81 

5 2,57±0,19 22,43±2,20 75,00±2,34 

10 2,13±0,09* 17,47±0,23* 80,40±0,30 

15 2,13±0,08 18,47±0,14 79,67±0,14 

20 1,92±0,05 21,25±0,53 76,83±0,58 

25 2,17±0,01 24,74±0,16 73,09±0,16 

30 2,17±0,07 27,83±1,08 70,00±1,05 

60 1,84±0,15 28,47±0,37 69,69±0,39 

90 1,45±0,21* 29,04±0,63 69,51±0,43 

120 1,20±0,05* 29,32±1,37 69,48±1,38 

150 1,04±0,04 32,66±2,99 66,31±3,01 

180 1,03±0,07 30,73±1,47 68,24±1,43 

210 1,03±0,04 23,95±1,08 75,02±1,07 

240 1,03±0,04 19,44±0,77 79,53±0,73 

330 0,96±0,03 33,56±1,38** 65,48±1,38* 

420 1,07±0,07 35,68±0,49 63,24±0,56 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
 

Серозна оболонка в стінці ПП клубової кишки качок займає найменшу 

площу (табл. 3.20). Вона зменшується від добового віку (3,09±0,29 %) птиці 

до 20-добового (1,92±0,05 %). У качок віком 25 і 30 діб цей показник стає 

дещо більшим (відповідно 2,17±0,01 % і 2,17±0,07 %), а в старших він 

зменшується і в 240-добових дорівнює 1,03±0,04 %. У старшої птиці площа 

серозної оболонки змінюється, спочатку зменшуючись (330 діб – 

0,96±0,03 %), а потім зростає (420 діб – 1,07±0,07 %). Загалом у качок 

досліджених вікових груп цей показник зменшується на 65,37 %. 
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ЛТ, яка зумовлює функціональні особливості ПП клубової кишки качок 

розташована в слизовій і м’язовій оболонках плямки. У слизовій оболонці 

вона міститься у її власній пластинці та підслизовій основі в качок усіх 

досліджених вікових груп, а в м’язовій оболонці – починаючи з 10-добового 

віку птиці (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Загальна площа лімфоїдної тканини та її вміст у слизовій та 

м’язовій оболонках плямки Пейєра клубової кишки, %, M±m 

Вік, діб 
Лімфоїдна тканини 

Загальна площа М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 23,07±0,88 – 100 

5 30,97±1,90 – 100 

10 35,85±0,59 0,78±0,26 99.22±0,26 

15 37,40±0,50 3,06±0,24*** 96,94±0,24 

20 37,52±0,39 5,02±0,64** 94,98±0,64 

25 37,55±0,86 9,01±0,13 90,99±0,13 

30 37,33±0,96 11,77±0,85 88,23±0,85 

60 41,40±1,30 19,45±0,24 80,55±0,24 

90 52,88±3,50 22,53±0,26 77,47±0,26 

120 60,02±0,63 20,54±1,42 79,46±1,42 

150 63,36±0,53* 24,02±3,59 75,98±3,59 

180 67,71±2,29 19,02±0,78* 80,98±0,78 

210 71,64±1,03 13,54±0,68* 86,46±0,68 

240 69,55±0,65 10,00±0,39* 90,00±0,39 

330 55,47±1,13 28,47±1,23 71,53±1,23* 

420 51,61±0,10* 34,14±0,77* 65,86±0,77 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 
 

Площа ЛТ ПП клубової кишки з віком качок змінюється (табл. 3.21). 

Вона нерівномірно зростає від добового віку птиці (23,07±0,88 %) до 210-
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добового (71,64±1,03 %) на 210,53 %. Найбільш інтенсивне збільшення площі 

ЛТ відмічається у качок віком від першої до 5 доби (на 34,24 %) і від 60 до  

90 доби (на 27,73 %). У качок старшого віку цей показник зменшується на 

27,86 % і у 420-добових становить 51,61±0,10 %. Найбільш інтенсивне 

зменшення площі ЛТ реєструється у птиці віком від 240 до 330 доби (на 

20,24 %). 

ЛТ у добової та 5-добової птиці виявляється тільки у слизовій оболонці 

(табл. 3.21). Починаючи з 10-добового віку, її вміст тут зменшується за 

рахунок того, що ця тканина з’являється у м’язовій оболонці. Так, у цьому 

віці у слизовій оболонці площа ЛТ становить 99,27±0,26 %, а в м’язовій – 

0,78±0,26 %. У старшої птиці цей показник у слизовій оболонці хвилеподібно 

зменшується на 34,14 %, набуваючи мінімального значення в 420 діб 

(65,86±0,77 %). Найбільш інтенсивне зменшення площі ЛТ у слизовій 

оболонці реєструється від 240 до 330 доби (на 20,52 %). У м’язовій оболонці 

площа тканини хвилеподібно зростає від 10 до 420 доби на 2979,49 %. Так, у 

10-добових вона складає 0,78±0,26 %, а у 420-добових – 34,14±0,77 %. 

Найбільш інтенсивне зростання площі ЛТ у м’язовій оболонці відмічається у 

птиці віком від 10 до 15 доби (на 292,31 %) і від 240 до 330 доби (на 184,7 %). 

Площа, яку займають у ЛТ ПП клубової кишки її форми структурної 

організації неоднакова (табл. 3.22). Найбільшу площу серед них займає ДЛТ. 

У добових качок це єдина форма ЛТ. З 5-добового віку її площа  

(95,70±2,16 %) нерівномірно зменшується до 150 доби на 34,11 % і становить 

65,89±3,09 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього показника відмічається 

у птиці віком від 30 до 60 доби (на 10,18 %). Від 150- до 240-добового віку 

качок вміст ДЛТ у ПП клубової кишки досить швидко зростає на 32,57 % і 

складає 87,35±0,37 %. Найбільш інтенсивне зростання цього показника 

реєструється у птиці віком від 180 до 210 доби (на 14,69 %) і від 150 до  

180 доби (на 10,62 %). Від 240 до 420 доби площа ДЛТ зменшується на  

26,26 % і складає 64,41±0,47 %. Найбільш інтенсивне зменшення  
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Таблиця 3.22 

Площа, яку займають форми лімфоїдної тканини у слизовій і м’язовій оболонках плямки Пейєра клубової 

кишки, %, M±m 

В
ік

, 
д
іб

 

Дифузна лімфоїдна тканина Передвузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

З
аг

ал
ь
н

а 
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л
о
щ

а 

М
’я

зо
в
а 

о
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о
л
о
н

к
а 
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в
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о
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о
л
о
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С
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и
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в
а 

о
б

о
л
о
н

к
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1 100 – 100 – – – – – – – – – 

5 95,70±2,16 – 100 2,42±1,22 – 100 1,88±0,95 – 100 – – – 

10 93,20±0,89 1,25±0,29 98,75±0,29 1,48±0,31 – 100 5,32±0,65 – 100 – – – 

15 91,28±1,17 3,35±0,26 96,65±0,26 1,87±0,12* – 100 5,44±0,91 – 100 – – – 

20 87,89±1,56 1,42±0,38
3
* 98,58±0,38 2,35±0,31 – 100 5,42±0,66 23,33±5,26 76,67±5,26 3,34±0,75 44,44±9,43 55,56±9,43 

25 84,81±0,67 1,23±0,26 98,77±0,26 1,89±0,41 – 100 4,11±0,37 19,10±4,24* 80,90±4,24 9,19±0,31 76,15±3,83
2
* 23,85±3,83

2
* 

30 82,80±0,66 1,03±0,28* 98,97±0,28 0,79±0,20
2
* – 100 0,73±0,37* – 100 15,68±0,49

2
* 68,91±5,69 31,09±5,69 

60 74,37±0,33
2
* – 100 – – – 0,54±0,27 – 100 25,09±0,38 77,76±2,03 22,24±2,03 

90 68,91±0,30
3
* – 100 – – – 0,31±0,16 – 100 30,78±0,15 73,21±0,74 26,79±0,74 

120 67,87±2,42 – 100 – – – 0,11±0,06 – 100 32,02±2,38 64,37±0,65 35,63±0,65* 

150 65,89±3,09 – 100 – – – – – – 34,11±3,09 63,60±3,28 36,40±3,28 

180 72,89±1,01 – 100 – – – – – – 27,11±1,01 70,69±2,45 29,31±2,45 

210 83,60±0,90* – 100 – – – – – – 16,40±0,90* 83,06±0,78 16,94±0,78 

240 87,35±0,37 – 100 – – – – – – 12,65±0,37 78,49±1,08 21,51±1,08* 

330 69,78±1,25 – 100 – – –  – – 30,22±1,25 94,09±0,23 5,91±0,23
2
* 

420 64,41±0,47 – 100 – – – – – – 35,59±0,47 95,65±0,91 4,35±0,91 

Примітка: * – p≤0,05; 
2
* – p≤0,01; 

3
* – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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реєструється від 240 до 330 доби (на 20,11 %). У добових і 5-добових качок 

вона виявляється тільки у слизовій оболонці, а з 10- до 30-добового віку ще й 

у м’язовій. У 10-добової птиці вміст ДЛТ у слизовій оболонці становить 

98,75±0,29 %, у м’язовій – 1,25±0,29 %. До 15 доби цей показник у слизовій 

оболонці зменшується на 2,13 % (96,65±0,26 %), а в м’язовій збільшується на 

168,0 % (3,35±0,26 %). До 30-добового віку качок цей показник у м’язовій 

оболонці зменшується на 69,25 % і складає 1,03±0,28 % вмісту ДЛТ у ПП. 

Найбільш інтенсивне зменшення цього показника відмічається у качок віком 

від 15 до 20 доби (на 99,58 %). У слизовій оболонці вміст ДЛТ відповідно 

зростає (98,97±0,28 %), але в старшої птиці ДЛТ виявляється тільки у 

слизовій оболонці. 

Передвузлики у ЛТ ПП клубової кишки виявляються тільки у слизовій 

оболонці у качок віком від 5 до 30 доби (табл. 3.22). У 5-добових їх площа 

складає 2,42±0,91 %. До 30-добого віку птиці цей показник зменшується на 

67,36 % і становить 0,79±0,20 %. Найбільш інтенсивно зменшення площі ПВ 

відмічається в період від 25 до 30 доби (на 58,20 %) і від 5 до 10 доби (на 

38,84 %).  

Первинні ЛВ у ЛТ ПП клубової кишки також виявляються не в усіх 

досліджених вікових групах качок (табл. 3.22). Верше вони реєструються у 5-

добової птиці, займаючи площу 1,88±0,95 %. До 15-добового віку качок цей 

показник збільшується на 189,36 % і складає 5,44±0,91 %. Найбільш 

інтенсивно він зростає від 5 до 10 доби – на 182,98 %. У старшої птиці і до їх 

120-добового віку, останній термін коли первинні ЛВ виявляються, їх вміст 

зменшується до 0,11±0,06 %, тобто на 97,98 %. Найбільш інтенсивне 

зменшення цього показника відмічається у віці від 25 до 30 доби (на 82,24 %) 

і від 90 до 120 доби (на 64,52 %). У вказаних вікових групах качок первинні 

ЛВ виявляються у слизовій оболонці і тільки у 20- та 25-добових – у 

м’язовій, відповідно 23,33±5,26 % і 19,10±4,24 %. 

Вторинні ЛВ у ЛТ ПП клубової кишки виявляються з 20-добового віку 

качок, займаючи площу 3,34±0,75 % (табл. 3.22). Їх вміст стрімко зростає до 
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150-добового віку птиці (рис. 3.48, 3.49) на 921,26 %, складаючи 

34,11±3,09%. Найбільш інтенсивно цей показник зростає (на 175,15 %) у 

качок віком від 20 до 25 доби. З віком птиці інтенсивність зростання площі 

вторинних ЛВ знижується. Від 25 до 30 доби вона збільшується на 70,62 %, 

від 30 до 60 доби – на 60,01 %, від 60 до 90 доби – на 22,68 %, від 90 до  

120 доби – на 4,03 %, не значно інтенсивніше від 120 до 150 доби – на 6,53 %. 

До 240-добового віку качок площа вторинних ЛВ значно зменшується на  

62,91 % і становить 12,65±0,37 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього 

 

 

Рис. 3.48. Плямка Пейєра клубової кишки качки віком 25 діб: 1 – 

серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна 

лімфоїдна тканина; 5 – первинний лімфоїдний вузлик; 6 – вторинний 

лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×100. 
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Рис. 3.49. Лімфоїдні вузлики у м’язовій оболонці плямки Пейєра 

клубової кишки качки віком 150 діб: 1 – серозна оболонка; 2 – м’язова 

оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна тканина; 5 – вторинні 

лімфоїдні вузлики. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×100. 

 

показника реєструється у качок віком від 180 до 210 доби (на 39,51 %). У 

старшої  птиці  площа вторинних ЛВ  зростає (на 181,31 %)  і в 420-добовому 

віці складає 35,59±0,47%. Вміст вторинних ЛВ у слизовій оболонці качок 

віком 20 діб переважає такий у м’язовій (відповідно 44,44±9,43 % і 

55,56±9,43 %). У віці від 20 до 25 доби вміст вторинних ЛВ у м’язовій 

оболонці збільшується на 71,35 % і складає 76,15±3,83 %, а в слизовій 

оболонці відповідно становить 23,85±3,83 % (зменшується на 57,07 %). У 

старшої птиці вміст вторинних ЛВ у оболонках хвилеподібно змінюється. У 

м’язовій оболонці цей показник збільшується і в 420 діб складає 

95,65±0,91 %, а у слизовій зменшується і складає 4,35±0,91 %. Загалом від  

20 до 420 доби площа вторинних ЛВ у м’язовій оболонці збільшується на 

115,23 %, а у слизовій – зменшується на 92,17 %. 

Як вказано вище, первинні і вторинні ЛВ виявляються в ЛТ слизової і 

м’язової оболонок ПП клубової кишки. Форма вузликів обох груп переважно 

овальна і видовжено овальна. Найбільші їх довжина та ширина змінюються з 
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віком качок (табл. 3.23). Так, найбільша довжина та найбільша ширина 

первинних ЛВ в слизовій оболонці у 5-добових качок становить відповідно – 

176,40±11,23 мкм та 103,60±4,21 мкм. До 60-добового віку вони значно 

зростають: найбільша довжина – на 66,66 % (294,00±17,54 мкм) і найбільша 

ширина – на 105,41 % (212,80±18,95 мкм). Найінтенсивніше збільшення цих 

показників реєструється від 5 до 10 доби (відповідно на 17,46 % і на 24,32 %), 

а найбільшої ширини – ще й від 30 до 60 доби (на 49,02 %). Із збільшенням 

віку птиці названі показники зменшуються (табл. 3.24). До 120 доби 

найбільша довжина первинних ЛВ зменшується на 28,57 % (210,00±10,53 

мкм) і їх найбільша ширина – на 27,63 % (154,00±17,54 мкм), але не 

досягають показників у 5-добової птиці. Зменшення найбільшої довжини ЛВ 

відбувається рівномірно – на 15,24 % (від 60 до 90 доби) і на 15,73 % (від  

90 до 120 доби). Найбільша ширина вузликів інтенсивно зменшується від 60 

до 90 доби (на 25,0 %) і не значно від 90 до 120 доби (на 3,51 %). Загалом від 

5- до 120-добового віку вказані показники зростають відповідно на 19,05 і 

48,65 %. 

Розміри вторинних ЛВ ЛТ ПП у слизовій оболонці клубової кишки 

переважають такі первинних (табл. 3.23). Так, у 20-добових качок їх 

найбільші довжина і ширина складають відповідно 243,60±4.21 мкм і 

148,40±4.21 мкм. Найбільша довжина значно зростає (на 43,68 %) до 120-

добового віку птиці і складає 350,00±17,54 мкм. Максимальні значення 

найбільшої ширини вторинних ЛВ у слизовій оболонці реєструються у  

90 (268,80±26,66 мкм) і 150 (268,80±23,16 мкм) діб, збільшуючись при цьому 

на 81,13 %. Найінтенсивніше найбільша довжина (на 22,22 %) і найбільша 

ширина (на 71,43 %) зростають від 60 до 90 доби. До 240-добового віку птиці 

розміри вторинних ЛВ зменшуються відповідно на 18,4 % 

(285,60±20,35 мкм) і 30,21 % (187,60±9,82 мкм). До 330 доби відмічається 

значне зростання найбільшої довжини (на 13,73 %) і найбільшої ширини  
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Таблиця 3.23 

Розміри лімфоїдних вузликів лімфоїдної тканини плямки Пейєра клубової кишки, мкм, M±m 

Вік, 

діб 

Слизова оболонка М’язова оболонка 

Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

ширина довжина ширина довжина ширина довжина ширина довжина 

1 – – – – – – – – 

5 103,60±4,21 176,40±11,23 – – – – – – 

10 128,80±19,65 207,20±22,45 – – – – – – 

15 131,60±18,24 221,20±18,24 – – – – – – 

20 128,80±19,65 238,00±21,05 148,40±4,21 243,60±4,21 98,00±14,03 204,40±18,24 142,80±9,82 305,20±11,93 

25 131,60±7,72 254,80±16,84 151,20±11,93 243,60±13,33 112,00±3,51 308,00±52,63 156,80±12,63 330,40±20,35 

30 142,80±15,44 280,00±49,12 151,20±11,93 252,00±14,03 – – 159,60±11,23 358,40±41,40 

60 212,80±18,95* 294,00±17,54 156,80±9,12 277,20±26,66 – – 198,80±16,84 369,60±30,87 

90 159,60±14,74 249,20±19,65 268,80±26,66** 338,80±37,19 – – 229,60±37,89 364,00±77,19 

120 154,00±17,54 210,00±10,53 257,60±25,26 350,00±17,54 – – 232,40±7,72 358,40±37,89 

150 – – 268,80±23,16 319,20±32,98 – – 238,00±45,61 344,40±15,44 

180 – – 246,40±25,26 319,20±33,68 – – 226,80±16,14 338,80±9,12 

210 – – 190,40±13,33 313,60±25,26 – – 218,40±18,24 338,80±23,16 

240 – – 187,60±9,82 285,60±20,35 – – 154,00±10,53* 319,20±58,24 

330 – – 226,80±16,14 324,80±8,42 – – 184,80±9,82 243,60±13,33 

420 – – 72,80±5,61 137,20±19,65 – – 72,80±6,32 114,80±6,32 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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(20,90 %) вторинних ЛВ, до 420 доби їх різке зменшення – відповідно на 

57,76 % і 67,90 %. Загалом від 20- до 420-добового віку качок ці показники 

зменшуються відповідно на 43,68 і 50,94 %. 

У м’язовій оболонці первинні ЛВ виявляються тільки у 20- і 25-

добових качок (табл. 3.23). Від 20 до 25 доби реєструється збільшення їх 

найбільшої довжини на 50,68 % (308,00±52,63 мкм) і найбільшої ширини на 

14,29 % (112,00±3,51 мкм). 

Вторинні ЛВ у м’язовій оболонці клубової кишки виявляються у качок 

віком від 20 доби (табл. 3.23). Їх найбільші довжина і ширина переважають 

такі у слизовій оболонці. Так, у 20-добових вони складають 305,20±11,93 і 

142,80±9,82 мкм. Найбільша довжина вторинних ЛВ збільшується до 60 діб 

на 21,10 % (369,60±30,87 мкм). Найбільш інтенсивно цей показник зростає 

від 20 до 25 доби (на 8,26 %) і від 25 до 30 доби (на 8,47 %). Найбільша 

ширина вузликів збільшується до 150-добового віку на 66,66 % 

(238,00±45,61 мкм). Найінтенсивніше це відбувається від 30 до 60 доби (на 

24,56 %). У старшої птиці розміри вторинних ЛВ зменшуються. Так, 

найбільша довжина зменшується до 420-добового віку на 68,94 % 

(268,80±26,66 мкм). Найбільша ширина зменшується до 240-добового віку на 

35,29 % (154,00±10,53 мкм), найінтенсивніше – від 210 до 240 доби (на 

29,49 %). У качок віком від 240 до 330 доби цей показник зростає на 20,0 % 

(184,80±9,82 мкм), а до 420 доби різко зменшується на 60,61 % 

(72,80±6,32 мкм). Загалом від 20- до 420-добового віку птиці найбільша 

довжина вторинних ЛВ у м’язовій оболонці зменшується на 62,39 %, а 

найбільша ширина – на 49,02 %. 

 

3.3.4. Мікроструктура плямок Пейєра сліпих кишок качок 

Стінка ПП сліпих кишок качок, як і стінка інших ПП, утворена 

слизовою, м’язовою і серозною оболонками. Площа, яку вони займають у ПП 

неоднакова (табл. 3.24). Як і в інших ПП, найбільшу площу в ПП сліпих 

кишок качок займає слизова оболонка (табл. 3.24). Вона збільшується на 
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10,89 % від добового віку (70,08±0,64 %) птиці до 25-добового  

(77,71±0,41 %). Найбільш інтенсивно площа збільшується від 5 до 10 доби 

(на 4,9 %). У качок старшого віку цей показник зменшується до 44,86±1,07 % 

в 420-добових (на 42,27 %). Найбільш інтенсивно площа слизової оболонки 

зменшується від 240 до 330 доби (на 16,54 %) і від 330 до 420 доби  

(на 13,18 %). 

Таблиця 3.24 

Площа, яку займають оболонки в плямках Пейєра сліпих кишок, 

%, M±m 

Вік, діб Серозна М’язова Слизова 

1 2,47±0,07 27,45±0,59 70,08±0,64 

5 2,40±0,07 26,38±0,98 71,22±1,00 

10 2,25±0,04 23,03±0,50 74,72±0,51 

15 2,25±0,07 22,76±0,50 74,99±0,52 

20 2,10±0,04 22,39±0,75 75,51±0,75 

25 2,06±0,03 20,23±0,40 77,71±0,41 

30 2,01±0,10 24,27±0,28* 73,72±0,35 

60 1,73±0,07 28,95±0,43* 69,31±0,41 

90 1,52±0,06 29,91±0,42 68,57±0,46 

120 1,21±0,01* 29,98±0,93 68,81±0,92 

150 1,13±0,03 32,44±0,71 66,43±0,68 

180 1,10±0,05 32,65±0,21 66,24±0,23 

210 1,15±0,04 34,06±1,82 64,79±1,79 

240 1,01±0,06 37,08±1,24 61,91±1,22 

330 1,86±0,09** 46,67±1,39* 51,67±1,47* 

420 1,99±0,11 53,15±1,05* 44,86±1,07 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
 

М’язова оболонка ПП сліпих кишок за площею посідає друге місце 

(табл. 3.24). Вона зменшується на 26,30 % від добового віку (27,45±0,59 %) 
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качок до 25-добового (20,23±0,40 %). Найбільш інтенсивне зменшення цього 

показника реєструється у птиці віком від 5 до 10 доби (на 12,7 %) і від 20 до 

25 доби (на 9,65 %). У старшої птиці цей показник досить швидко 

збільшується і в 420-добових становить 53,15±1,05 % (на 162,73 %). 

Найбільш інтенсивне зростання площі м’язової оболонки відмічається від 

240 до 330 доби (на 25,86 %), трохи повільніше – від 25 до 30 доби (на 

19,97 %), від 330 до 420 доби (на 19,96 %) і від 30 до 60 доби (на 19,28 %). 

Загалом від добового до 420-добового віку качок площа м’язової оболонки 

зростає майже удвічі (на 93,62 %) (табл. 3.24). 

Серозна оболонка в стінці ПП сліпих кишок качок займає найменшу 

площу (табл. 3.24). Із збільшенням віку птиці площа цієї оболонки 

зменшується (у добових – 2,47±0,07 %) на 69,11 % і мінімального значення 

досягає у 240-добових (1,01±0,06 %). Найбільш інтенсивне зменшення цього 

показника реєструється від 90 до 120 доби (на 20,39 %). У птиці старшого 

віку площа серозної оболонки збільшується майже вдвічі (на 97,03 %) і у 420-

добової займає 1,99±0,11 %. Найбільш інтенсивно вона зростає від 240 до  

330 доби (на 84,16 %). 

ЛТ в ПП сліпих кишок качок міститься в їх слизовій і м’язовій 

оболонках. При цьому в слизовій оболонці вона виявляється у качок усіх 

досліджених вікових груп, а в м’язовій – починаючи з 10-добового віку  

(рис. 3.50). 

Площа ЛТ в ПП сліпих кишок з віком качок змінюється (табл. 3.25). 

Вона інтенсивно збільшується від добового віку птиці (16,37±0,81 %) до 15-

добового (36,67±1,43 %) на 124,0 %. Так, від першої до 5 доби цей показник 

зростає на 33,60 %, від 5 до 10 доби – на 29,45 % і від 10 до 15 доби – на 

29,53 %. Від 15- до 60-добового віку качок площа ЛТ поступово зменшується 

на 16,06 % і становить 30,78±0,37 %. Від 60 до 330 доби життя птиці 

відмічається збільшення площі ЛТ у ПП сліпих кишок на 22,94 %, досягаючи 

максимального значення 37,84±5,12 %. Найбільш інтенсивне зростання цього 

показника відбувається від 180 до 240 доби (на 7,4 %). У качок старшого віку 
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цей показник зменшується на 18,79 % і у 420-добових становить 30,79±1,69 %. 

Загалом від добового до 420-добового віку качок площа ЛТ зростає майже 

удвічі (на 88,09 %) (табл. 3.25). 

 

 

Рис. 3.50. Плямка Пейєра сліпої кишки добової качки: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна 

тканина; 5 – просвіт сліпої кишки. Фарбування гематоксиліном та еозином, 

×40. 

 

ЛТ у добової та 5-добової птиці виявляється тільки у слизовій оболонці 

сліпих кишок (табл. 3.25). Починаючи з 10-добового віку її вміст у цій 

оболонці починає зменшуватись за рахунок того, що ця тканина з’являється у 

м’язовій оболонці. Так, у цьому віці у слизовій оболонці площа ЛТ становить 

97,50±0,64 %, а в м’язовій – 2,50±0,64 %. У старших качок в слизовій 

оболонці цей показник зменшується. При чому інтенсивність зменшення 

зростає з віком птиці. Так, від 10 до 15 доби площа ЛТ зменшується на  

2,53 %, від 25 до 30 доби – на 4,75 %, від 120 до 150 доби – на 10,49 % і від 

330 до 420 доби – на 12,71 %. Загалом площа ЛТ у слизовій оболонці ПП 

сліпих кишок зменшується на 38,54 %. У м’язовій оболонці сліпих кишок, як 

вказано вище, ЛТ виявляється з 10-добового віку качок (2,50±0,64 %). До 
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420-добового віку птиці цей показник збільшується на 1440,60 %, досягаючи 

максимального значення 38,54±1,09 %. Зростання площі відбувається з 

різною інтенсивністю. Найбільш значне зростання цього показника 

реєструється від 10 до 15 доби (на 98,8 %) і від 25 до 30 доби (на 75,63 %). 

Таблиця 3.25 

Загальна площа лімфоїдної тканини та її вміст у слизовій та 

м’язовій оболонках плямок Пейєра сліпих кишок, %, M±m 

Вік, діб 
Лімфоїдна тканини 

Загальна площа М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 16,37±0,81  100 

5 21,87±0,55*  100 

10 28,31±0,58* 2,50±0,64 97,50±0,64 

15 36,67±1,43* 4,97±0,40** 95,03±0,40 

20 34,46±1,22 5,17±0,39 94,83±0,39 

25 32,46±0,48 5,91±0,35 94,09±0,35 

30 31,36±0,91 10,38±0,33** 89,62±0,33 

60 30,78±0,37 14,01±0,44* 85,99±0,44 

90 30,95±0,95 14,46±1,34 85,54±1,34 

120 31,64±3,13 16,06±1,30 83,94±1,30 

150 33,15±0,27 23,03±0,55** 76,97±0,55 

180 33,40±0,76 22,88±2,03 77,12±2,03 

210 35,87±0,63 30,97±1,78* 69,03±1,78 

240 37,45±0,53 36,54±1,51 63,46±1,51 

330 37,84±5,12 29,59±6,44 70,41±6,44 

420 30,79±1,69* 38,54±1,09 61,46±1,09 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
 

Площа, яку займають у ЛТ ПП сліпих кишок її форми структурної 

організації неоднакова (рис.3.51) (табл. 3.26). Найбільшу площу серед них  
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Рис. 3.51. Плямка Пейєра сліпої кишки качки віком 240 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна 

тканина; 5 – передвузлик; 6 – первинний лімфоїдний вузлик; 7 – вторинні 

лімфоїдні вузлики. Фарбування за Маллорі, ×40. 

 

займає ДЛТ. У добових качок це єдина форма ЛТ. З 5-добового віку її площа 

(98,11±0,43 %) нерівномірно зменшується до 240 діб на 41,72 % і складає 

58,28±1,56 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього показника відмічається 

у птиці віком від 30 до 60 доби (на 7,55 %) і від 120 до 150 доби (на 7,46 %). 

Від 240- до 330-добового віку качок вміст ДЛТ у ПП сліпих кишок зростає на 

10,04 % (64,46±5,70 %), а до 420 доби знову зменшується до 61,46±1,09 % (на 

4,65 %). Загалом вміст ДЛТ у ЛТ ПП сліпих кишок зменшується на 38,54 %. 

У добових і 5-добових качок вона виявляється тільки у слизовій оболонці, а з 

10- до 30-добового віку ще й у м’язовій. У 10-добової птиці вміст ДЛТ у 

слизовій оболонці становить 97,15±0,75 %, у м’язовій – 2,85±0,75 %. До 15-

добовго віку качок цей показник у м’язовій оболонці збільшується на 83,16 % 

і складає 5,22±0,39 %. До 25 доби відмічається зменшення площі ДЛТ у 

м’язовій оболонці: від 15 до 20 доби – на 20,88 % і від 20 до 25 доби – на 

85,23 %. До 30-добового віку птиці цей показник знов зростає на 81,97 %.  
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Таблиця 3.26 

Площа, яку займають форми лімфоїдної тканини у слизовій і м’язовій оболонках плямок Пейєра сліпих 

кишок, %, M±m 

В
ік

, 
д
іб

 

Дифузна лімфоїдна тканина Передвузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

З
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1 100 – 100 – – – – – – – – – 

5 98,11±0,43 – 100 1,89±0,43 – – – – – – – – 

10 95,00±1,22 2,85±0,75 97,15±0,75 1,25±0,26* – 100 3,75±1,36 – 100 – – – 

15 92,98±0,62 5,22±0,39*** 94,78±0,39 0,90±0,25* – 100 1,81±0,51 – 100 4,31±0,52 – 100 

20 89,37±0,67 4,13±0,12 95,87±0,12 0,78±0,28 – 100 3,15±0,54** 50,00±0,10 50,00±0,10 6,70±0,43** – 100 

25 84,63±0,88 0,61±0,08*** 99,39±0,08 0,71±0,07 – 100 3,26±0,51 50,00±0,06 50,00±0,06 11,40±0,73** 49,60±2,63 50,40±2,63 

30 79,47±0,73 1,11±0,25*** 98,89±0,25 0,40±0,09* – 100 1,14±0,26** – 100 18,99±0,86** 61,19±3,03* 38,81±3,03 

60 73,47±1,43 – 100 – – – – – – 26,53±1,43* 56,34±1,37 43,66±1,37 

90 70,37±0,58 – 100 – – – – – – 29,63±0,58 49,00±4,76 51,00±4,76 

120 67,70±3,03 – 100 – – – – – – 32,30±3,03 51,27±3,07 48,73±3,07 

150 62,65±0,34 – 100 – – – – – – 37,35±0,34 62,05±1,99* 37,95±1,99* 

180 64,59±1,72 – 100 – – – – – – 35,41±1,72 64,43±3,93 35,57±3,93 

210 62,16±1,90 – 100 – – – – – – 37,84±1,90 81,16±0,90* 18,84±0,90** 

240 58,28±1,56 – 100 – – – – – – 41,72±1,56 87,29±0,68 12,71±0,68** 

330 64,46±5,70 – 100 – – – – – – 35,54±5,70 95,77±3,91 4,23±3,91 

420 61,46±1,09 – 100 – – – – – – 38,54±1,09 100 – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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Загалом вміст ДЛТ у м’язовій оболонці сліпих кишок зменшується на 

61,05 %. У слизовій оболонці вміст ДЛТ відповідно зменшується до 15-

добового віку птиці (94,79±0,39 %). У старшої птиці цей показник 

нерівномірно зростає і з 60 доби ДЛТ виявляється тільки у слизовій оболонці. 

Передвузлики у ЛТ ПП сліпих кишок виявляються тільки в слизовій 

оболонці у качок віком від 5 до 30 доби (табл. 3.26). У 5-добових їх площа 

складає 1,89±0,43 %. До 30-добого віку птиці цей показник зменшується на 

78,84 % і становить 0,40±0,09 %. Найбільш інтенсивне зменшення площі 

передвузликів відмічається в період від 5 до 10 доби (на 33,86 %) і від 25 до 

30 доби (на 43,66 %). 

Первинні ЛВ у ЛТ ПП сліпих кишок також виявляються не в усіх 

досліджених вікових групах качок (табл. 3.26). Верше вони реєструються у 

10-добової птиці, займаючи площу 3,75±1,36 %. До 15-добового віку качок 

цей показник зменшується на 51,73 % і складає 1,81±0,51 %. До 20 доби 

площа первинних ЛВ швидко зростає до 3,15±0,54 % (на 74,03 %) і ще трохи 

до 25 діб (на 3,49 % – 3,26±0,51 %). У 30-добових цей показних зменшується 

на 65,03 %. У 20- і 25-добової птиці первинні ЛВ виявляються у слизовій і 

м’язовій оболонках. Їх площа в оболонках однакова (в 20 діб – по 

50,00±0,10 %, в 25 діб – по 50,00±0,06 %). 

Вторинні ЛВ у ЛТ ПП сліпих кишок виявляються з 15-добового віку 

качок, займаючи площу 4,31±0,52 % (табл. 3.26). Їх площа збільшується до 

240-добового віку птиці на 867,98 % і складає 41,72±1,56%. Від 15 до 60 доби 

життя птиці цей показник інтенсивне зростає: від 15 до 20 доби – на 55,45 %, 

від 20 до 25 доби – на 70,15 %, від 25 до 30 доби – на 66,58 %, від 30 до  

60 доби – на 39,71 %. Від 240 до 330 доби площа вторинних ЛВ зменшується 

на 14,81 %, а від 330 до 420 доби – збільшується на 8,44 %. У 15- і 20-

добових качок вторинні ЛВ розташовані тільки у слизовій оболонці. З  

25 доби вторинні ЛВ з’являються у м’язовій оболонці. У цьому віці їх площа 

у слизовій оболонці складає 50,40±2,63 % і в м’язовій оболонці – 

49,60±2,63 %. Від 25 до 30 доби цей показник у слизовій оболонці 
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зменшується до 38,81±3,03 % (на 23,0 %), а у м’язовій відповідно зростає – 

61,19±3,03 % (на 2,37 %). До 90-добового віку птиці площа вторинних ЛВ в 

слизовій оболонці збільшується (51,00±4,76 %) і незначно переважає таку в 

м’язовій (49,00±4,76 %). У старших качок цей показник у слизовій оболонці 

зменшується, досягаючи мінімального значення у 330-добових (4,23±3,91 %). 

Найбільш інтенсивне зменшення площі вторинних ЛВ у слизовій оболонці 

реєструється від 180 до 210 доби (на 47,03 %) і від 240 до 330 доби (на 

66,72 %). У м’язовій оболонці від 90-добового віку качок цей показник 

збільшується більш ніж у двічі (на 104,08 %) і в 420 діб виявляється тільки 

тут. Найбільш інтенсивне збільшення площі вторинних ЛВ у м’язовій 

оболонці сліпих кишок реєструється від 120 до 150 доби (на 21,03 %) і від 

180 до 210 доби (на 25,97 %). 

Як вказано вище, первинні і вторинні ЛВ виявляються в ЛТ ПП у 

слизовій і м’язовій оболонках сліпих кишок. Форма вузликів обох груп 

переважно овальна і видовжено овальна. Найбільші їх довжина та ширина 

змінюються з віком качок (табл. 3.27). Так, найбільша довжина та найбільша 

ширина первинних ЛВ в слизовій оболонці у 10-добових качок становить 

відповідно – 148,40±18,24 мкм та 98,00±14,03 мкм. До 25-добового віку вони 

значно зростають: найбільша довжина – на 60,38 % (238,00±28,07 мкм) і 

найбільша ширина – на 62,86 % (159,60±18,24 мкм). Найінтенсивніше 

збільшення цих показників реєструється від 10 до 15 доби (відповідно на 

26,42 % і на 25,71 %) і від 15 до 20 доби (відповідно на 25,37 % і на 22,73 %). 

Від 25- до 30-добового віку качок реєструється зменшення найбільшої 

довжини ЛВ на 9,41 % (215,60±16,84 мкм) і найбільшої ширини – на 30,51 % 

(154,00±10,53 мкм) Загалом від 10- до 30-добового віку вказані показники 

зростають відповідно на 45,28 % і 57,14 %. 

Розміри вторинних ЛВ ЛТ ПП у слизовій оболонці сліпих кишок 

переважають такі первинних (табл. 3.27). Так, у 15-добових качок їх 

найбільші довжина і ширина становлять відповідно 229,60±12,63 мкм і  
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Таблиця 3.27 

Розміри лімфоїдних вузликів лімфоїдної тканини плямок Пейєра сліпих кишок, мкм, M±m 

Вік, 

доба 

Слизова оболонка М’язова оболонка 

Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

ширина довжина ширина довжина ширина довжина ширина довжина 

1 – – – – – – – – 

5 – – – – – – – – 

10 98,00±14,03 148,40±18,24 – – – – – – 

15 123,20±9,12 187,60±20,35 159,60±12,63 229,60±12,63 – – – – 

20 151,20±11,93 235,20±15,44 182,00±14,03 294,00±14,03** 98,00±21,05 243,60±16,84 – – 

25 159,60±18,24 238,00±28,07 210,00±7,02 296,80±11,93 103,60±21,75 254,80±16,14 134,40±7,72 308,00±10,53 

30 154,00±10,53 215,60±16,84 218,40±15,44 302,40±13,33 – – 156,80±20,35 324,80±48,42 

60 – – 218,40±23,86 310,80±33,68 – – 190,40±21,75 327,60±11,23 

90 – – 246,40±16,84 338,80±15,44 – – 170,80±19,65 319,20±26,66 

120 – – 215,60±42,80 355,60±53,33 – – 229,60±11,93* 344,40±27,37 

150 – – 221,20±8,42 305,20±18,95 – – 210,00±38,59 327,60±49,82 

180 – – 224,00±17,54 282,80±16,14 – – 154,00±17,54 243,60±21,75 

210 – – 196,00±17,54 277,20±9,12 – – 156,80±26,66 249,20±40,00 

240 – – 187,60±16,84 266,00±17,54 – – 176,40±32,28 274,40±49,82 

330 – – 170,80±26,66 252,00±21,05 – – 198,80±33,68 294,00±42,10 

420 – – – – – – 114,80±12,63* 179,20±16,14* 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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159,60±12,63 мкм. У старшої птиці ці показники зростають більш ніж на 

половину. Найбільша довжина збільшується на 54,88 % (355,60±53,33 мкм) 

до 120-добового віку, а найбільша ширина – до 90-добового на 54,39 % 

(246,40±16,84 мкм). Найінтенсивніше найбільша довжина (на 28,05 %) 

зростає від 15 до 20 доби і найбільша ширина (на 15,38 %) – від 20 до  

25 доби. У старшої птиці, до 330-добового віку, коли вторинні ЛВ у слизовій 

оболонці виявляються востаннє, їх розміри зменшуються відповідно на  

29,13 % (252,00±21,05 мкм) і 30,68 % (170,80±26,66 мкм). Найбільш 

інтенсивно найбільша довжина зменшується від 120 до 150 доби (на 14,17 %), 

а найбільша ширина – від 120 до 150 і від 180 до 210 доби (на 12,50 %). 

Загалом від 15 до 330 доби життя качок найбільші довжина і ширина 

вторинних ЛВ у слизовій оболонці зростають відповідно на 9,76 і 7,02 %. 

У м’язовій оболонці первинні ЛВ виявляються тільки у 20- і 25-

добових качок (табл. 3.27). Від 20 до 25 доби реєструється збільшення їх 

найбільшої довжини на 4,6 % (254,80±16,14 мкм) і найбільшої ширини на 

5,71 % (103,60±21,75 мкм). Вторинні ЛВ у м’язовій оболонці сліпої кишки 

виявляються у качок віком від 25 доби (рис. 3.52). Їх найбільші довжина і 

ширина переважають такі вузликів у слизовій оболонці і в 20-добових 

складають 308,00±10,53 і 134,40±7,72 мкм (табл. 3.27). Вказані показники 

нерівномірно збільшуються до 120-добового віку птиці (відповідно на  

11,82 і 70,83 %). Найбільш інтенсивно вони зростають від 90 до 120 доби – 

відповідно на 7,89 % (344,40±27,37 мкм) і на 34,43 % (229,60±11,93 мкм). У 

старшої птиці розміри вторинних ЛВ зменшуються. Так, найбільша довжина 

зменшується до 420-добового віку на 47,97 % (179,20±16,14 мкм) і найбільша 

ширина – на 50,0 % (114,80±12,63 мкм). Найбільш інтенсивне зменшення 

показників реєструється від 330 до 420 доби (відповідно на 39,05 і 42,25 %). 

Загалом від 25- до 420-добового віку птиці найбільша довжина вторинних ЛВ 

у м’язовій оболонці зменшується на 41,82 %, а найбільша ширина – на 

14,58 %. 
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Рис. 3.52. Плямка Пейєра сліпої кишки качки віком 120 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна 

тканина; 5 – вторинні лімфоїдні вузлики. Фарбування гематоксиліном та 

еозином, ×100. 

 

3.3.5. Мікроструктура дивертикула Меккеля качок 

Мікроструктура стінки ДМ качок подібна такій стінки порожньої 

кишки. Тобто, вона утворена слизовою, м’язовою та серозною оболонками 

(рис. 3.53). Слизова оболонка сформована епітеліальним шаром, власною 

пластинкою і підслизовою основою. М’язову пластинку ми в ній не виявили. 

Слизова оболонка формує декілька складок, які мають неоднакову висоту. 

Внаслідок цього просвіт ДМ зіркоподібний. На складках слизової оболонки 

помітні слабо виражені ворсинки і в їх основі крипти. М’язова оболонка 

утворена гладкою м’язовою тканиною, пучки клітин якої формують добре 

виражений внутрішній (циркулярний) шар і слабо розвинений зовнішній 
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(поздовжній) шар. Серозна оболонка утворена пухкою волокнистою 

сполучною тканиною, що вкрита мезотелієм. 

 

 

Рис. 3.53. Дивертикул Меккеля качки віком 20 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 3а – дифузна 

лімфоїдна тканина; 3б – вторинний лімфоїдний вузлик;. Фарбування 

гематоксиліном та еозином, ×100. 

 

Площа, яку займає слизова оболонка в стінці ДМ у всіх досліджених 

вікових груп качок найбільша (табл. 3.28). З віком птиці вона хвилеподібно 

змінюється. Цей показник збільшується на 32,94 % від добового віку птиці 

(61,14±0,07 %) до 20-добового (81,28±0,19 %). Найбільш інтенсивно площа 

зростає від добового до 5-добового віку (на 16,58 %). Від 20 до 150 доби 

(71,83±0,03 %) відмічається зменшення цього показника на 11,63 %. 

Найбільш інтенсивно зменшення відбувається від 120 до 150 доби (на  

7,03 %). Від 150 до 240 доби життя качок площа слизової оболонки знову 

дещо зростає (на 6,86 %), а в старших зменшується на 12,85 % і в 420-
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добових становить 66,90±0,38 %. Загалом до 420-добового віку птиці цей 

показник зменшується на 17,69 %. 

Таблиця 3.28 

Площа, яку займають оболонки в стінці дивертикула Меккеля, %, 

M±m 

Вік, діб Серозна оболонка М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 6,20±0,02 32,65±0,07 61,14±0,07 

5 5,86±0,03 22,93±0,10* 71,28±0,12* 

10 5,48±0,08 20,82±0,28 73,70±0,32 

15 5,28±0,02 19,78±0,05 74,49±0,07 

20 3,29±0,04** 14,60±0,18* 81,28±0,19 

25 3,20±0,06 15,91±0,63 80,89±0,62 

30 2,80±0,05 17,58±0,38 79,62±0,42 

60 1,94±0,29* 18,61±1,04 79,44±1,30 

90 1,82±0,04 19,51±0,09 78,67±0,07 

120 1,48±0,12* 21,26±1,09 77,26±0,98 

150 1,47±0,02 26,69±0,03* 71,83±0,03 

180 1,45±0,04 25,62±1,57 72,94±1,53 

210 1,45±0,11 24,45±0,84 74,10±0,93 

240 1,44±0,06 21,80±0,61 76,76±0,64 

330 1,42±0,07 32,24±0,35** 66,34±0,35 

420 1,42±0,03 31,68±0,41 66,90±0,38 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
 

Площі, які займають м’язова та серозна оболонки значно менші такої 

слизової оболонки (табл. 3.28). М’язова оболонка ДМ качок теж змінюється 

із збільшенням віку качок. Вона зменшується на 55,28 % від добового віку 

качок (32,65±0,07 %) до 20-добового (14,60±0,18 %). Найбільш інтенсивно 

цей процес відбувається від першої до 5 доби (на 29,77 %) і від 15 до 20 доби 

(на 26,19 %). З 25- до 150-добового віку птиці площа м’язової оболонки 
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збільшується на 82,81 %. Найбільш інтенсивне її зростання (на 25,54 %) 

реєструється в качок віком від 120 до 150 доби. Від 180- до 240-добового віку 

спостерігається зменшення цього показника на 18,32 %. До 330 доби площа 

м’язової оболонки ДМ збільшується на 47,89 % і майже досягає значення 

(32,24±0,35 %), яке було властиве добовій птиці (табл. 3.28). 

Площа серозної оболонки стінки ДМ найменша (табл. 3.28). Вона 

зменшується на 77,1 % від добового віку качок (6,20±0,02 %) до 420-

добового (1,42±0,03 %). Найбільш інтенсивно це відбувається від 15 до  

20 доби (на 37,69 %) і від 30 до 60 доби (на 30,71 %). 

ЛТ ДМ у качок віком від першої до 15 доби розташована тільки у 

слизовій оболонці (рис. 3.54), а в старших – ще й і в м’язовій оболонці 

(рис. 3.55) (табл. 3.29). 

 

 

Рис. 3.54. Дивертикул Меккеля добової качки: 1 – серозна оболонка;  

2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна тканина. 

Фарбування гематоксиліном та еозином, ×100. 
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Рис. 3.55. Дивертикул Меккеля 60-добової качки: 1 – серозна оболонка; 

2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна тканина;  

5 – первинний лімфоїдний вузлик; 6 – вторинний лімфоїдний вузлик. 

Імпрегнація арґентуму нітратом, ×100. 

 

Площа ЛТ в ДМ з віком качок змінюється (табл. 3.29). Вона досить 

інтенсивно (на 55,64 %) зростає від добового віку (31,72±0,04 %) птиці до 20-

добового (49,37±0,21 %). Так, від першої до 5 доби цей показник 

збільшується на 18,19 %, від 5 до 10 доби – на 3,73, від 10 до 15 доби – на 

13,71 % і від 15 до 20 доби – на 11,65 %. У качок старшого віку площа ЛТ у 

стінці ДМ не значно зменшується і від 25 до 240 доби залишається майже на 

одному рівні (47,10±1,69 % (240 діб) – 49,29±2,30 % (60 діб)). Від 240 до  

330 доби цей показник значно зростає (на 15,56 %) і складає 54,43±0,70 %. 

Загалом від добового до 420-добового віку качок площа ЛТ в стінці ДМ 

збільшується на 74,15 %. 

Як відмічено вище, ЛТ в ДМ від добового до 15-добового віку птиці 

виявляється тільки у слизовій оболонці (табл. 3.29). Починаючи з 20 і до  

150 доби життя качок тут її вміст зменшується на 16,79 %. Так, у 20-

добовому віці у слизовій оболонці площа ЛТ становить 98,44±0,01 %, а в  

150 діб – 83,21±0,12 %. Найбільш інтенсивне зменшення цього показника 

реєструється від 120  до 150 доби (на 8,61 %). Від 150- до  240-добового  віку  
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Таблиця 3.29 

Загальна площа лімфоїдної тканини та її вміст у слизовій та 

м’язовій оболонках дивертикула Меккеля, %, M±m 

Вік, діб 
Лімфоїдна тканини 

Загальна площа М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 31,72±0,04 – 100 

5 37,49±0,07* – 100 

10 38,89±0,18 – 100 

15 44,22±0,05 1,56±0,01 98,44±0,01 

20 49,37±0,21 1,73±0,08 98,27±0,08 

25 47,65±0,95 3,62±0,36*** 96,38±0,36 

30 48,04±0,27 4,57±0,25* 95,43±0,25 

60 49,29±2,30 6,49±1,33 93,51±1,33 

90 48,34±0,25 6,46±0,46 93,54±0,46 

120 47,60±1,64 8,95±1,86 91,05±1,86 

150 48,61±0,30 16,79±0,12 83,21±0,12 

180 48,57±0,44 15,59±0,90 84,41±0,90 

210 48,41±0,85 13,29±0,78 86,71±0,78 

240 47,10±1,69 9,02±1,35 90,98±1,35 

330 54,43±0,70 20,18±0,64 79,82±0,64 

420 55,24±0,37 21,55±0,47 78,45±0,47 

Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
 

площа ЛТ у слизовій оболонці ДМ поступово зростає на 9,34 %  

(90,98±1,35 %). Від 150 до 180 доби цей показник збільшується на 1,44 %, від 

180 до 210 доби – на 2,72 % і від 210 до 240 доби – на 4,92 %. У старшої 

птиці площа ЛТ зменшується: до 330 доби на 12,27 % (79,821±0,64 %) і від 

330 до 420 доби – на 1,72 % (78,45±0,47 %). Починаючи з 15-добового віку 

качок ЛТ виявляється ще й у м’язовій оболонці ДМ. Від 15 (1,56±0,01 %) до 

150 діб (16,79±0,12 %) її площа тут збільшується на 976,28 %. Найбільш 
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інтенсивне зростання цього показника (на 109,25 %) відмічається у качок 

віком від 20 до 25 доби і від 120 до 150 доби (на 87,60 %). Від 150- до 240-

добового віку птиці реєструється поступове зменшення площі ЛТ у м’язовій 

оболонці ДМ (9,02±1,35 %) на 46,28 %. Так, від 150 до 180 доби цей показник 

зменшується на 7,15 %, від 180 до 210 доби – на 14,75 % і від 210 до 240 доби 

– на 32,13 %. До 420-добового віку птиці площа ЛТ у м’язовій оболонці ДМ 

зростає на 138,91 %: від 240 до 330 доби – на 123,73 %, від 330 до 420 доби – 

на 6,79 %. 

Площа, яку займають у ЛТ ДМ її форми структурної організації 

неоднакова (табл. 3.30). Найбільшу площу серед них займає ДЛТ. У добових 

та 5-добових качок це єдина форма ЛТ. Починаючи з 10-добового віку птиці 

до 120-добового її площа зменшується на 33,76 % і становить 66,24±5,03 %. 

Найбільш інтенсивне зменшення цього показника (на 12,23 %) реєструється 

від 90 до 120 доби. У старшої птиці площа ДЛТ у ЛТ хвилеподібно 

нерівномірно змінюється. До 240-добового віку качок вона збільшується на 

31,67 % (87,22±0,83 %), до 330-добового зменшується на 23,49 %  

(66,73±1,44 %) і до 420-добового знову збільшується – 78,45±0,47 % (на  

17,56 %). ДЛТ ДМ розташована в слизовій оболонці качок всіх досліджених 

вікових груп, а від 15 до 30 діб вона виявляється ще й у м’язовій. У цій 

оболонці її площа в ЛТ незначна. У 15-добових особин вона займає  

1,72±0,02 %. До 20-добового віку птиці цей показник збільшується на  

15,73 %, досягаючи максимального свого значення (2,06±0,09 %). У старшої 

птиці площа ДЛТ в ЛТ м’язової оболонки зменшується. 

Передвузлики у ЛТ ДМ виявляються тільки в слизовій оболонці у 

качок віком від 10 до 120 діб (табл. 3.30). У 10-добових їх площа складає 

4,34±0,26 %. До 15 доби цей показник збільшується майже вдвічі (на  

90,32 %) і складає 8,26±0,05 %. У старшої птиці площа передвузликів 

зменшується на 91,77 % (0,65±0,33 %). Найбільш інтенсивне воно 

реєструється в період від 20 до 25 доби (на 53,35 %), від 25 до 30 доби (на 

48,01 %) і від 30 до 60 доби (на 47,65 %). 



189 

 

Таблиця 3.30 

Площа, яку займають форми лімфоїдної тканини у слизовій і м’язовій оболонках дивертикула Меккеля, %, 

M±m 

В
ік

, 
д
о
б

а 

Дифузна лімфоїдна тканина Передвузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 
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1 100 – 100 – – – – – – – – – 

5 100 – 100 – – – – – – – – – 

10 95,66±0,26 – 100 4,34±0,26 – 100 – – – – – – 

15 89,39±0,05 1,78±0,02 98,22±0,02 8,26±0,05*** – 100 2,35±0,04 – 100 – – – 

20 85,03±0,14 2,06±0,09 97,94±0,09 7,01±0,13 – 100 6,75±0,16*** – 100 1,21±0,06 – 100 

25 85,65±1,28 2,03±0,30 97,97±0,30 3,27±0,38** – 100 5,26±0,78* 15,15±0,89 84,85±0,89 5,82±0,65*** 49,36±5,80 50,64±5,80 

30 85,15±0,62 1,25±0,16* 98,75±0,16 1,70±0,12** – 100 1,39±0,18** – 100 11,76±0,47*** 30,31±0,99 69,69±0,99 

60 82,11±0,79 – 100 0,89±0,21** – 100 0,94±0,34* – 100 16,06±0,48* 38,86±7,39 61,14±7,39 

90 75,47±0,47 – 100 0,77±0,06 – 100 0,95±0,07 – 100 22,81±0,38** 27,76±1,54 72,24±1,54 

120 66,24±5,03 – 100 0,65±0,33 – 100 0,92±0,24 – 100 32,19±4,86 37,42±12,15 62,58±12б15 

150 66,44±0,54 – 100 – – – – – – 33,56±0,54 50,22±0,53 49,78±0,53 

180 69,75±1,63 – 100 – – – – – – 30,25±1,63 52,53±3,56 47,47±3,56 

210 74,27±1,44 – 100 – – – – – – 25,73±1,44 55,47±4,36 44,53±4,36 

240 87,22±0,83 – 100 – – – – – – 12,78±0,83 68,02±6,68 31,98±6,68 

330 66,73±1,44 – 100 – – – – – – 33,27±1,44 61,46±1,34 38,54±1,34 

420 78,45±0,47 – 100 – – – – – – 21,55±0,47 100 – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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Первинні ЛВ у ЛТ ДМ також виявляються не в усіх досліджених 

вікових групах качок (рис. 3.56) (табл. 3.30). Верше вони реєструються у 15-

добової птиці, займаючи площу 2,35±0,04 %. Від 15 до 20 доби вміст 

первинних ЛВ збільшується на 187,23 % і складає 6,75±0,16 %. У старшої 

птиці цей показник нерівномірно зменшується. Найбільш інтенсивно 

зменшення реєструється від 25 до 30 доби (на 73,57 %). У вказаних вікових 

групах качок первинні ЛВ завжди виявляються у слизовій оболонці і тільки у 

25-добових ще й у м’язовій, займаючи 15,15±0,89 % площі її ЛТ. 

 

Рис. 3.56. Первинний лімфоїдний вузлик дивертикула Меккеля качки 

віком 90 діб. Імпрегнація арґентуму нітратом, ×400. 

 

Вторинні ЛВ у ЛТ ДМ виявляються з 20-добового віку качок, 

займаючи 1,21±0,06 % її площі (рис. 3.57) (табл. 3.30). Їх вміст хвилеподібно 

змінюється з віком птиці. До 150-добового віку цей показник зростає на 

2673,55 %, складаючи 33,56±4,24 %. Найбільш інтенсивно він збільшується у 

качок віком від 20 до 25 доби (на 380,99 %) і від 25 до 30 доби (на 102,06 %). 

У старшої птиці площа вторинних ЛВ хвилеподібно змінюється. До 240 доби 

(12,78±0,83 %) вона зменшується на 61,92 %. Найбільш інтенсивне 

зменшення цього показника (на 50,33 %) реєструється у качок віком від  

210 до 240 доби. До 330-добового віку птиці площа вторинних ЛВ знову 
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збільшується до 33,27±1,44 % (на 160,33 %), а до 420-добового – 

зменшується на 35,23 % (21,55±0,47 %.). 

 

 

Рис. 3.57. Дивертикул Меккеля качки віком 120 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна 

тканина; 5 – вторинні лімфоїдні вузлики. Фарбування за ван Гізон, ×400. 

 

У слизовій оболонці ДМ вторинні ЛВ виявляються від 20 до 330 доби 

життя птиці (табл. 3.30). У 20-добових качок ці ЛВ слизової оболонки 

складають 100 % загальної їх площі стінки ДМ. З 25-добового віку цей 

показник нерівномірно і хвилеподібно змінюється. Найменша їх площа 

реєструється у 240 діб (31,98±6,68 %). У м’язовій оболонці ДМ вторинні ЛВ 

виявляються з 25- (49,36±5,80 %) до 420-добового віку качок. За цей період 

площа вторинних ЛВ у ЛТ цієї оболонки збільшується на 102,59 %. У 420-

добових качок вторинні ЛВ виявляються тільки у м’язовій оболонці стінки 

ДМ. 
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Як відмічено вище, первинні і вторинні ЛВ виявляються в ЛТ у 

слизовій і м’язовій оболонках ДМ. Форма вузликів обох груп переважно 

овальна і видовжено овальна. Найбільші їх довжина та ширина змінюються з 

віком качок (табл. 3.31). Так, найбільша довжина та найбільша ширина 

первинних ЛВ у слизовій оболонці у 15-добових качок становить відповідно 

– 159,60±11,23 мкм та 89,60±7,72 мкм. До 30-добового віку птиці вони значно 

зростають: найбільша довжина – на 54,39 % (246,40±25,26 мкм) і найбільша 

ширина – на 100,0 % (179,20±19,65 мкм). Найінтенсивніше збільшення цих 

показників реєструється від 15 до 20 доби (відповідно на 40,35 % і на  

37,50 %). Від 30- до 90-добового віку качок реєструється зменшення 

найбільшої довжини ЛВ на 15,91 % (207,20±9,82 мкм) і найбільшої ширини – 

на 21,88 % (140,00±7,02 мкм) Загалом від 15- до 90-добового віку названі 

показники збільшуються відповідно на 29,82 % і 56,25 %. 

Розміри вторинних ЛВ ЛТ слизової оболонки ДМ переважають такі 

первинних (табл. 3.31). Так, у 20-добових качок їх найбільші довжина і 

ширина становлять відповідно 235,20±12,63 мкм і 142,80±9,12 мкм. У птиці 

150-добового віку ці показники зростають майже втричі. Найбільша довжина 

збільшується на 178,57 % (655,20±82,80 мкм), а найбільша ширина – на 

180,39 % (400,40±42,80 мкм). Найінтенсивніше найбільша довжина (на  

43,16 %) зростає від 30 до 60 доби і найбільша ширина (на 26,74 %) – від  

60 до 90 доби. У качок 330-добового віку, коли вторинні ЛВ у слизовій 

оболонці виявляються востаннє, їх розміри зменшуються відповідно на  

39,74 % (394,80±71,57 мкм) і 43,36 % (226,80±48,42 мкм). Найбільш 

інтенсивно найбільша довжина зменшується від 180 до 210 доби (на  

27,98 %), а найбільша ширина – від 240 до 330 доби (на 29,57 %). Загалом від 

20 до 330 доби життя качок найбільші довжина і ширина вторинних ЛВ у 

слизовій оболонці ДМ збільшуються відповідно на 67,86 і 58,82 %. 
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Таблиця 3.31 

Розміри лімфоїдних вузликів у лімфоїдній тканині дивертикула Меккеля, мкм, M±m 

Вік, 

доба 

Слизова оболонка М’язова оболонка 

Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

ширина довжина ширина довжина ширина довжина ширина довжина 

1 – – – – – – – – 

5 – – – – – – – – 

10 – – – – – – – – 

15 89,60±7,72 159,60±11,23 – – – – – – 

20 123,20±8,42* 224,00±10,51** 142,80±9,12 235,20±12,63 – – – – 

25 148,40±20,35 238,00±14,03 173,60±14,74 243,60±16,84 95,20±12,63 218,40±16,84 109,20±9,12 238,00±10,53 

30 179,20±19,65 246,40±25,26 198,80±15,44 266,00±10,53 – – 114,80±11,93 271,60±35,79 

60 159,60±11,23 226,80±19,65 240,80±33,68 380,80±33,68* – – 128,80±11,93 327,60±21,75 

90 140,00±7,02 207,20±9,82 305,2±22,45 414,40±39,29 – – 196,00±38,59 316,40±65,96 

120 – – 319,20±29,47 490,00±56,13 – – 210,00±14,03 375,20±33,68 

150 – – 400,40±42,80 655,20±82,80 – – 274,40±20,35* 582,40±58,24* 

180 – – 355,60±21,75 610,40±79,99 – – 218,40±16,84 400,00±31,07* 

210 – – 324,80±13,33 439,60±21,75 – – 207,20±22,45 338,80±30,17 

240 – – 322,00±31,58 431,20±29,47 – – 187,60±25,26 313,60±13,33 

330 – – 226,80±48,42 394,80±71,57 – – 187,60±16,84 389,20±44,21 

420 – – – – – – 156,80±20,35 305,20±32,98 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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У м’язовій оболонці ДМ первинні ЛВ виявляються тільки у 25-добових 

качок (табл. 3.31). Їх розміри менші таких слизової оболонки ДМ качок цього 

віку. 

Вторинні ЛВ у м’язовій оболонці ДМ виявляються у качок віком від  

25 доби (табл. 3.31). Їх найбільші довжина і ширина менші таких слизової 

оболонки та в 25-добових складають відповідно 238,00±10,53 і 

109,20±9,12 мкм. Згадані показники нерівномірно збільшуються більш ніж у 

двічі до 150-добового віку птиці – відповідно на 144,71 % (582,40±58,24 мкм) 

і 151,28 % (274,40±20,35 мкм). Найінтенсивніше (на 55,22 %) найбільша 

довжина зростає від 120 до 150 доби, а найбільша ширина (на 52,17 %) – від 

60 до 90 доби. У старшої птиці розміри вторинних ЛВ зменшуються. Від  

150 до 180 доби реєструється найбільш інтенсивне зменшення цих 

показників (відповідно на 31,32 % і 20,41 %). Найбільша довжина 

зменшується на 46,15 % до 240-добового віку качок (313,60±13,33 мкм), до 

330-добового віку вона знову збільшується на 24,11 % (389,20±44,21 мкм), а в 

старшої зменшується на 21,58 %. Найбільша ширина нерівномірно 

зменшується на 42,86 % до 420-добового віку качок (156,80±20,35 мкм). 

Загалом від 25- до 420-добового віку птиці найбільша довжина вторинних ЛВ 

м’язової оболонки ДМ збільшується на 28,24 %, а найбільша ширина – на 

43,59 %. 

 

3.3.6. Мікроструктура сліпокишкових дивертикулів 

У качок усіх досліджуваних вікових груп стінка дивертикулів сліпих 

кишок має таку ж будову як і стінка самих кишок. Тобто вона утворена 

слизовою, м’язовою і серозною оболонками (рис. 3.58). 

Площа, яку займають оболонки у стінці СКД неоднакова (табл. 3.33). 

Найбільша вона припадає на слизову оболонку. Площа цієї оболонки 

збільшується на 8,43 % від добового віку качок (68,44±1,78 %) до 25-

добового (74,21±0,63 %). Найбільш інтенсивно вона зростає від 5 до 10 доби  
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Рис. 3.58. Сліпокишковий дивертикул качки віком 30 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 3а – дифузна 

лімфоїдна тканина у слизовій оболонці; 3б – первинний лімфоїдний вузлик; 

3в – вторинний лімфоїдний вузлик. Фарбування гематоксиліном та еозином, 

×100. 

 

(на 3,53 %). У птиці старшого віку цей показник зменшується (36,02±2,61 %) 

на 51,46 % і в 240-добової досягає найменшого значення. Найбільш 

інтенсивне його зменшення реєструється від 60 до 90 доби (на 17,99 %) і від 

210 до 240 доби (на 22,09 %). У подальшому площа слизової оболонки 

збільшується і у віці 330 доби складає 38,56±0,15 %. Загалом цей показник 

зменшується на 43,66 %. 

М’язова оболонка в стінці дивертикулів качок віком від першої до  

150 доби займає меншу площу ніж слизова, а в старших, навпаки, більшу 

(табл. 3.32). Площа цієї оболонки зменшується від добового віку птиці 

(28,31±1,70 %) до 25-добового (24,15±0,70 %) на 14,69 %. Найбільш 

інтенсивно цей показник знижується від 5 до 10 доби (на 7,6 %). У старшої 

птиці площа м’язової оболонки збільшується на 157,18 % і в 240-добових 

досягає максимального значення (62,11±2,58 %). До 330-добового віку птиці 



196 

 

цей показник незначно зменшується (на 4,01 %) до 59,62±0,14 %. Загалом 

площа м’язової оболонки збільшується більш ніж у два рази (на 110,6 %). 

Таблиця 3.32 

Площа, яку займають оболонки в сліпокишкових дивертикулах, 

%, M±m 

Вік, діб Серозна М’язова Слизова 

1 3,25±0,10 28,31±1,70 68,44±1,78 

5 3,08±0,01 27,75±0,86 69,17±0,87 

10 2,75±0,04 25,64±0,54 71,61±0,53 

15 1,91±0,11* 24,58±1,25 73,51±1,29 

20 1,61±0,08 24,35±0,86 74,04±0,89 

25 1,64±0,08 24,15±0,70 74,21±0,63 

30 1,69±0,07 24,31±0,04 74,00±0,10 

60 1,67±0,07 24,91±0,56 73,42±0,60 

90 1,47±0,08 38,32±4,24 60,21±4,26 

120 1,44±0,12 43,84±0,16 54,72±0,23 

150 1,23±0,01 47,84±0,67 50,93±0,67 

180 1,32±0,02 50,31±0,37 48,37±0,36 

210 1,59±0,10* 52,18±0,99 46,23±0,96 

240 1,87±0,08* 62,11±2,58 36,02±2,61 

330 1,82±0,04 59,62±0,14 38,56±0,15 

Примітка: * – p≤0,05 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
 

Серозна оболонка в стінці СКД займає найменшу площу (табл. 3.32). 

Вона нерівномірно зменшується від добового віку качок (3,25±0,10 %) до 

150-добового (1,23±0,01 %) на 62,15 %. Найбільш інтенсивне зменшення 

цього показника реєструється від 10 до 15 доби (на 30,55 %). До 240-

добового віку птиці площа серозної оболонки у стінці дивертикулів 

збільшується на 52,03 % і в 240-добової досягає 1,87±0,08 %. Найбільш 

інтенсивне її збільшення відмічається від 180 до 210 доби (на 20,45 %). До 
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330-добового віку качок цей показник зменшується на 2,67 % і становить 

1,82±0,04 %. Загалом від першої до 420 доби площа серозної оболонки 

зменшується на 44,0 %. 

ЛТ, яка зумовлює функціональні особливості СКД виявляється у їх 

слизовій і м’язовій оболонках у качок від добового до 330-добового віку 

(рис. 3.59). 

 

Рис. 3.59. Сліпокишковий дивертикул качки віком 90 діб: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – дифузна лімфоїдна 

тканина; 5 – первинні лімфоїдні вузлики; 6 – вторинні лімфоїдні вузлики;  

7 – крипта. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×40. 

 

Площа, яку займає ЛТ у стінці дивертикулів змінюється із збільшенням 

віку качок (табл. 3.33). Вона збільшується на 177,0 % від добового віку птиці 

(23,51±0,75 %) до 150-добового (65,12±0,50 %). Найбільш інтенсивне 

збільшення цього показника реєструється від 15 до 20 доби (на 27,2 %) і від 

120 до 150 доби (на 18,59 %). У качок старшого віку цей показник поступово 

зменшується на 81,83 % і у 330-добових становить 11,83±0,85 %. Так, від  
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150 до 180 доби площа ЛТ в СКД зменшується на 2,24 %, від 180 до 210 доби 

– на 13,87 %, від 210 до 240 доби – на 26,77 % і від 240 до 330 доби – на  

70,54 %. 

Таблиця 3.33 

Загальна площа лімфоїдної тканини та її вміст у слизовій та 

м’язовій оболонках сліпокишкових дивертикулів, %, M±m 

Вік, доба 
Лімфоїдна тканини 

Загальна площа М’язова оболонка Слизова оболонка 

1 23,51±0,75 14,02±0,81 85,98±0,81 

5 24,64±0,51 15,38±0,84 84,62±0,84 

10 25,69±0,22 14,71±0,50 85,29±0,50 

15 26,21±0,65 15,15±0,88 84,85±0,88 

20 33,34±1,90 15,64±0,90 84,36±0,90 

25 38,46±2,25 13,98±0,74 86,02±0,74 

30 44,07±1,30 14,50±0,32 85,50±0,32 

60 48,84±0,16 14,75±0,43 85,25±0,43 

90 48,62±0,73 28,67±4,42 71,33±4,42 

120 54,91±1,15 34,93±0,48 65,07±0,48 

150 65,12±0,50 44,03±0,51* 55,97±0,51 

180 63,66±0,58 32,45±0,08* 67,55±0,08* 

210 54,83±0,38 37,83±1,29 62,17±1,29 

240 40,15±2,37 49,54±2,95 50,46±2,95 

330 11,83±0,85 61,95±2,29 38,05±2,29 

Примітка: * – p≤0,05 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
 

Вміст ЛТ в СКД усіх вікових груп качок неоднаковий у його слизовій і 

м’язовій оболонках. Від першої до 330 доби її площа у слизовій оболонці 

переважає таку у м’язовій (табл. 3.33). Починаючи з 5-добового віку її вміст у 

слизовій оболонці нерівномірно зменшується. Найбільш інтенсивно (на  

24,59 %) це відбувається від 240 до 330 доби. У 330-добовому віці качок 
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площа ЛТ у слизовій оболонці менша, ніж у м’язовій – відповідно 38,05±2,29 

і 61,95±2,29 %. Загалом цей показник зменшується на 55,75 %. У м’язовій 

оболонці дивертикулів добових качок площа ЛТ складає лише 14,02±0,81 %. 

До 330-добового віку птиці цей показник збільшується на 341,87 %, 

досягаючи максимального свого значення (61,95±2,29 %). Зростання площі 

відбувається нерівномірно. Найбільш інтенсивне це відбувається від 60 до  

90 доби (на 94,37 %). 

У ЛТ дивертикулів виявляється тільки три форми її структурної організації: 

дифузна і первинні та вторинні ЛВ. ДЛТ реєструється в ЛТ качок усіх 

вікових груп (табл. 3.34). Її площа в ЛТ найбільша. У добової птиці це єдина 

форма ЛТ (рис. 3.60). З 5-добового віку її площа (94,10±1,24 %) хвилеподібно 

змінюється. Так, до 20-добового віку цей показник зменшується на 27,35 % і 

складає 72,65±1,24 %. Найбільш інтенсивно (на 16,54 %) цей процес 

відбувається від 5 до 10 доби. Від 25 до 60 доби площа ДЛТ у ЛТ СКД 

зростає на 8,4 % і становить 78,75±0,49 %. У старшої птиці цей показник 

нерівномірно зменшується більш ніж на половину (на 51,68 %) і в 330-

добових складає 38,05±2,29 % Найбільш інтенсивне зменшення площі 

відмічається у птиці віком від 210 до 240 доби (на 16,99 %) і від 240 до  

330 доби (на 24,59 %). Від добового до 20-добового віку качок ДЛТ 

виявляється у м’язовій і слизовій оболонках, а у старших – тільки у слизовій. 

Площа ДЛТ у ЛТ м’язової оболонки добових качок складає лише 

14,02±0,81 %. До 5-добового віку вона збільшується на 17,83 % 

(16,52±1,03 %). У старшої птиці вміст ДЛТ у м’язовій оболонці поступово 

зменшується. Від 5 до 10 доби реєструється зменшення цього показника на 

17,13 % (13,69±0,28 %), від 10 до 15 доби – на 45,80 % (7,42±0,39 %) і від  

15 до 20 доби – на 66,85 % (2,46±0,36 %). У слизовій оболонці СКД добової 

птиці площа ДЛТ складає 85,98±0,81 %. До 5-добового віку качок вона 

зменшується на 2,91 % і складає 83,48±1,03 %. У старших особин площа ДЛТ 

цієї оболонки збільшується і, як вказано вище, з 25-добового віку ця форма 

ЛТ є єдиною для неї. 
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Таблиця 3.34 

Площа, яку займають форми лімфоїдної тканини у слизовій і м’язовій оболонках сліпокишкових 

дивертикулів, %, M±m 

Вік, 

доба 

Дифузна лімфоїдна тканина Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

Загальна 

площа 

М’язова 

оболонка 

Слизова 

оболонка 

Загальна 

площа 

М’язова 

оболонка 

Слизова 

оболонка 

Загальна 

площа 

М’язова 

оболонка 

Слизова 

оболонка 

1 100 14,02±0,81 85,98±0,81 – – – – – – 

5 94,10±1,24 16,52±1,03 83,48±1,03 5,90±1,24 – 100 – – – 

10 78,54±0,34 13,69±0,28 86,31±0,28 7,94±0,51 – 100 13,52±0,69 29,17±3,79 70,83±3,79 

15 73,75±0,65 7,42±0,39** 92,58±0,39 6,61±0,62* – 100 19,64±0,68** 48,00±1,58 52,00±1,58 

20 72,65±1,24 2,46±0,36** 97,54±0,36 4,21±0,56** – 100 23,14±1,05 59,28±0,88 40,72±0,88 

25 77,24±0,59 – 100 – – – 22,76±0,59 61,43±2,85 38,57±2,85 

30 77,73±0,37 – 100 – – – 22,27±0,37 64,88±0,67 35,12±0,67 

60 78,75±0,49 – 100 – – – 21,25±0,49 69,64±1,54 30,36±1,54 

90 68,02±4,50 – 100 – – – 31,98±4,50 85,25±3,25 14,75±3,25 

120 62,85±0,59 – 100 – – – 37,15±0,59 94,08±0,19 5,92±0.19 

150 54,08±0,50 – 100 – – – 45,92±0,50** 95,85±0,07 4,15±0,07* 

180 66,02±0,33* – 100 – – – 33,98±0,33* 95,70±0,94 4,30±0,94 

210 60,79±1,02 – 100 – – – 39,21±1,02 96,15±1,39 3,85±1,39 

240 50,46±2,95 – 100 – – – 49,54±2,95 100 – 

330 38,05±2,29 – 100 – – – 61,95±2,29 100 – 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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Рис. 3.63. Сліпокишковий дивертикул добової качки: 1 – серозна 

оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – дифузна лімфоїдна тканина у слизовій 

оболонці. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×100. 

 

Первинні ЛВ ми виявили у ЛТ качок віком від 5 до 20 діб і розташовані 

вони лише у слизовій оболонці. Їх площа в ЛТ збільшується до 10-добового 

віку птиці на 34,58 % (7,94±0,51 %). У старших качок вона зменшується і в 

20-добових становить 4,21±0,56 % (табл. 3.34). 

Вторинні ЛВ у ЛТ СКД виявляються з 10-добового віку качок, 

займаючи у ній 13,52±0,69 % площі (рис. 3.61) (табл. 3.34). Із збільшенням 

віку птиці цей показник нерівномірно і хвилеподібно змінюється. Площа 

вторинних ЛВ збільшується на 71,15 % до 20 доби і складає 23,14±1,05 %. 

Від 20 до 60 доби відмічається незначне зменшення цього показника на 

8,17 % (21,25±0,49 %). У старшої птиці площа вторинних ЛВ нерівномірно 

збільшується. Найбільш інтенсивне збільшення (на 50,49 %) реєструється від 

60 до 90 доби. Загалом до 330-добового віку качок площа вторинних ЛВ у ЛТ 

СКД зростає на 358,21 % і складає 61,95±2,29 %. 
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Рис. 3.61. Верхівка сліпокишкового дивертикула качки віком 150 діб:  

1 – серозна оболонка; 2 – м’язова оболонка; 3 – слизова оболонка; 4 – 

дифузна лімфоїдна тканина; 5 – первинний лімфоїдний вузлик; 6 – вторинні 

лімфоїдні вузлики. Імпрегнація арґентуму нітратом, ×100. 

 

Вторинні ЛВ у 10-добової птиці виявляються в слизовій (70,83±3,79 %) 

і м’язовій оболонках (29,17±3,79 %) (табл. 3.34). В слизовій оболонці СКД 

вони реєструються до 210-добового віку. При цьому їх площа нерівномірно 

зменшується на 94,56 % (3,85±1,39 %). Найбільш інтенсивне зменшення 

цього показника реєструється від 60 до 90 доби (на 51,42 %) і від 90 до  

120 доби (на 59,86 %). У м’язовій оболонці СКД качок вторинні ЛВ 

виявляються до 330-добового віку. Їх площа збільшується на 242,82 %. 

Найбільш інтенсивне збільшення цього показника реєструється від 10 до  

15 доби (на 64,55 %). У 240 і 330-добової птиці вторинні ЛВ у СКД 

виявляються тільки у їх м’язовій оболонці. 

Форма первинних і вторинних ЛВ СКД переважно овальна і видовжено 

овальна. Найбільші їх довжина та ширина змінюються з віком качок 

(табл. 3.35). Так, найбільша довжина та найбільша ширина первинних ЛВ 
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Таблиця 3.35 

Розміри лімфоїдних вузликів у лімфоїдній тканині сліпокишкових дивертикулів, мкм, M±m 

Вік, 

доба 

Слизова оболонка М’язова оболонка 

Первинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики Вторинні лімфоїдні вузлики 

ширина довжина ширина довжина ширина довжина 

1 – – – – – – 

5 79,33±5,42 130,67±13,55 – – – – 

10 102,67±13,55 163,33±29,81 102,67±21,68 172,67±18,97 116,67±21,68 186,67±18,97 

15 144,67±13,55 205,33±5,42 149,44±13,55 214,67±13,55 154,00±8,13 228,67±13,55 

20 144,67±5,42 205,33±13,55 172,67±5,42 228,67±10,84 154,00±16,26 233,33±27,10 

25 – – 172,67±18,97 247,33±21,68 158,67±54,21 270,67±103,00 

30 – – 172,67±5,42 256,67±13,55 163,33±13,55 284,67±62,34 

60 – – 200,67±27,10 331,33±13,55* 177,33±18,97 420,00±105,71 

90 – – 242,67±5,42 331,33±18,97 200,67±27,10 392,00±40,66 

120 – – 182,00±24,39 322.00±24,39 205,33±29,81 326,67±29,81 

150 – – 163,33±29,81 275,33±75,89 172,67±46,08 326,67±135,52 

180 – – 130,67±5,42 261,33±5,42 168,00±24,39 280,00±40,66 

210 – – 121,33±10,84 233,33±37,95 158,67±37,95 270,67±70,47 

240 – – – – 130,67±13,55 233,33±21,68 

330 – – – – 182,00±32,53 387,33±86,73 

Примітка: * – p≤0,05 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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слизової оболонки у 5-добових качок становить відповідно – 

130,67±13,55 мкм та 79,33±5,42 мкм. До 15-добового віку вони інтенсивно 

зростають відповідно на 57,14 % (205,33±5,42 мкм) і на 82,36 % 

(144,67±13,55 мкм) і майже не змінюються до 20 доби (табл. 3.36). Найбільша 

довжина первинних ЛВ від 5 до 10 доби збільшується на 24,99 % і від 10 до 

15 доби – на 25,71 %. А найбільша їх ширина за вказані періоди зростає 

відповідно на 29,42 і 40,91 %. 

Розміри вторинних ЛВ у ЛТ слизової оболонки СКД переважають такі 

первинних (табл. 3.35). Так, у 10-добових качок їх найбільші довжина і 

ширина становлять відповідно 172,67±18,97 мкм і 102,67±21,68 мкм. 

Найбільша довжина цих вузликів збільшується на 91,89 % до 60-добового 

віку птиці (331,33±13,55 мкм) і до 90 доби майже не змінюються (табл. 3.36). 

Найбільша ширина вторинних ЛВ збільшується на 136,36 % до 90 доби 

(242,67±5,42 мкм). Найінтенсивніше збільшення найбільшої довжини 

реєструється від 30 до 60 доби (на 29,09 %) і найбільша ширина – від 10 до  

15 доби (на 45,55 %). У старшої птиці, до 210-добового віку, коли вторинні 

ЛВ у слизовій оболонці СКД виявляються востаннє, їх розміри зменшуються 

відповідно на 29,58 % (233,33±37,95 мкм) і 50,01 % (121,33±10,84 мкм). 

Найбільш інтенсивно найбільша довжина зменшується від 120 до 150 доби 

(на 14,49 %), а найбільша ширина – від 90 до 120 доби (на 25,00 %) і від  

120 до 150 доби (на 25,09 %). Загалом від 10 до 210 доби життя качок 

найбільші довжина і ширина вторинних ЛВ у слизовій оболонці СКД 

зростають відповідно на 35,13 % і 18,17 %. 

Вторинні ЛВ у м’язовій оболонці СКД виявляються у качок віком від 

10 діб (табл. 3.35). Їх найбільші довжина і ширина переважають такі слизової 

оболонки і в 10-добових складають відповідно 186,67±18,97 мкм і 

116,67±21,68 мкм. З віком птиці вказані показники нерівномірно змінюються. 

Найбільша довжина вторинних ЛВ збільшується більш ніж у два рази (на 

125,0 %) до 60-добового віку качок (420,00±105,71 мкм). Найінтенсивніше 

найбільша довжина зростає на 47,54 % від 30 до 60 доби. Найбільша ширина 
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цих вузликів збільшується до 120-добового віку птиці на 75,99 % 

(205,33±29,81 мкм). Найінтенсивніше збільшення цього показника (на 

32,0 %) реєструється від 10 до 15 доби. У старшої птиці, до 240-добового 

віку, розміри вторинних ЛВ зменшуються (відповідно на 44,45 % і 36,36 %). 

Найбільш інтенсивне зменшення найбільшої довжини реєструється від 90 до 

120 доби (на 16,67 %) і найбільшої ширини – від 210 до 240 доби (на 

17,65 %). До 330-добового віку названі показники значно збільшуються, 

відповідно на 66,0 % (387,33±86,73 мкм) і на 39,28 % (182,00±32,53 мкм). 

Загалом від 10- до 330-добового віку птиці найбільша довжина вторинних ЛВ 

у м’язовій оболонці СКД збільшується на 107,49 %, а найбільша ширина – на 

56,0 %. 

 

Висновки до підрозділу 3.3 

Мікроскопічна будова стінки ПП, ДМ і СКД подібна такій стінки 

кишок. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою і серозною оболонками. 

Серед оболонок стінки імунних утворень кишечника качок найбільшу 

площу займає слизова оболонка. Максимальних значень цей показник в усіх 

імунних утвореннях кишечника відмічається у перші 25 діб життя птиці: у 

ПП клубової кишки – в 10 діб, у ПП порожньої кишки та ДМ – у 20 діб, у ПП 

дванадцятипалої та сліпих кишок і СКД – у 25 діб. Відповідно й 

найінтенсивніше збільшення площі слизової оболонки відбувається у цей 

період: від першої до 5 доби – у ДМ, від 5 до 10 доби – у ПП клубової та 

сліпих кишок та СКД, від 15 до 20 доби – у ПП порожньої кишки і від 20 до 

25 доби – у ПП дванадцятипалої кишки. У качок старшого віку площа 

слизової оболонки нерівномірно зменшується, а м’язової – збільшується. 

М’язова оболонка за площею в імунних утвореннях кишечника качок займає 

друге місце. Найбільша її площа реєструється в СКД у 240-добовому, у ПП 

порожньої кишки та ДМ – у 330-добовому, в ПП дванадцятипалої, клубової 

та сліпих кишок – у 420-добовому віці птиці. Серозна оболонка займає 
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найменшу площу в стінці імунних утворень кишечника качок. З віком птиці 

цей показник нерівномірно зменшується. 

Основу імунних утворень кишечника качок птиці формує ЛТ, яка 

знаходиться у власній пластинці та підслизовій основі слизової оболонки та у 

м’язовій оболонці. Розвиток її структурно-функціональних рівнів (ДЛТ, ПВ, 

первинні і вторинні ЛВ) відбувається поетапно і асинхронно. 

ЛТ в ПП дванадцятипалої кишки у качок усіх досліджених вікових 

груп знаходиться у слизовій оболонці і, починаючи з 10-добового віку птиці 

– ще й у м’язовій оболонці. Площа ЛТ у ПП дванадцятипалої кишки 

збільшується до 150-добового віку качок, найбільш інтенсивно – від 120 до 

150 доби. У 150-добової птиці реєструється найбільша площа ЛТ у м’язовій 

оболонці. 

Площа, яку займають у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки її форми 

структурної організації неоднакова. Найбільшу площу серед них займає ДЛТ. 

Передвузлики у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки виявляються тільки у 

слизовій оболонці у качок віком від 5 до 90 доби. Первинні ЛВ у ЛТ ПП 

дванадцятипалої кишки також виявляються не в усіх досліджених вікових 

групах птиці. У слизовій оболонці вони є у качок віком від 10 до 120 доби, а 

у м’язовій – тільки у 25 і 30 діб. Вторинні ЛВ у ЛТ обох оболонок ПП 

дванадцятипалої кишки виявляються у качок віком від 15 до 330 доби. 

Розміри первинних ЛВ у слизовій оболонці і вторинних ЛВ у слизовій і 

м’язовій оболонках у ЛТ ПП 12-палої кишки набувають максимальних 

значень у 20-добових качок. 

ЛТ в ПП порожньої кишки у качок усіх досліджених вікових груп 

знаходиться у слизовій оболонці і з 20-добового віку птиці – ще й у м’язовій 

оболонці. Найбільша площа ЛТ у плямках порожньої кишки реєструється у 

150-добової птиці. Найінтенсивніше вона збільшується від 120 до 150 доби. 

Площа, яку займають у ЛТ ПП порожньої кишки її форми структурної 

організації неоднакова. Найбільшу площу серед них займає ДЛТ. 

Передвузлики у ЛТ ПП порожньої кишки виявляються тільки у слизовій 
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оболонці у качок віком від 5 до 90 доби. Первинні ЛВ у ЛТ ПП порожньої 

кишки також виявляються не у всіх досліджених вікових групах птиці. У 

слизовій оболонці вони є у качок віком від 10 до 90 доби, а у м’язовій – 

тільки у 20, 25 і 30 діб. Вторинні ЛВ у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки 

виявляються у качок віком від 15 до 420 доби. 

Максимальних значень розміри первинних ЛВ у слизовій оболонці у 

ЛТ ПП порожньої кишки набувають у 10-добових качок, а в м’язовій – у 30-

добових, а вторинних ЛВ у слизовій оболонці – у 60-добових качок, в 

м’язовій – у 90-добових. 

ЛТ в ПП клубової кишки у качок усіх досліджених вікових груп 

знаходиться у слизовій оболонці і, починаючи з 10-добового віку птиці – ще 

й у м’язовій оболонці. Площа ЛТ в місці розташування ПП клубової кишки 

збільшується до 210-добового віку качок. 

Площа, яку займають у ЛТ ПП клубової кишки її форми структурної 

організації неоднакова. Найбільшу площу серед них займає ДЛТ. 

Передвузлики у ЛТ ПП порожньої кишки виявляються тільки у слизовій 

оболонці у качок віком від 5 до 30 доби. Первинні ЛВ у ЛТ ПП клубової 

кишки також виявляються не у всіх досліджених вікових групах птиці. У 

слизовій оболонці вони є у качок віком від 5 до 120 доби, а у м’язовій – 

тільки у 20 і 25 діб. Вторинні ЛВ у ЛТ ПП клубової кишки виявляються у 

качок віком від 20 до 420 доби. 

Максимальних значень розміри первинних ЛВ у слизовій оболонці у 

ЛТ ПП клубової кишки набувають у 60-добових качок. Морфометричні 

показники вторинних ЛВ досягають максимальних значень у різному віці 

птиці. У слизовій оболонці найбільшого свого значення ширина вторинних 

ЛВ досягає у 90- та 150-добових качок, а їх найбільша довжина – у 120-

добових, в м’язовій оболонці – ширина у 150-добових, а довжина – у 60-

добових качок. 

ЛТ в стінці ДМ у качок усіх досліджених вікових груп знаходиться у 

слизовій оболонці і, починаючи з 15-добового віку птиці – ще й у м’язовій 



208 

 

оболонці. Площа ЛТ в стінці ДМ качок досліджених вікових груп 

нерівномірно змінюється.  

Найбільшу площу серед форм ЛТ ДМ займає ДЛТ. Передвузлики у ЛТ 

ДМ виявляються тільки у слизовій оболонці у качок віком від 10 до 120 доби. 

Первинні ЛВ у ЛТ ДМ виявляються у слизовій оболонці в качок віком від  

15 до 120 доби, а у м’язовій – тільки у 25 діб. Вторинні ЛВ у ЛТ ДМ 

виявляються у його слизовій та м’язовій оболонках у качок віком від 20 до 

420 доби. 

Максимальних значень розміри первинних ЛВ у слизовій оболонці у 

ЛТ ДМ набувають у 30-добових качок, а вторинних в слизовій та м’язовій 

оболонках – у 150-добових. 

ЛТ в стінці СКД у качок усіх досліджених вікових груп знаходиться у 

слизовій і м’язовій оболонках з добового віку птиці. Її площа в стінці 

дивертикулів качок досліджених вікових груп нерівномірно збільшується до 

150-добового віку. 

Площа, яку займають у ЛТ СКД її форми структурної організації 

неоднакова. Найбільшу серед них займає ДЛТ. Передвузлики у ЛТ 

дивертикулів не виявляються. Первинні ЛВ виявляються тільки у ЛТ 

слизової оболонки СКД у качок віком від 5 до 20 доби. Вторинні ЛВ у ЛТ 

дивертикулів виявляються у качок віком від 10 до 330 доби, при чому у 

слизовій оболонці вони виявляються до 210-добового віку птиці. 

Максимальні значення розмірів первинних ЛВ у ЛТ СКД реєструються 

у 15- і 20-добових качок, а вторинних ЛВ у ЛТ слизової оболонки 

сліпокишкових дивертикулів – у 90-добових і в м’язовій оболонці – ширина у 

120-добових і довжина у 60-добових особин. 

Матеріали підрозділу 3.3. опубліковано у роботах [143–167, 199, 265, 

271–275, 469, 512]. 
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3.4. Клітинний склад плямок Пейєра, дивертикула Меккеля і 

сліпокишкових дивертикулів качок 

Проведеними цитологічними дослідженнями препаратів-відбитків 

згаданих імунних структур кишечнику качок усіх досліджених вікових груп 

та електронно-мікроскопічними дослідженнями у 180-добової птиці 

встановлено, що до їх складу входять імунобласти, лімфоцити, 

проплазмоцити та плазмоцити, моноцити і макрофаги, епітеліальні клітини, 

ретикулярні клітини, еритроцити, гранулоцити, фібробласти і М-клітини. 

Вміст названих клітин у препаратах-відбитках неоднаковий (табл. 3.37–3.48). 

Кількість ретикулярних клітин підрахувати неможливо, а фібробласти, 

еритроцити, гранулоцити і М-клітини трапляються у препаратах-відбитках в 

незначній кількості, яка не піддається статистичній обробці. 

Серед названих клітин найбільше клітин лімфоїдної тканини: 

лімфоцитів, імунобластів, проплазмоцитів, плазмоцитів і макрофагів. 

У клітинах лімфоїдної тканини найбільше лімфоцитів. Вони мають 

будову подібну таким клітинам ссавців та інших птахів. Лімфоцити на 

препаратах-відбитках мають переважно округлу форму та велике базофільне 

ядро, яке займає майже весь об’єм клітини (рис. 3.62, 3.63). Форма ядер  

 

,  

Рис. 3.62. Малий лімфоцит плямки Пейєра дванадцятипалої кишки 

качки віком 90 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 
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неоднакова. Вони можуть бути округлі та дещо видовжені. Контури ядер 

нерівні. До внутрішньої мембрани їх оболонки кріпиться багато 

гетерохроматину. Останній, у вигляді зерен та грудочок, також вільно 

знаходиться по всій нуклеоплазмі. Ядерце в ядрі складно диференціювати, 

внаслідок великого вмісту гетерохроматину. Об’єм цитоплазми лімфоцитів 

незначний. Вона, у вигляді тонкої слабобазофільної смужки, оточує ядро. 

 

 

Рис. 3.63. Середній лімфоцит плямки Пейєра клубової кишки качки 

віком 120 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 

 

На електронограмах у цитоплазмі лімфоцитів помітні елементи 

гранулярної ендоплазматичної сітки, нечисленні мітохондрії округлої форми 

із слабо вираженими кристами, рибосоми та їх скупчення (полірибосоми) 

(рис. 3.64, 3.65). 

Серед лімфоцитів ви виявили малі, середні та великі. Вміст їх 

неоднаковий. Найбільше виявляється малих лімфоцитів. Їх діаметр до 7 мкм. 

Малі лімфоцити мають велике ядро. Внаслідок значного вмісту 

гетерохроматину, воно інтенсивно фарбується. Ядро оточене вузькою 

смужкою цитоплазми. Цитоплазма малих лімфоцитів має вигляд 

серпоподібної смужки, яка не повність оточує ядро (рис. 3.66, 3.67). 

 



211 

 

 

Рис. 3.64. Малий лімфоцит (стрілка) дивертикула Меккеля качки віком 

180 діб: 1 – ядро; 2 – цитоплазма. Електронограма, ×10000. 

 

 

Рис. 3.65. Середній лімфоцит (стрілка) плямки Пейєра сліпої кишки 

качки віком 180 діб. Електронограма, ×10000. 

 

Середні лімфоцити мають більші розміри (d – 7–10 мкм), ніж малі. 

Вони мають більший об’єм цитоплазми та ядра. У їх ядрі вміст 

гетерохроматину дещо менший, внаслідок чого вони мають менш інтенсивне 

забарвлення (рис. 3.63, 3.65). 
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Серед лімфоцитів, великі (d – більше 10 мкм) виявляються у 

найменшій кількості (табл. 3.37, 3.39, 3.41, 3.43, 3.45, 3.47). Об’єм їх 

цитоплазми і ядра найбільший (рис. 3.66, 3.67). Ядро слабобазофільне, 

містить дрібні грудочки гетерохроматину. Цитоплазма виявляється у вигляді 

тонкої слабобазофільної смужки. 

 

 

Рис. 3.66. Клітини плямки Пейєра порожньої кишки качки віком  

150 діб: 1 – малі лімфоцити; 2 – середні лімфоцити; 3 – великі лімфоцити; 4 – 

імунобласти. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 

 

 

Рис. 3.67. Великі лімфоцити (стрілки) плямки Пейєра клубової кишки 

качки віком 90 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 
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Імунобласти є клітинами четвертого класу лімфоцитопоезу. Їх розміри 

більші ніж малих і середніх лімфоцитів. Імунобласти мають форму від 

округлої до ледь видовженої. Об’єм їх цитоплазми значно більший, ніж у 

лімфоцитів (рис. 3.68, 3.69). Вона у вигляді вузької базофільної смужки  

 

 

Рис. 3.68. Імунобласти (стрілки) плямки Пейєра порожньої кишки 

качки віком 180 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 

 

 

Рис. 3.69. Клітини лімфоїдного ряду дивертикула Меккеля качки віком 

180 діб: і – малі лімфоцити; 2 – середні лімфоцити; 3 – імунобласт. 

Електронограма, ×6000. 
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неоднакової товщини повністю, або частково обмежує ядро. В ній 

виявляються не численні крупні мітохондрії округлої форми із світлим 

матриксом і слабо вираженими кристами, елементи (канальці і цистерни) 

ендоплазматичної сітки, елементи комплексу Гольджі, лізосоми, 

полірибосоми. Ядро світле кулясте, містить переважно два ядерця, хроматин 

рівномірно розподілений в нуклеоплазмі. Частина гетерохроматину 

фіксована біля внутрішньої мембрани ядерної оболонки. 

Проплазмоцити – це клітини невеликих розмірів неправильної форми 

(рис. 3.70, 3.71). Їх ядро з нерівними краями має неправильну форму. В ядрі 

одне або два ядерця, в нуклеоплазмі багато  гетерохроматину, який, 

фіксуючись до внутрішньої мембрани нуклеолеми, формує трикутні та 

трапецієподібні фігури. Цитоплазма базофільна, її об’єм більший, ніж у 

лімфоцитів. В цитоплазмі локалізовані елементи гранулярної 

ендоплазматичної сітки і мітохондрії. 

 

 

Рис. 3.70. Проплазмоцит (стрілка) плямки Пейєра порожньої кишки 

качки віком 150 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 
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Рис. 3.71. Проплазмоцит плямки Пейєра клубової кишки качки віком 

180 діб: 1 – ядро; 2 – цитоплазма. Електронограма, ×12000. 

 

Плазмоцити – клітини невеликих розмірів, округлої або овальної 

форми з ексцентрично  розташованим  ядром (рис. 3.72,  3.73). В  останньому  

 

 

Рис. 3.72. Плазмоцит (стрілка) сліпокишкового дивертикула качки 

віком 90 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 
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Рис. 3.73. Плазмоцит плямки Пейєра сліпої кишки качки віком 180 діб: 

1 – ядро; 2 – цитоплазма. Електронограма, ×10000. 

 

яскраво виражений добре конденсований гетерохроматин, що формує 

характерний рисунок у вигляді спиць колеса, або циферблата годинника. В 

цитоплазмі біля ядра помітна зона просвітлення – це зона розташування 

комплексу Гольджі. Об’єм цитоплазми перевищує об’єм ядра і вона майже 

вся заповнена гранулярною ендоплазматичною сіткою, канальці якої значно 

розширені. Останні розташовані переважно концентрично навколо ядра. В 

цитоплазмі також помітні нечисленні великі мітохондрії овальної і округлої 

форм із світлим матриксом, рибосоми та їх скупчення (рис. 3.73). 

Моноцити є попередниками макрофагів. Це великі клітини з 

бобоподібним або підковоподібним ядром (рис. 3.74). В ядрі грудочки 

гетерохроматину розташовані рівномірно по всій нуклеоплазмі. В цитоплазмі 

є округлі мітохондрії із світлим матриксом, лізосоми і ендоплазматична 

сітка. 
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Рис. 3.74. Моноцит (стрілка) плямки Пейєра порожньої кишки качки 

віком 180 діб. Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 

 

Макрофаги мають значні розміри, округлу або овально-витягнуту 

форму з нерівними краями (рис. 3.75, 3.76). Ядро макрофагів невелике, в 

ньому багато гетерохроматину, який фіксований до внутрішньої мембрани  

 

 

Рис. 3.75. Макрофаг плямки Пейєра клубової кишки качки віком  

120 діб: 1 – макрофаг; 2 – лімфоцити; 3 – фібробласт. Препарат-відбиток. 

Фарбування за Райтом, ×1000. 
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Рис. 3.76. Макрофаг плямки Пейєра порожньої кишки качки віком  

120 діб: 1 – ядро; 2 – цитоплазма. Електронограма, ×10000. 

 

оболонки ядра і розпилений в нуклеоплазмі. Цитоплазма має значний об’єм і 

утворює випинання різних розмірів і форми. В ній спостерігається багато 

крупних лізосом округлої форми, дрібні фагосоми, трохи менше мітохондрій 

і канальців ендоплазматичної сітки. 

Як відмічено вище, на препаратах-відбитках і електронограмах 

виявляються клітини, вміст яких підрахувати неможливо. Це ретикулярні 

клітини, фібробласти, еритроцити, гранулоцити і М-клітини. 

Ретикулярні клітини формують основу ЛТ. Між їх відростками та 

волокнами розташовані інші клітини. Вважають, що вони створюють 

специфічне мікрооточення, в якому проходить диференціація лімфоцитів у 

ефекторні клітини. Слід зазначити, що виявити ці клітини на препаратах 

надзвичайно важко. Вони маскуються клітинами лімфоїдного ряду 

(рис. 3.77). Ядро ретикулярних клітин розміщене у центрі, воно крупне, 

переважно овальної форми. У ньому є одне ядерце і невелика кількість 

гетерохроматину. У цитоплазмі цих клітин виявляються дрібні, округлої і 

видовжено-овальної форм мітохондрії, рибосоми, елементи гранулярної 

ендоплазматичної сітки і комплекс Гольджі. 
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Рис. 3.77. Ретикулярна клітина (стрілки) плямки Пейєра порожньої 

кишки качки віком 180 діб. Електронограма, ×4000. 

 

Відомо, що фібробласти є продуцентами складових колагенових і 

еластичних волокон. Вони розташовані поодинці, або скупченнями, що 

зв’язані міжклітинним матриксом (рис. 3.78). Ці клітини мають видовжену,  

 

 

Рис. 3.78. Фібробласти дивертикула Меккеля качки віком 150 діб: 1 – 

фібробласти; 2 – малі лімфоцити; 3 – великий лімфоцит; 4 – еритроцит. 

Препарат-відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000 
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або веретеноподібну форму з відростками, овальне або видовжене ядро з 

добре вираженим хроматином та 1–2 ядерцями. Периферична частина їх 

цитоплазми слабо забарвлюється і не має чітких меж. У цитоплазмі добре 

розвинута ендоплазматична сітка і комплекс Гольджі. 

Гранулоцити на препаратах-відбитках представлені переважно не 

дегенеративними (рис. 3.79) та дегенеративними гетерофілами 

(псевдоеозинофілами) (рис. 3.80). Гетерофіли є аналогами нейтрофілів 

плацентарних ссавців. Цитоплазма не дегенеративних гранулоцитів майже 

безбарвна і містить еозинофільні гранули паличкоподібної форми. 

Дегенеративні гранулоцити є реактивною формою, цитоплазма яких 

представлена відростками значної довжини. Гетерофіли мають тенденцію до 

зміщення на периферію препаратів-відбитка, що ускладнює їх підрахунок. 

 

 

Рис. 3.79. Дегенеративні гетерофіли плямки Пейєра клубової кишки 

качки віком 210 діб: 1 – гетерофіли; 2 – фібробласти. Препарат-відбиток. 

Фарбування за Райтом, ×1000. 
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Рис. 3.80. Псевдоеозинофіл плямки Пейєра сліпої кишки качки віком 

240 діб: 1 – псевдоеозинофіл; 2 – лімфоцити; 3 – імунобласт. Препарат-

відбиток. Фарбування за Райтом, ×1000. 

 

Еритроцити, які трапляються в препаратах-відбитках, мають таку ж 

форму і будову як і ці клітини крові птахів (рис. 3.78). 

М-клітини – це крупні клітини з електроннопрозорою цитоплазмою, 

яка утворює вирости (рис. 3.19). У цитоплазмі міститься багато пухирців 

(везикул) і поодинокі електроннощільні тільця (можливо, фагосоми). Ядро 

розташоване переважно ексцентрично. Його гетерохроматин рівномірно 

розподілений у нуклеоплазмі. У ядрі може бути одне або два ядерця, які 

розташовані на периферії. 

Епітеліоцити препаратів-відбитків – це клітини поверхневого епітелію 

слизової оболонки. Вони мають стовпчасту форму і щіточкову облямівку на 

апікальному полюсі (рис. 3.13, 3.14, 3.16). 
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3.4.1. Клітинний склад лімфоїдної тканини плямки Пейєра 

дванадцятипалої кишки 

Проведеними дослідженнями препаратів-відбитків в ЛТ ПП 

дванадцятипалої кишки качок у віковому аспекті виявлені імунобласти, 

лімфоцити, проплазмоцити та плазмоцити, моноцити і макрофаги. Вміст 

популяцій цих клітин неоднаковий. 

Серед клітин найбільше виявляється лімфоцитів (табл. 3.36). Їх вміст у 

качок досліджуваних вікових груп нерівномірно зменшується. Так, у добових 

цей показник складає 65,32±0,39 %, а у 420-добових – 55,97±0,32 %. 

Найбільш інтенсивно вміст лімфоцитів зменшується у качок віком від 10 до 

15 доби (на 2,95 %). 

Серед лімфоцитів виявляються малі, середні і великі. Їх вміст також 

неоднаковий (табл. 3.37). У качок усіх вікових груп найбільше виявляється 

малих лімфоцитів. Вміст цих лімфоцитів нерівномірно зменшується від 

добового (52,27±0,51 %) до 420-добового (48,65±0,49 %) віку. Найбільш 

інтенсивно вміст малих лімфоцитів зменшується у качок віком від 60 до  

90 доби (на 9,71%). 

Вміст середніх лімфоцитів у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки качок 

досліджених вікових груп нерівномірно зменшується (табл. 3.37). Так, у 

добової птиці цей показник складає 40,10±0,82 %, у 420-добової –  

36,96±0,43 %. Найбільш інтенсивно вміст середніх лімфоцитів збільшується 

у качок віком від 30 до 60 доби (на 7,68 %). 

Вміст великих лімфоцитів на препаратах-відбитках найменший. Цей 

показник у качок досліджених вікових груп нерівномірно збільшується 

(табл. 3.37). У добової птиці їх вміст становить 7,63±0,67 %, а у 420-добових 

– 14,39±0,68 %. Найбільш інтенсивне зростання вмісту великих лімфоцитів 

(на 52,06 %) відмічається у качок віком від 30 до 60 доби. 

Вміст імунобластів у ПП дванадцятипалої кишки качок менший ніж 

такий лімфоцитів (табл. 3.36). У птиці всіх досліджених вікових груп вміст 

імунобластів нерівномірно зменшується від добового (32,64±0,36 %) до 420-
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добового віку (24,48±0,08 %). Найбільш інтенсивно вміст імунобластів 

зменшується у качок віком від 25 до 30 доби (на 7,4 %). 

Таблиця 3.36 

Вміст клітин в плямці Пейєра дванадцятипалої кишки качок, 

М±m, % 

Вік Імунобласти Лімфоцити 
Проплазмоцити 

і плазмоцити 

Макрофаги і 

моноцити 

1 32,64±0,36 65,32±0,39 – 2,04±0,09 

5 32,53±0,24 65,09±0,25 – 2,38±0,09 

10 32,52±0,09 64,76±0,21 – 2,73±0,17 

15 31,49±0,26 62,86±0,24 2,52±0,11 3,14±0,19 

20 31,63±0,35 61,91±0,11 2,77±0,16 3,69±0,18 

25 30,28±0,17 61,53±0,17 3,63±0,1 4,56±0,23 

30 28,04±0,19 60,88±0,19 6,91±0,28* 4,17±0,07 

60 26,51±0,49 60,89±1,42 9,21±0,78 3,39±0,25 

90 25,59±0,76 60,94±0,75 10,41±0,61 3,06±0,59 

120 25,94±0,19 60,25±0,26 9,19±0,37 4,62±0,16 

150 24,06±0,29 59,65±0,8 9,66±0,44 6,63±0,26* 

180 24,72±0,37 58,94±0,19 9,54±0,26 6,79±0,25 

210 25,86±0,26 58,23±0,27 9,85±0,23 6,07±0,17 

240 24,76±0,16 56,58±0,26 11,24±0,23 7,42±0,13 

330 24,15±0,11 56,99±0,27 10,83±0,12 8,02±0,24 

420 24,48±0,08 55,97±0,32 11,13±0,35 8,42±0,28 

Примітка: * – p≤0,05 порівняно з показником у попередній віковій групі. 

 

Проплазмоцити і плазмоцити в ЛТ ПП дванадцятипалої кишки качок 

виявляються з 15-добового віку у незначній кількості (2,52±0,11 %) 

(табл. 3.36). Із збільшенням віку птиці вміст цих клітин значно зростає (на 

341,66 %) і в 420-добових особин складає 11,13±0,35 %. У качок віком від  

10 до 15 доби реєструється найбільш інтенсивне, майже вдвічі (на 90,36 %), 

збільшення вмісту проплазмоцитів і плазмоцитів. 
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Таблиця 3.37 

Вміст різних груп лімфоцитів в плямці Пейєра дванадцятипалої 

кишки качок, М±m, % 

Вік 
Лімфоцити 

Малі Середні Великі 

1 52,26±0,51 40,1±0,82 7,63±0,67 

5 51,77±0,48 40,04±1,03 8,19±0,72 

10 51,09±0,44 40,59±0,79 8,32±0,41 

15 53,48±0,22 39,07±0,21 7,46±0,29 

20 53,69±0,15 38,91±0,16 7,39±0,31 

25 54,23±0,94 37,87±0,67 7,89±0,41 

30 51,54±0,89 37,58±0,69 9,02±0,71 

60 49,75±0,92 35,12±1,58 15,13±1,05 

90 44,92±1,27 38,53±1,41 16,56±1,18 

120 46,63±0,39 39,61±0,73 14,76±0,57 

150 45,75±1,11 38,41±0,78 15,84±0,77 

180 46,12±0,27 38,21±0,17 15,67±0,21 

210 47,56±0,55 36,14±0,28 16,29±0,78 

240 47,74±0,38 36,92±0,35 15,34±0,15 

330 47,82±0,36 36,42±0,19 15,76±0,44 

420 48,65±0,49 36,96±0,43 14,38±0,68 

 

Вміст моноцитів і макрофагів у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки качок 

досліджених вікових груп також незначний (табл. 3.37). Цей показник 

нерівномірно збільшується від 2,04±0,09 % у добової птиці до 8,42±0,28 % у 

420-добової. Найбільш інтенсивне збільшення кількості моноцитів і 

макрофагів у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки качок реєструється від 90 до 

120 доби (на 50,98 %). 
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3.4.2. Клітинний склад лімфоїдної тканини плямок Пейєра 

порожньої кишки 

У препаратах-відбитках ЛТ ПП порожньої кишки качок у віковому 

аспекті нами виявлені такі ж клітини як і в ЛТ ПП дванадцятипалої кишки. 

Це імунобласти, лімфоцити (малі, середні, великі), проплазмоцити та 

плазмоцити, моноцити і макрофаги. Вміст цих клітин теж неоднаковий. 

Серед клітин найбільше виявляється лімфоцитів (табл. 3.38). Їх вміст у  

 

Таблиця 3.38 

Вміст клітин в плямках Пейєра порожньої кишки качок, М±m, % 

Вік Імунобласти Лімфоцити 
Проплазмоцити 

і плазмоцити 

Макрофаги і 

моноцити 

1 33,23±0,29 65,02±0,33 – 1,75±0,07 

5 33,15±0,15 64,76±0,19 – 2,09±0,09 

10 32,42±0,12 64,55±0,17 0,62±0,11 2,41±0,10 

15 31,92±0,31 63,05±0,19 2,20±0,10* 2,83±0,16 

20 31,62±0,32 61,92±0,10 2,47±0,12 3,99±0,12 

25 30,37±0,16 61,71±0,14 3,65±0,10 4,27±0,21 

30 30,15±0,21 59,71±0,19* 5,98±0,03*** 4,17±0,07 

60 30,28±1,61 59,01±1,42 6,29±0,35 4,42±0,40 

90 31,72±1,08 57,69±1,51 6,78±0,35 3,81±0,73 

120 29,81±0,75 58,59±0,73 6,98±0,33 4,62±0,16 

150 29,97±0,38 58,57±0,32 6,51±0,24 4,95±0,09 

180 28,38±0,32* 60,18±0,20 6,50±0,37 4,93±0,10 

210 28,86±0,35 59,22±0,23 6,78±0,15 5,14±0,25 

240 26,83±0,10 60,71±0,04 7,34±0,09 5,12±0,10 

330 26,49±0,18 60,44±0,16 7,16±0,23 5,91±0,08 

420 25,85±0,14 59,55±0,13 8,06±0,15 6,54±0,25 

Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
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качок досліджуваних вікових груп нерівномірно зменшується від добового 

(65,02±0,33 %) до 90-добового віку качок (57,69±1,51 %) на 11,27 %. 

Найбільш інтенсивне зменшення цього показника реєструється від 25 до  

30 доби (на 3,24 %). У старшої птиці вміст лімфоцитів нерівномірно 

збільшується на 3,22 % і у 420-добових становить 59,55±0,13 %.  

Серед лімфоцитів виявляються малі, середні і великі. Їх вміст також 

неоднаковий (табл. 3.39). У качок усіх вікових груп найбільше виявляється 

малих лімфоцитів. Вміст цих клітин нерівномірно збільшується (на 14,46 %) 

від добового (52,49±0,51 %) до 90-добового (60,08±0,99 %) віку. Найбільш 

інтенсивне збільшення цього показника реєструється від 30 до 60 доби (на 

8,94 %). У старших качок вміст малих лімфоцитів нерівномірно зменшується 

на 13,45 % і в 420-добових становить 52,00±0,45 %. 

Вміст середніх лімфоцитів у ЛТ ПП порожньої кишки качок 

досліджених вікових груп нерівномірно зменшується (на 25,13 %) від 

добового (39,83±0,84 %) до 60-добового (29,82±1,53 %) віку птиці 

(табл. 3.39). Найбільш інтенсивно цей показник зменшується від 30 до 60 

доби (на 19,21 %). У старших особин вміст середніх лімфоцитів нерівномірно 

збільшується на 26,06 % і у 420-добових складає 37,59±0,46 %. Найбільш 

інтенсивно вміст цих клітин збільшується у качок віком від 90 до 120 доби 

(на 11,58 %). 

Вміст великих лімфоцитів найменший (табл. 3.39). Цей показник у 

качок досліджених вікових груп нерівномірно збільшується на 35,55 %. У 

добової птиці їх вміст становить 7,68±0,67 %, а у 420-добових – 10,41±0,37%. 

Найбільш інтенсивне зростання вмісту великих лімфоцитів відмічається у 

качок віком від 30 до 60 доби (на 26,8 %) і від 330 до 420 доби (на 26,18 %). 

Вміст імунобластів у ПП порожньої кишки качок усіх досліджених 

вікових груп менший ніж такий лімфоцитів (табл. 3.38). З віком птиці вміст 

цих клітин нерівномірно зменшується від добового (33,23±0,29 %) до 420-

добового віку (25,85±0,14 %) на 22,21 %. Найбільш інтенсивно вміст 

імунобластів зменшується у качок віком від 210 до 240 доби (на 7,03 %). 
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Таблиця 3.39 

Вміст різних груп лімфоцитів в плямках Пейєра порожньої кишки 

качок, М±m, % 

Вік 
Лімфоцити 

Малі Середні Великі 

1 52,49±0,51 39,83±0,84 7,68±0,67 

5 52,02±0,46 39,73±1,05 8,25±0,72 

10 52,04±0,30 39,64±0,69 8,32±0,41 

15 53,52±0,08 39,02±0,13 7,46±0,19 

20 53,70±0,15 39,40±0,13 6,90±0,25 

25 54,22±0,72 38,37±0,56 7,41±0,32 

30 55,03±0,75 36,91±1,11 8,06±0,44 

60 59,95±1,49 29,82±1,53 10,22±1,23 

90 60,08±0,99 30,57±0,73 9,35±0,43 

120 57,91±0,4 34,11±0,74 7,99±0,66 

150 56,16±1,15 35,92±0,93 7,93±0,32 

180 55,34±0,26 35,93±0,3 8,73±0,26 

210 56,76±0,34 35,04±0,28 8,19±0,24 

240 55,82±0,31 35,79±0,12 8,39±0,25 

330 55,67±0,15 36,07±0,08 8,25±0,14 

420 52,00±0,45 37,59±0,46 10,41±0,37 

 

Проплазмоцити і плазмоцити в ЛТ ПП порожньої кишки качок 

виявляються з 10-добового віку у незначній кількості (0,62±0,11 %) 

(табл. 3.38). З віком птиці вміст цих клітин значно зростає (на 1200,0 %) і у 

420-добових особин складає 8,06±0,15 %. У качок віком від 25 до 30 доби 

реєструється найбільш інтенсивне (на 63,84 %) збільшення цього показника. 

Вміст моноцитів і макрофагів у ЛТ ПП порожньої кишки качок 

найменший (табл. 3.38). Він нерівномірно збільшується від добового 

(1,75±0,07 %) до 420-добового (6,54±0,25 %) віку на 273,71 %. Найбільш 
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інтенсивне збільшення кількості моноцитів і макрофагів у ЛТ ПП 

дванадцятипалої кишки качок реєструється від 15 до 20 доби (на 40,99 %). 

 

3.4.3. Клітинний склад лімфоїдної тканини плямки Пейєра 

клубової кишки 

Проведеними дослідженнями препаратів-відбитків в ЛТ ПП порожньої 

кишки качок у віковому аспекті нами виявлені клітини, які властиві ЛТ ПП 

попередніх кишок. Вміст їх популяцій теж неоднаковий. 

Серед клітин також найбільше виявляється лімфоцитів (табл. 3.40). Їх 

вміст у качок досліджуваних вікових груп незначно нерівномірно 

зменшується на 6,36 % від 65,12±0,43 % у добових до 60,98±0,24 % у 420-

добових качок. За вказаний період цей показник коливається у межах 

65,29±0,28 % (5 діб) – 58,91±0,25 % (150 діб). Найбільш інтенсивне 

зменшення вмісту лімфоцитів реєструється від 120 до 150 доби (на 4,09 %). 

Серед лімфоцитів виявлені малі, середні і великі. Їх вміст також 

неоднаковий (табл. 3.41). У качок усіх вікових груп найбільше виявляється 

малих лімфоцитів. Їх вміст незначно зменшується (на 1,55 %) від добового 

(52,26±0,51 %) до 420-добового (51,45±0,42 %) віку. При цьому мінімальне 

значення цього показника реєструється у 120-добових качок (50,55±1,82 %), а 

максимальне – у 90-добових (54,89±0,74 %). 

Вміст середніх лімфоцитів у ЛТ ПП клубової кишки качок досліджених 

вікових груп нерівномірно зменшується на 7,16 % від добового  

(40,10±0,82 %) до 420-добового (37,23±0,51 %) віку птиці (табл. 3.41). 

Найбільш інтенсивно цей показник зменшується від 60 до 90 доби (на 9,10 

%). 

Вміст великих лімфоцитів, як і в ЛТ інших ПП, теж найменший. Цей 

показник у качок досліджених вікових груп нерівномірно збільшується на 

48,36 % (табл. 3.41). У добової птиці їх вміст становить 7,63±0,67 %, а у 420-

добових – 11,32±0,47%. Найбільш інтенсивне зростання вмісту цих клітин 

відмічається у качок віком від 90 до 120 доби (на 37,76 %). 
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Таблиця 3.40 

Вміст клітин в плямці Пейєра клубової кишки качок, М±m, % 

Вік Імунобласти Лімфоцити 
Проплазмоцити 

і плазмоцити 

Макрофаги і 

моноцити 

1 33,12±0,44 65,12±0,43 – 1,76±0,08 

5 32,62±0,23 65,28±0,28 – 2,09±0,09 

10 32,79±0,15 64,77±0,08 – 2,43±0,11 

15 30,72±0,23 64,24±0,17 2,22±0,18 2,83±,16 

20 31,82±0,46 62,07±0,16* 2,45±0,22 3,66±0,18 

25 30,38±0,19 61,46±0,17 3,61±0,09 4,55±0,24 

30 29,59±0,28 60,43±0,31 5,87±0,01*** 4,11±0,08 

60 29,71±1,6 60,55±1,72 5,68±0,3 4,06±0,39 

90 30,52±1,26 60,09±1,54 5,49±0,22 3,88±0,19 

120 28,46±0,72 61,42±0,69 5,89±0,29 4,22±0,33 

150 29,55±0,35 58,91±0,25 6,57±0,26 4,97±0,09 

180 28,41±0,26 60,07±0,37 6,53±0,34 4,99±0,08 

210 30,51±0,41 61,41±0,32 4,07±0,14 4,02±0,1 

240 27,45±0,08 62,12±0,13 5,18±0,19 5,25±0,11 

330 26,9±0,14 61,43±0,25 5,67±0,15 6,0±0,07 

420 25,85±0,04 60,98±0,24 6,53±0,25 6,64±0,26 

Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

Вміст імунобластів у ПП клубової кишки качок усіх досліджених 

вікових груп менший ніж такий лімфоцитів. З віком птиці вміст цих клітин 

нерівномірно зменшується на 78,05 % від добового (33,12±0,44 %) до 420-

добового віку (25,85±0,04 %) (табл. 3.40). Найбільш інтенсивно вміст 

імунобластів зменшується у качок віком від 210 до 240 доби (на 10,03 %). 
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Таблиця 3.41 

Вміст різних груп лімфоцитів в плямці Пейєра клубової кишки 

качок, М±m, % 

Вік 
Лімфоцити 

Малі Середні Великі 

1 52,26±0,51 40,55±0,92 7,63±0,67 

5 51,77±0,48 40,99±1,03 8,19±0,72 

10 51,09±0,44 40,59±0,79 8,32±0,41 

15 52,66±0,28 39,96±0,39 7,38±0,31 

20 52,93±0,23 38,35±0,22 8,72±0,45 

25 53,98±0,94 38,16±0,68 7,86±0,41 

30 53,33±0,59 38,95±0,82 7,72±0,37 

60 51,55±0,67 41,09±1,3 7,36±0,9 

90 54,89±0,74 37,35±0,68 7,76±0,63 

120 50,55±1,82 38,76±2,43 10,69±0,61 

150 50,81±0,62 38,63±0,69 10,56±0,3 

180 53,64±0,1 36,47±0,16 9,88±0,18 

210 53,11±0,36 36,02±0,34 10,87±0,16 

240 53,17±0,1 36,29±0,14 10,53±0,04 

330 53,12±0,15 36,07±0,08 10,81±0,1 

420 51,45±0,42 37,23±0,51 11,32±0,47 

 

Проплазмоцити і плазмоцити в ЛТ ПП клубової кишки качок 

виявляються з 15-добового віку у незначній кількості (2,21±0,18 %) 

(табл. 3.40). З віком птиці вміст цих клітин зростає майже втричі (на 

195,48 %) і у 420-добових особин становить 6,53±0,25 %. У качок віком від 

25 до 30 доби реєструється найбільш інтенсивне (на 62,6 %) збільшення 

вмісту проплазмоцитів і плазмоцитів. 
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Вміст моноцитів і макрофагів у ЛТ ПП клубової кишки качок 

досліджених вікових груп найменший (табл. 3.40). Цей показник 

нерівномірно збільшується від добового (1,76±0,08 %) до 420-добового 

(6,64±0,26 %) віку на 277,27 %. Найбільш інтенсивне збільшення кількості 

моноцитів і макрофагів у ЛТ ПП клубової кишки качок реєструється від  

210 до 240 доби (на 30,92 %). 

 

3.4.4. Клітинний склад лімфоїдної тканини плямок Пейєра сліпих 

кишок 

У препаратах-відбитках ЛТ ПП сліпих кишок качок у віковому аспекті 

нами виявлені такі ж клітини як у ЛТ інших ПП. Це імунобласти, лімфоцити, 

проплазмоцити та плазмоцити, моноцити і макрофаги. Вміст популяцій цих 

клітин теж неоднаковий. 

Серед клітин найбільше виявлено лімфоцитів (табл. 3.42). Їх вміст у 

качок досліджуваних вікових груп незначно нерівномірно зменшується на 

8,01 % від 64,41±0,53 % у добових до 59,25±0,28 % у 420-добових качок. До 

60-добового віку вміст цих клітин зменшується на 10,14 % (57,88±1,34 %). 

Найбільш інтенсивно цей показник зменшується від 10 до 15 доби (на 

4,37 %). Від 60 до 90 доби вміст лімфоцитів збільшується на 2,07 % 

(59,08±0,39 %). У старшої птиці цей показник коливається у межах 

58,92±0,23 % (210 діб) – 59,89±0,41 % (120 діб), зростаючи до 420-добового 

віку на 2,37 %. 

Серед лімфоцитів виявляються малі, середні і великі. Їх вміст також 

неоднаковий (табл. 3.43). У качок всіх вікових груп найбільше виявляється 

малих лімфоцитів. Їх вміст нерівномірно зменшується на 8,84 % від добового 

(56,44±0,45 %) до 420-добового (51,45±0,42 %) віку. Найбільш інтенсивне 

зменшення цього показника реєструється від 330 до 420 доби (на 3,14 %). 

Вміст середніх лімфоцитів у ЛТ ПП сліпих кишок качок менший ніж 

такий малих лімфоцитів (табл. 3.43). Від добового (35,93±0,71 %) до 90-

добового (38,26±0,10 %) віку цей показник хвилеподібно нерівномірно 
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змінюється, загалом збільшуючись на 6,48 %. Від 120 до 240 доби вміст 

середніх лімфоцитів зменшується на 7,87 %, досягаючи мінімального 

значення (35,25±0,23 %). Найбільш інтенсивне зменшення цього показника 

реєструється від 120 до 150 доби (на 4,18 %). У старшої птиці вміст середніх 

лімфоцитів збільшується на 4,09 %, при чому від 330 до 420 доби на 3,18 %. 

Загалом у досліджених вікових груп цей показник зменшується на 4,1 %. 

Таблиця 3.42 

Вміст клітин в плямках Пейєра сліпих кишок качок, М±m, % 

Вік Імунобласти Лімфоцити 
Проплазмоцити 

і плазмоцити 

Макрофаги і 

моноцити 

1 33,57±0,56 64,41±0,53 – 2,02±0,16 

5 33,02±0,39 64,91±0,41 – 2,07±0,09 

10 32,17±0,39 64,34±0,28 0,87±0,10 2,61±0,08 

15 31,79±0,57 61,53±0,27 3,34±0,28* 3,34±0,25 

20 31,12±0,54 60,58±0,16 4,15±0,4 4,14±0,24 

25 30,06±0,35 59,66±0,09 5,85±0,22 4,43±0,23 

30 29,42±0,53 59,49±0,44 6,71±0,17 4,37±0,13 

60 29,71±1,29 57,88±1,34 7,69±0,51 4,72±0,41 

90 28,34±0,34 59,08±0,39 7,10±0,16 5,47±0,14 

120 29,12±0,29 59,89±0,41 6,88±0,44 4,11±0,33 

150 29,27±0,36 59,69±0,41 6,29±0,44 4,74±0,04 

180 28,91±0,34 59,53±0,37 6,42±0,19 5,14±0,12 

210 26,94±0,11 58,92±0,23 8,18±0,13* 5,96±0,08 

240 26,25±0,07 59,39±0,13 8,44±0,17 5,92±0,14 

330 25,95±0,19 59,21±0,25 9,06±0,32 5,78±0,07 

420 25,14±0,15 59,25±0,28 9,15±0,46 6,46±0,26 

Примітка: * – p≤0,05 порівняно з показником у попередній віковій групі. 

 

Вміст великих лімфоцитів найменший (табл. 3.43). Цей показник 

нерівномірно збільшується від добового (7,63±0,67 %) до 420-добового 

(11,86±0,54 %) віку качок на 55,44 %. Найбільш інтенсивне зростання вмісту 



233 

 

великих лімфоцитів відмічається у качок віком від 30 до 60 доби (на 

23,18 %). 

Таблиця 3.43 

Вміст різних груп лімфоцитів в плямках Пейєра сліпих кишок 

качок, М±m, % 

Вік 
Лімфоцити 

Малі Середні Великі 

1 56,44±0,45 35,93±0,71 7,63±0,67 

5 56,09±0,93 35,83±0,72 8,08±0,71 

10 55,38±0,47 36,09±0,66 8,52±0,4 

15 54,64±0,36 35,93±0,36 9,42±0,57 

20 54,86±0,29 35,94±0,49 9,20±0,54 

25 54,93±0,94 36,23±0,47 8,84±0,64 

30 53,83±,47 37,93±0,76 8,24±0,47 

60 53,94±0,22 35,92±1,72 10,15±1,23 

90 52,43±0,72 38,26±0,1 9,31±0,67 

120 51,53±0,27 38,06±0,28 10,41±0,38 

150 52,46±0,92 36,47±0,81 11,07±0,35 

180 52,99±0,33 36,19±0,35 10,81±0,35 

210 53,28±0,36 35,60±0,39 11,12±0,23 

240 53,67±0,13 35,25±0,23 11,08±0,17 

330 53,12±0,15 35,56±0,18 11,32±0,14 

420 51,45±0,42 36,69±0,62 11,86±0,54 

 

Вміст імунобластів у ПП сліпих кишок качок усіх досліджених вікових 

груп менший ніж такий лімфоцитів. Цей показник нерівномірно зменшується 

від добового (33,57±0,56 %) до 420-добового віку (25,14±0,15 %) на 25,11 % 

(табл. 3.42). Найбільш інтенсивно вміст імунобластів зменшується у качок 

віком від 180 до 210 доби (на 6,81 %). 
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Проплазмоцити і плазмоцити в ЛТ ПП сліпих кишок у качок 

виявляються з 10-добового віку у незначній кількості (0,87±0,10 %) 

(табл. 3.42). З віком птиці вміст цих клітин зростає майже вдесятеро (на 

951,72 %) і у 420-добових особин складає 9,15±0,46 %. Найбільш інтенсивне 

(на 283,91 %) збільшення вмісту проплазмоцитів і плазмоцитів реєструється 

у качок віком від 10 до 15 доби. 

Вміст моноцитів і макрофагів у ЛТ ПП сліпих кишок качок майже усіх 

досліджених вікових груп найменший (табл. 3.42). Цей показник 

нерівномірно збільшується від добового (2,02±0,16 %) до 420-добового 

(6,46±0,26 %) віку на 219,8 %. Стрімке збільшення вмісту моноцитів і 

макрофагів у ЛТ ПП сліпих кишок реєструється в період від 5 до 20 доби. 

Так, від 5 до 10 доби він збільшується на 26,09 %, від 10 до 15 доби – на 

27,97 % і від 15 до 20 доби – на 23,95 %. 

 

3.4.5. Клітинний склад лімфоїдної тканини дивертикула Меккеля 

Проведеними дослідженнями в ЛТ ДМ качок у віковому аспекті нами 

виявлені такі ж клітини як і в ЛТ ПП. Їх вміст також неоднаковий. 

Серед клітин найбільше виявляється лімфоцитів (табл. 3.44). Їх вміст у 

качок досліджуваних вікових груп нерівномірно зменшується. Так, у добових 

цей показник складає 71,01±0,70 %, а у 420-добових – 59,89±0,24 %. 

Найбільш інтенсивно вміст цих клітин зменшується у качок віком від 30 до 

60 доби (на 4,09 %). 

Серед лімфоцитів виявлені малі, середні і великі. Їх вміст неоднаковий 

(табл. 3.45). У качок всіх вікових груп найбільше виявляється малих 

лімфоцитів. Вміст цих клітин зменшується від добового (70,99±0,74 %) до 

420-добового (50,86±0,34 %) віку. Найбільш інтенсивно вміст малих 

лімфоцитів зменшується у качок віком від 150 до 180 доби (на 7,94 %). 

Середні лімфоцити мають більші розміри. Вміст цих лімфоцитів у ЛТ 

ДМ качок досліджених вікових груп нерівномірно збільшується (табл. 3.45). 

Так, у добової птиці цей показник складає 22,71±0,34 %, а в 420-добової – 
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36,28±0,60 %. Найбільш інтенсивно вміст середніх лімфоцитів збільшується 

(на 16,99%) у качок віком від 90 до 120 доби. 

 

Таблиця 3.44 

Вміст клітин в дивертикулі Меккеля качок, М±m, % 

Вік Імунобласти Лімфоцити 
Проплазмоцити 

і плазмоцити 

Макрофаги і 

моноцити 

1 27,54±0,76 71,01±0,70 – 1,45±0,13 

5 27,95±0,84 70,59±0,85 – 1,47±0,004 

10 27,64±0,78 69,74±0,72 0,29±0,08 2,33±0,10 

15 28,79±0,79 67,58±0,80 1,22±0,16 2,41±0,16 

20 27,79±0,72 68,09±0,61 1,18±0,08 2,94±0,13 

25 27,68±0,73 66,73±0,66 1,75±0,08 3,84±0,22 

30 27,89±0,81 65,67±0,76 2,64±0,08 3,80±0,21 

60 27,74±0,96 62,98±0,87 5,22±0,16 4,06±0,25 

90 27,92±1,49 63,19±1,51 5,48±0,47 3,41±0,35 

120 27,41±0,50 61,50±0,28 6,64±0,13 4,44±0,21 

150 27,37±0,41 60,76±0,30 6,93±0,10 4,95±0,11 

180 28,38±0,13 61,53±0,09 5,05±0,09 5,04±0,06 

210 27,59±0,13 61,16±0,19 4,68±0,12 6,57±0,25 

240 27,00±0,10 60,56±0,18 5,60±0,17 6,85±0,33 

330 27,14±0,30 59,50±0,29 6,69±0,25 6,66±0,18 

420 27,65±0,23 59,89±0,24 6,00±0,32 6,46±0,26 

Примітка: ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 

 

Вміст великих лімфоцитів найменший. Цей показник у качок 

досліджених вікових груп нерівномірно збільшується (табл. 3.45). У добової 

птиці вміст великих лімфоцитів становить 6,30±0,54 %, а в 420-добових – 

12,86±0,35%. Найбільш інтенсивне зростання вмісту великих лімфоцитів (на 
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32,6 та 32,4 %) зареєстровано в качок віком від 5 до 10 та від 120 до 150 доби 

відповідно. 

Вміст імунобластів у ДМ качок менший такого лімфоцитів. У птиці 

всіх досліджених вікових груп вміст цих клітин залишається майже на 

одному рівні – 27,00±0,10 – 28,79±0,79 % (табл. 3.44).  

Таблиця 3.45 

Вміст різних груп лімфоцитів в дивертикулі Меккеля качок, М±m, 

% 

Вік 
Лімфоцити 

Малі Середні Великі 

1 70,99±0,74 22,71±0,34 6,30±0,54 

5 69,47±0,89 24,61±0,67 5,92±0,60 

10 65,12±0,39 27,03±0,48 7,85±0,33 

15 64,20±0,69 26,78±0,27 9,02±0,59 

20 65,21±0,40 26,66±0,44 8,13±0,45 

25 63,65±0,75 28,67±0,64 7,68±0,47 

30 64,34±0,41 28,22±0,22 7,44±0,38 

60 65,18±1,22 25,82±0,97 9,001±0,79 

90 65,22±1,02 25,78±0,98 9,00±0,14 

120 61,23±0,94 30,16±0,77 8,61±0,26 

150 57,95±1,03 30,65±0,86 11,40±0,10 

180 53,35±0,10 34,30±0,36 12,35±0,30 

210 52,88±0,21 35,29±0,41 11,83±0,32 

240 52,84±0,14 35,36±0,21 11,80±0,18 

330 51,92±0,47 36,34±0,33 11,74±0,22 

420 50,86±0,34 36,28±0,60 12,86±0,35 

 

Проплазмоцити і плазмоцити в ЛТ ДМ качок виявляються з 10-

добового віку у невеликій кількості (0,29±0,08 %) (табл. 3.44). Із збільшенням 

віку птиці вміст цих клітин нерівномірно зростає і у 420-добових особин 
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становить 6,00±0,32 %. Найбільш інтенсивно вміст проплазмоцитів і 

плазмоцитів збільшується у качок віком від 10 до 15 доби (на 320,69%). 

Вміст моноцитів і макрофагів у ЛТ ДМ качок досліджених вікових 

груп незначний (табл. 3.44). Цей показник нерівномірно збільшується від 

1,45±0,13 % у добової птиці до 6,85±0,33 % у 240-добової, у особин старшого 

віку він незначно зменшується до 6,46±0,26 % у 420-добової.  

 

3.4.6. Клітинний склад лімфоїдної тканини сліпокишкових 

дивертикулів 

Встановлено, що в ЛТ СКД є клітини, які властиві ЛТ інших, 

досліджених нами імунних утворень кишечника качок. Вміст популяцій цих 

клітин теж неоднаковий. 

Серед клітин найбільше виявляється лімфоцитів (табл. 3.46). Їх вміст у 

качок досліджуваних вікових груп нерівномірно і хвилеподібно зменшується 

на 16,14 % від 69,38±0,26 % у добових до 58,18±0,24 % у 330-добових качок. 

До 60-добового віку вміст лімфоцитів зменшується на 17,90 % 

(56,96±1,09 %). Найбільш інтенсивно цей показник зменшується від першої 

до 5 доби (на 4,83 %). За період від 60 до 120 доби вміст лімфоцитів 

збільшується на 10,0 % (62,66±1,65 %), при чому від 60 до 90 доби 

збільшення відбувається на 1,47 % і від 90 до 120 доби – на 8,41 %. У старшої 

птиці цей показник хвилеподібно змінюється, зменшуючись до 330-добового 

віку на 7,15 %. 

Серед лімфоцитів виявлені малі, середні і великі. Їх вміст також 

неоднаковий (табл. 3.47). У качок усіх вікових груп найбільше виявляється 

малих лімфоцитів. Їх вміст нерівномірно зменшується на 3,39 % від добового 

(58,39±0,47 %) до 330-добового (56,41±0,19 %) віку. При цьому мінімальне 

значення цього показника реєструється у 150-добової птиці (54,51±1,21 %), а 

максимальне – у 25-добової (58,65±0,85 %). 

Вміст середніх лімфоцитів у ЛТ СКД качок менший ніж такий малих 

лімфоцитів (табл. 3.47). Цей показник хвилеподібно нерівномірно 
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змінюється, зменшуючись на 7,11 % від добового (35,87±0,89 %) до 330-

добового (33,32±0,13 %) віку. Найбільш інтенсивне зменшення кількості цих 

клітин відмічається від 150 до 180 доби (на 7,24 %), а найбільш інтенсивне 

збільшення (на 6,69 %) – від 240 до 330 доби. Мінімальний вміст цих клітин 

реєструється у качок віком 240 діб (31,23±0,17 %), а максимальний – 90 діб 

(36,58±0,41 %). 

Таблиця 3.46 

Вміст клітин в сліпокишкових дивертикулах качок, М±m, % 

Вік Імунобласти Лімфоцити 
Проплазмоцити 

і плазмоцити 

Макрофаги і 

моноцити 

1 28,84±0,23 69,38±0,26 – 1,78±0,15 

5 32,25±0,30* 66,03±0,39 – 1,72±0,15 

10 33,66±0,47 63,76±0,55 0,39±0,11 2,18±0,20 

15 30,38±0,46 62,97±0,19 3,35±0,29* 3,30±0,30 

20 30,41±0,43 61,18±0,21 3,86±0,36 4,56±0,25 

25 29,86±0,36 59,83±0,17 5,80±0,34 4,51±0,2 

30 29,09±0,48 59,09±0,42 7,03±0,25 4,77±0,16 

60 30,01±1,19 56,96±1,09 7,61±0,39 5,42±0,50 

90 27,48±0,40 57,80±0,45 8,31±0,19 6,40±0,16 

120 24,63±1,87 62,66±1,65 7,58±0,33 5,12±0,47 

150 27,13±0,44 60,59±0,72 7,04±0,54 5,25±0,06 

180 28,07±0,47 58,46±0,55 7,49±0,24 5,99±0,14 

210 25,79±0,12 57,81±0,23 9,49±0,14* 6,91±0,09 

240 25,08±0,09 58,21±0,14 9,82±0,20 6,88±0,16 

330 24,69±0,22 58,18±0,24 10,45±0,35 6,68±0,08 

Примітка: * – p≤0,05 порівняно з показником у попередній віковій групі. 

 

Вміст великих лімфоцитів у препаратах-відбитках найменший. Цей 

показник нерівномірно збільшується від добового (5,74±0,62 %) до 330-

добового (10,27±0,15 %) віку качок на 78,92 % (табл. 3.47). Найбільш 
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інтенсивне зростання вмісту великих лімфоцитів відмічається у качок віком 

від 90 до 120 доби (на 18,0 %). 

 

Таблиця 3.47 

Вміст різних груп лімфоцитів в сліпокишкових дивертикулах 

качок, М±m, % 

Вік 
Лімфоцити 

Малі Середні Великі 

1 58,39±0,47 35,88±0,89 5,74±0,62 

5 58,56±0,99 35,18±0,88 6,26±0,59 

10 58,25±0,65 34,92±0,84 6,83±0,36 

15 57,68±0,47 35,43±0,44 6,89±0,56 

20 57,72±0,49 34,33±0,60 7,94±0,63 

25 58,65±0,85 34,43±0,40 6,92±0,61 

30 57,41±0,38 35,13±0,65 7,46±0,50 

60 56,42±0,47 35,57±1,29 8,00±0,91 

90 56,53±0,73 36,58±0,41 7,89±0,81 

120 55,27±0,38 35,42±0,29 9,31±0,45 

150 54,51±1,21 35,21±1,02 10,28±0,32 

180 57,73±0,41 32,66±0,30 9,61±0,40 

210 57,35±0,53 32,60±0,44 10,04±0,11 

240 58,12±0,15 31,23±0,17 10,66±0,24 

330 56,41±0,19 33,32±0,13* 10,27±0,15 

 

Вміст імунобластів у СКД качок усіх досліджених вікових груп 

менший такого лімфоцитів (табл. 3.46). Цей показник зростає від добового 

(28,84±0,23 %) до 10-добового (33,66±0,47 %) віку птиці на 16,71 %. 

Найбільш інтенсивне збільшення (на 11,82 %) його реєструється від першої 

до 5 доби. У качок старшого віку вміст імунобластів нерівномірно 

зменшується до 330-добового віку (24,69±0,22 %) на 26,65 %. Найбільш 
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інтенсивно вміст імунобластів зменшується у качок віком від 90 до 120 доби 

(на 10,37 %). 

Проплазмоцити і плазмоцити в ЛТ СКД качок виявляються з 10-

добового віку (табл. 3.46). Їх вміст незначний (0,39±0,11 %). З віком птиці 

вміст цих клітин значно зростає (на 2579,49 %) і в 330-добових особин 

становить 10,45±0,35 %. Найбільш інтенсивне (на 758,97 %) збільшення 

вмісту проплазмоцитів і плазмоцитів реєструється у качок віком від 10 до  

15 доби. 

Вміст моноцитів і макрофагів у ЛТ СКД качок майже в усіх 

досліджених вікових груп найменший (табл. 3.46). Цей показник 

нерівномірно збільшується від добового (1,78±0,15 %) до 330-добового 

(6,68±0,08 %) віку на 275,28 %. Найбільш інтенсивне збільшення вмісту 

моноцитів і макрофагів у ЛТ СКД реєструється у качок віком від 10 до  

15 доби (на 51,38 %). 

 

Висновки до підрозділу 3.4 

Цитологічними дослідженнями в препаратах-відбитках качок різних 

вікових груп і на електронограмах імунних утворень кишечника качок віком 

180 діб виявляються: імунобласти, лімфоцити, проплазмоцити та 

плазмоцити, моноцити і макрофаги, епітеліальні клітини, ретикулярні 

клітини, еритроцити, гранулоцити, фібробласти і М-клітини. Вміст названих 

клітин неоднаковий. Найбільше виявляється лімфоцитів, які представлені 

переважно малими і середніми формами. Серед лімфоцитів більше малих, 

ніж середніх, а великих реєструється найменше. Вміст інших клітин 

незначний. 

Матеріали підрозділу 3.4. опубліковано у роботах [142]. 
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3.5. Імуногістохімічна характеристика окремих клітин та 

субпопуляцій лімфоцитів у лімфоїдній тканині імунних утворень 

кишечника качок віком 30, 150 і 180 діб 

 

Досліджена нами ЛТ імунних утворень кишечнику качок віком  

30, 150 і 180 діб представлена всіма формами структурної організації. Тобто 

в ній виявляються її дифузна форма, передвузлики, первинні і вторинні ЛВ. 

Загальновідомо, що наявність усіх форм організації ЛТ свідчить про її 

морфофункціональну зрілість. У ЛТ ми також виявили її клітини, серед яких 

найбільше лімфоцитів. 

Враховуючи морфофункціональну зрілість ЛТ досліджених імунних 

утворень, нами проведено імуногістохімічне дослідження окремих її клітин 

та субпопуляцій лімфоцитів. 

Для виявлення гемопоетичних стовбурових клітин, тобто попередників 

Т- і В-лімфоцитів, ми використали маркер CD34+. Це дослідження 

проводили у ЛТ імунних утворень кишечнику 180-добових качок. 

Для ідентифікації різновидів ефекторних клітин Т-лімфоцитів 

використали маркери CD4+ – Т-хелпери, CD8+ – Т-супресори (Т-

цитотоксичні клітини), CD44+ – наївні Т-клітини. За допомогою маркера 

CD20+ виявляли зрілі В-лімфоцити, а маркера CD24+ – пре-В-лімфоцити 

(ранні В-лімфоцити). Також визначали нульові клітини маркером CD56+ – 

природні (натуральні кілери). Ці дослідження проводили у ЛТ імунних 

утворень кишечнику 30-, 150- і 180-добових качок. 

Проведеними дослідженнями ПП, ДМ і СКД качок віком 25, 150 і  

180 діб встановлено, що клітини, які експресують маркери CD34+, CD4+, 

CD8+, CD44+, CD20+, CD24+, CD56+ виявляються в ЛТ їх слизової і 

м’язової оболонок. 

Клітини, що експресують маркер CD34+, виявляються у ДЛТ та 

вторинних ЛВ окремих ділянок ЛТ слизової і м’язової оболонки імунних 

утворень кишечника качок. Так, у вторинних ЛВ обох оболонок ці клітини 



242 

 

розташовані дифузно у значній кількості у світлих центрах і небагато у 

мантійній зоні. При чому, тільки близько в 40 % ЛВ виявляються CD34+-

клітини. У ДЛТ ці клітини виявляються у невеликій кількості поблизу ЛВ 

(рис. 3.81). 

 

 

Рис. 3.81. Локалізація клітин, що екс-пресують маркер CD34+ 

(коричневого кольору) у лімфоїдній тканині дивертикула Меккеля качки 

віком 180 діб: 1 – вторинний лімфоїдний вузлик з CD34+-клітинами; 2 – 

лімфоїдний вузлик, який не містить CD34+-клітин. Гістопрепарат із 

застосуванням моноклональних антитіл. Дофарбовування гематоксиліном 

Майєра, ×400. 

 

Клітини, що експресують маркер CD20+, в імунних утвореннях 

кишечника качок досліджених вікових груп виявляється найбільше (табл. 

3.48–3.59). Ці клітини розташовані дифузно у ДЛТ власної пластинки та 

підслизової основи слизової оболонки. Також ці клітини виявляються у 

поверхневому епітелії та епітелії крипт. У вторинних ЛВ слизової та м’язової 

оболонок вони реєструються переважно у світлих центрах, у мантійній зоні 

їх незначна кількість (рис. 3.82). 
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Рис. 3.82. Локалізація CD20+-клітин (коричневого кольору) у 

лімфоїдній тканині плямки Пейєра порожньої кишки качки віком 150 діб:1 – 

у вторинному лімфоїдному вузлику; 2 – у дифузній лімфоїдній тканині; у 

епітелії крипт (стрілки). Гістопрепарат із застосуванням моноклональних 

антитіл. Дофарбовування гематоксиліном Майєра, ×400. 

 

Клітини, що експресують маркер CD24
+
, в імунних утвореннях 

кишечника качок досліджених вікових групах реєструється менше, ніж 

попереднього виду клітин (табл. 3.48–3.59). Вони також розташовані дифузно 

у ДЛТ у власній пластинці та підслизовій основі і у світлих центрах ЛВ 

слизової та м’язової оболонок (рис. 3.83). 

Клітини, що експресують маркер CD44
+
, в імунних утвореннях 

кишечника качок виявляються також у ДЛТ та в ЛВ. У ДЛТ вони 

розташовані дифузно у невеликій кількості. В ЛВ їх більше у світлих центрах 

і значно менше у мантійній зоні. Близько 20 % ЛВ містить більше CD44
+
-

клітин, ніж інші вузлики (рис. 3.84) (табл. 3.48–3.59). 
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Рис. 3.83. Локалізація CD24+-клітин (коричневого кольору) у плямці 

Пейєра сліпої кишки качки віком 30 діб: 1 – у лімфоїдних вузликах; 2 – у 

дифузній лімфоїдній тканині. Гістопрепарат із застосуванням 

моноклональних антитіл. Дофарбовування гематоксиліном Майєра, ×400. 

 

 

Рис. 3.84. Локалізація CD44+-клітин (коричневого кольору) у 

лімфоїдній тканині плямки Пейєра клубової кишки качки віком 150 діб: 1 – 

лімфоїдний вузлик із значним вмістом клітин; 2 – лімфоїдний вузлик із 

невеликим вмістом клітин; клітини у дифузній лімфоїдній тканині (стрілки). 

Гістопрепарат із застосуванням моноклональних антитіл. Дофарбовування 

гематоксиліном Майєра, ×400. 
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Клітини, що експресують маркер CD4
+
, в імунних утвореннях качок 

виявляються у світлих центрах ЛВ, а також у невеликій кількості у ДЛТ 

власної пластинки слизової оболонки та підслизовій основі поблизу ЛВ 

(рис. 3.85) (табл. 3.48–3.59). 

 

 

Рис. 3.85. Локалізація CD24+-клітин (коричневого кольору) у плямці 

Пейєра сліпої кишки качки віком 30 діб: 1 – у лімфоїдних вузликах; 2 – у 

дифузній лімфоїдній тканині. Гістопрепарат із застосуванням 

моноклональних антитіл. Дофарбовування гематоксиліном Майєра, ×400. 

 

Клітини, що експресують маркер CD8
+
, в імунних утвореннях 

досліджених вікових груп качок виявляються у їх ДЛТ і ЛВ. У ДЛТ ці 

клітини розташовані дифузно у невеликій кількості. У ЛВ вони 

локалізуються у світлих центрах і невелика їх кількість виявляється у 

мантійній зоні (рис. 3.86) (табл. 3.48–3.59). 

Клітини, що експресують маркер CD56
+
, в імунних утвореннях 

кишечника качок досліджених вікових груп виявляються у світлих центрах 

ЛВ слизової і м’язової оболонки. У ДЛТ ці клітини виявляються у невеликій 

кількості поблизу ЛВ, а в ПП порожньої кишки вони локалізуються над ЛВ 

(рис. 3.87) (табл. 3.48–3.59). 



246 

 
 

 

Рис. 3.86. Локалізація CD8+ лімфоцитів (коричневого кольору) у 

лімфоїдній тканині плямки Пейєра сліпої кишки качки віком 180 діб: 1 – у 

лімфоїдному вузлику; 2 – у дифузній лімфоїдній тканині. Гістопрепарат із 

застосуванням моноклональних антитіл. Дофарбовування гематоксиліном 

Майєра, ×400. 

 

3.5.1. Імуногістохімічна характеристика окремих клітин і 

субпопуляцій лімфоцитів у лімфоїдній тканині плямки Пейєра 

дванадцятипалої кишки качок віком 30, 150 і 180 діб 

У ЛТ ПП дванадцятипалої кишки качок 180-добового віку клітини, що 

експресують маркер CD34+,
 
в неоднаковій кількості реєструються у ДЛТ і 

ЛВ. Так, у останніх таких клітин виявляється у 2,4 (на 140,0 %) рази більше, 

ніж у ДЛТ (відповідно – 39,6±0,92 і 16,5±1,34). 

У качок усіх досліджених вікових груп вміст клітин, що експресують 

маркери CD4+, CD8+, CD20+, CD24+, CD44+ та CD56+ в ДЛТ і вторинних 

ЛВ ПП дванадцятипалої кишки неоднаковий (табл. 3.48, 3.49). 
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Рис. 3.87. Локалізація CD56+ клітин (коричневого кольору) у 

лімфоїдній тканині плямки Пейєра порожньої кишки качки віком 180 діб: 1 – 

у лімфоїдних вузликах; 2 – у дифузній лімфоїдній тканині. Гістопрепарат із 

застосуванням моноклональних антитіл. Дофарбовування гематоксиліном 

Майєра, ×400. 

Таблиця 3.48 

Вміст клітин з антигенними маркерами у дифузній лімфоїдній 

тканині плямки Пейєра дванадцятипалої кишки качок (на ум. од. 

площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 21,2±0,43 37,4±0,42 43,7±0,93*** 

CD8+ 23,2±0,87 25,9±0,79* 29,7±0,96* 

CD20+ 98,8±1,76 146,2±2,01 165,9±2,97*** 

CD24+ 71,4±1,34 113,7±1,91 135,5±2,68*** 

CD44+ 44,7±0,96 68,3±1,49 81,4±1,50*** 

CD56+ 10,9±0,96 12,2±0,60 14,4±0,84 

Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 
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У ПП дванадцятипалої кишки качок усіх досліджених вікових груп 

найбільше виявляється лімфоцитів, що експресують маркер CD20+
 

(табл. 3.48, 3.49). Так, у 30-добової птиці у ДЛТ їх реєструється 98,8±1,76, а в 

ЛВ – 104,8±1,35. У качок старших вікових груп кількість клітин у ДЛТ і в ЛВ 

збільшується. У ДЛТ кількість CD20+-лімфоцитів від 30 до 180 доби 

інтенсивно зростає (на 67,91 %): від 30 до 150 доби – на 47,98 % (146,2±2,01), 

від 150 до 180 доби – на 13,47 % (165,9±2,97). У ЛВ кількість таких 

лімфоцитів до 180-добового віку збільшується на 17,08 % (від 30 до 150 доби 

– на 7,92 % (113,1±2,63) і від 150 до 180 доби – на 8,49 % (122,7±1,63)). 

Таблиця 3.49 

Вміст клітин з антигенними маркерами у лімфоїдних вузликах 

плямки Пейєра дванадцятипалої кишки качок (на ум. од. площі), М±m, 

n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 16,5±0,92 31,5±0,96 39,2±1,04*** 

CD8+ 12,8±0,59 15,8±0,67** 19,2±1,20* 

CD20+ 104,8±1,35 113,1±2,63* 122,7±1,63* 

CD24+ 72,6±1,20 75,1±0,64 78,1±0,95** 

CD44+ 48,6±0,92 65,4±0,69 77,8±1,09 

CD56+ 6,6±0,33 8,2±0,35* 10,6±0,80* 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD24+, у качок вказаних вікових 

груп виявляється менше (табл. 3.48, 3.49). У 30-добових особин у ДЛТ їх 

реєструється 71,4±1,34 і в ЛВ – 72,6±1,20. З віком птиці кількість CD24+ 

лімфоцитів у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки зростає. Так, у ДЛТ вміст цих 

клітин зростає більш інтенсивно (на 89,78 %) – на 59,24 % від 30 до 150 доби 

(113,7±1,91) і на 19,17 % від 150 до 180 доби (135,5±2,68). У ЛВ вміст CD24+ 
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лімфоцитів збільшується на 7,58 % – на 3,44 % від 30 до 150 доби (75,1±0,64) 

і на 3,99 % від 150 до 180 доби (78,1±0,95). 

Клітини, що експресують маркер CD44+, у 30-добових качок у ДЛТ 

реєструється 44,7±0,96, а в ЛВ – 48,6±0,92. Із збільшенням віку птиці вміст 

цих клітин у ЛТ суттєво зростає (у ДЛТ – на 82,10 %, у ЛВ – на 60,08 %) 

(табл. 3.48, 3.49). Так, у ДЛТ від 30 до 150 доби цей показник збільшується 

на 52,80 % (68,3±1,49) і від 150 до 180 доби – на 19,18 % (81,4±1,50). У ЛВ 

збільшення кількості клітин відбувається менш інтенсивно – на 34,57 % від 

30 до 150 доби (65,4±0,69) і на 18,96 % від 150 до 180 доби (77,8±1,09). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD4+, у качок досліджених 

вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у ЛВ (табл. 3.48, 3.49). Так, у 30-

добових особин їх відповідно – 21,2±0,43 і 16,5±0,92. До 180-добового віку 

птиці вміст цих лімфоцитів значно зростає – у ДЛТ на 106,13 % і в ЛВ на 

137,58 %. У ДЛТ кількість CD4+ лімфоцитів від 30 до 150 доби збільшується 

на 76,72 % (37,4±0,42) і від 150 до 180 доби – на 16,84 % (43,7±0,93). У ЛВ 

цей показник від 30 до 150 доби зростає на 90,91 % (31,5±0,96) і від 150 до 

180 доби – на 24,44 % (39,2±1,04). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD8+, у качок досліджених 

вікових груп, як і попереднього виду клітин, у ДЛТ виявляється більше, ніж у 

ЛВ (табл. 3.48, 3.49). У 30-добових особин їх реєструється відповідно – 

23,2±0,87 і 12,8±0,59. До 180-добового віку птиці цей показник збільшується 

у ДЛТ на 28,02 % та в ЛВ – на 50,0 %. Кількість CD8+ лімфоцитів у ДЛТ 

збільшується від 30 до 150 доби на 11,64 % (25,9±0,79) і від 150 до 180 доби – 

на 14,67 % (29,7±0,96). У ЛВ збільшення цього показника відбувається 

інтенсивніше: від 30 до 150 доби – на 23,44 % (15,8±0,67), від 150 до 180 доби 

– на 21,52 % (19,2±1,2). 

Клітин, що експресують маркер CD56+, у ЛТ ПП дванадцятипалої 

кишки качок всіх досліджених вікових груп виявляється найменше 

(табл. 3.48, 3.49). Як і двох попередніх видів лімфоцитів, їх більше 

виявляється у ДЛТ, ніж у ЛВ. Так, у 30-добової птиці в ДЛТ їх реєструється 
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10,9±0,96 і в ЛВ – 6,6±0,33. Цей показник у ДЛТ від 30 до 150 доби зростає 

на 11,93 % (12,2±0,60) і від 150 до 180 доби – на 18,03 % (14,4±0,84), а 

загалом від 30 до 180 доби – на 32,11 %. Збільшення кількості CD56+ 

лімфоцитів у ЛВ відбувається більш інтенсивно, ніж у ДЛТ (на 60,61 %). Так, 

від 30 до 150 доби цей показник збільшується на 24,24 % (8,2±0,35) і від  

150 до 180 доби – на 29,27 % (10,6±0,80). 

 

3.5.2. Імуногістохімічна характеристика окремих клітин і 

субпопуляцій лімфоцитів у лімфоїдній тканині плямок Пейєра 

порожньої кишки качок віком 30, 150 і 180 діб 

У ДЛТ і ЛВ ЛТ ПП порожньої кишки качок 180-добового віку виявлені 

клітини, що експресують маркер CD34+.
 
Цих клітин майже втричі більше (на 

183,3 %) в ЛВ, ніж у ДЛТ (відповідно – 56,1±1,05 і 19,8±0,92). 

Крім вище названих клітин, у ПП качок досліджених вікових груп 

виявлені також клітини і субпопуляції лімфоцитів, що експресують маркери 

CD4
+
,
 
CD8+, CD20+, CD24+, CD44+ та CD56+. Їх вміст у ДЛТ і вторинних 

ЛВ неоднаковий (табл. 3.50, 3.51). 

Таблиця 3.50 

Вміст клітин з антигенними маркерами у дифузній лімфоїдній 

тканині плямок Пейєра порожньої кишки качок (на ум. од. площі), 

М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 39,1±0,98 49,9±0,79 55,5±1,13** 

CD8+ 22,3±1,13 30,2±1,19** 33,2±1,59 

CD20+ 106,0±1,84 125,2±1,56 137,9±2,47** 

CD24+ 98,1±0,97 118,8±1,67 127,6±2,01** 

CD44+ 46,3±1,07 62,8±0,75 69,2±1,40** 

CD56+ 9,4±0,67 13,3±0,57** 14,7±0,79 

Примітка: ** – p≤0,01 порівняно з показником у попередній віковій групі. 
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У качок усіх досліджених вікових груп найбільше виявляється 

лімфоцитів, що експресують маркер CD20+ (табл. 3.50, 3.51). Так, у 30-

добової птиці в ДЛТ їх реєструється 106,0±1,84, а в ЛВ – 100,8±0,94. У качок 

старших вікових груп кількість клітин у ДЛТ і в ЛВ збільшується. У ДЛТ 

кількість CD20
+
 лімфоцитів до 180-добового віку збільшується на 30,09 % 

(від 30 до 150 доби – на 18,11 % (125,2±1,56) і від 150 до 180 доби – на 

10,14 % (137,9±2,47)). У ЛВ кількість таких лімфоцитів від 30 до 180 доби 

зростає на 24,0 %. Цей показник від 30 до 150 доби збільшується на 11,71 % 

(112,6±2,17), від 150 до 180 доби – на 11,01 % (125,0±1,92). 

Таблиця 3.51 

Вміст клітин з антигенними маркерами у лімфоїдних вузликах 

плямок Пейєра порожньої кишки качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 12,9±0,64 21,8±1,10*** 25,4±1,59 

CD8+ 12,8±0,59 19,2±1,20** 22,8±1,57 

CD20+ 100,8±0,94 112,6±2,17** 125,0±1,92** 

CD24+ 58,3±0,99 69,5±1,25*** 77,9±1,29** 

CD44+ 29,8±1,09 86,1±0,98 112,8±1,94 

CD56+ 5,6±0,55 8,1±0,64* 9,9±0,71 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD24+, у качок вказаних вікових 

груп виявляється менше (табл. 3.50, 3.51). У 30-добових особин у ДЛТ їх 

реєструється 98,1±0,97 та в ЛВ – 58,3±0,99. З віком птиці кількість CD24+ 

лімфоцитів у ЛТ ПП порожньої кишки зростає. Так, у ДЛТ вміст цих клітин 

загалом збільшується на 30,07 % – на 21,10 % від 30 до 150 доби (118,8±1,67) 

і на 7,41 % від 150 до 180 доби (127,6±2,01). У ЛВ вміст CD24+ лімфоцитів 
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зростає загалом на 33,62 % (від 30 до 150 доби – на 19,21 % (69,5±1,25) і від 

150 до 180 доби – на 12,09 % (77,9±1,29)). 

Клітини, що експресують маркер CD44+, у 30-добових качок у ДЛТ 

реєструється 46,3±1,07, а в ЛВ – 29,8±1,09. Із збільшенням віку птиці вміст 

цих клітин у ЛТ значно зростає (у ДЛТ – на 49,46 %, у ЛВ – на 278,52 %) 

(табл. 3.50, 3.51). Так, у ДЛТ від 30 до 150 доби цей показник збільшується 

на 35,64 % (62,8±0,75) і від 150 до 180 доби – на 10,19 % (69,2±1,40). У ЛВ 

збільшення кількості клітин відбувається значно інтенсивніше – на 278,52 % 

від 30 до 150 доби (86,1±0,98) і на 31,01 % від 150 до 180 доби (112,8±1,94). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD4+, у качок досліджених 

вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у ЛВ (табл. 3.50, 3.51). Так, у 30-

добових особин їх відповідно – 39,1±0,98 і 12,9±0,64. До 180-добового віку 

птиці вміст цих лімфоцитів зростає у ДЛТ на 41,94 % і в ЛВ на 96,90 %. У 

ДЛТ кількість CD4+ лімфоцитів від 30 до 150 доби збільшується на 27,62 % 

(49,9±0,79) і від 150 до 180 доби – на 11,22 % (55,5±1,13). У ЛВ цей показник 

від 30 до 150 доби зростає на 68,99 % (21,8±1,10) і від 150 до 180 доби – на 

16,51 % (25,4±1,59). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD8+, у качок досліджених 

вікових груп, як і попереднього виду клітин, у ДЛТ виявляється більше, ніж у 

ЛВ (табл. 3.50, 3.51). У 30-добових особин їх реєструється відповідно – 

22,3±1,13 і 12,8±0,59. До 180-добового віку птиці цей показник збільшується 

у ДЛТ на 48,88 % та в ЛВ – на 78,13 %. Кількість CD8+ лімфоцитів у ДЛТ 

збільшується від 30 до 150 доби на 35,43 % (30,2±1,19) і від 150 до 180 доби – 

на 9,93 % (33,2±1,59). У ЛВ збільшення цього показника відбувається більш 

інтенсивно: від 30 до 150 доби – на 50,0 % (19,2±1,20), від 150 до 180 доби – 

на 18,75 % (22,8±1,57). 

Клітин, що експресують маркер CD56+, у ЛТ ПП порожньої кишки 

качок всіх досліджених вікових груп виявляється найменше (табл. 3.50, 3.51). 

Як і двох попередніх видів лімфоцитів, їх більше виявляється у ДЛТ, ніж у 

ЛВ. Так, у 30-добової птиці у ДЛТ їх реєструється 9,4±0,67 і в ЛВ – 5,6±0,55. 
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Цей показник у ДЛТ від 30 до 180 доби збільшується на 56,38 %. Від 30 до 

150 доби він зростає на 41,49 % (13,3±0,57) і від 150 до 180 доби – на 10,53 % 

(14,7±0,79). Збільшення кількості CD56+ лімфоцитів у ЛВ відбувається більш 

інтенсивно (на 76,79 %), ніж у ДЛТ. Так, від 30 до 150 доби цей показник 

збільшується на 44,64 % (8,1±0,64) і від 150 до 180 доби – на 22,22 % 

(9,9±0,71). 

 

3.5.3. Імуногістохімічна характеристика окремих клітин і 

субпопуляцій лімфоцитів у лімфоїдній тканині плямки Пейєра клубової 

кишки качок віком 30, 150 і 180 діб 

Клітини, які експресують маркер CD34+ ЛТ ПП клубової кишки качок 

180-добового віку, реєструються у її дифузній формі і вузликах. В останніх 

цих клітин майже в 2,25 рази (на 125,32 %) більше, ніж у дифузній формі 

(відповідно – 53,4±0,75 і 23,7±0,71). 

У качок усіх досліджених вікових груп у ЛТ цієї ПП крім попередніх 

клітин виявлені клітини і субпопуляції лімфоцитів, що експресують маркери 

CD4+, CD8+, CD20+, CD24+, CD44+ та CD56+. Вони в неоднаковій кількості 

розташовані в ДЛТ і вторинних ЛВ (табл. 3.52, 3.53). 

У качок усіх досліджених вікових груп найбільше виявляється 

лімфоцитів, що експресують маркер CD20+ (табл. 3.52, 3.53). Так, у 30-

добової птиці у ДЛТ їх реєструється 109,5±0,79, а в ЛВ – 63,4±1,42. У качок 

старших вікових груп кількість клітин у ДЛТ і в ЛВ збільшується. У ДЛТ 

кількість CD20+ лімфоцитів до 180-добового віку збільшується на 37,72 % 

(від 30 до 150 доби – на 28,31 % (140,5±1,09) і від 150 до 180 доби – на 7,33 % 

(150,8±1,09)). У ЛВ кількість таких лімфоцитів від 30 до 180 доби зростає на 

40,69 %. Цей показник від 30 до 150 доби збільшується на 28,39 % 

(81,4±1,32), від 150 до 180 доби – на 9,58 % (89,2±1,19). 
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Таблиця 3.52 

Вміст клітин з антигенними маркерами у дифузній лімфоїдній 

тканині плямки Пейєра клубової кишки качок (на ум. од. площі), М±m, 

n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 23,4±0,54 37,7±0,88 41,3±2,63 

CD8+ 29,7±0,96 46,3±0,79 53,7±1,15*** 

CD20+ 109,5±0,79 140,5±1,09 150,8±1,09*** 

CD24+ 56,5±0,54 97,5±1,13 117,8±1,09 

CD44+ 20,2±1,02 63,8±0,60 88,2±1,00 

CD56+ 40,4±1,09 58,3±0,79 67,5±1,17*** 

Примітка: *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій групі. 

 

Таблиця 3.53 

Вміст клітин з антигенними маркерами у лімфоїдних вузликах 

плямки Пейєра клубової кишки качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 15,3±0,88 44,2±0,85 60,8±0,92 

CD8+ 11,2±0,43 27,0±0,75 36,4±0,92 

CD20+ 63,4±1,42 81,4±1,32 89,2±1,19** 

CD24+ 11,6±0,97 29,4±1,15 37,2±1,44** 

CD44+ 10,4±0,45 26,5±0,50 39,1±1,21 

CD56+ 8,2±0,60 13,6±0,38 17,9±0,55*** 

Примітка: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD24+ виявляється менше 

(табл. 3.52, 3.53). У 30-добових особин у ДЛТ їх реєструється 56,5±0,54 та в 
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ЛВ – 11,6±0,97. З віком птиці кількість CD24+ лімфоцитів у ЛТ ПП клубової 

кишки значно зростає. Так, у ДЛТ вміст цих клітин загалом збільшується на 

108,5 % – на 72,57 % від 30 до 150 доби (97,5±1,13) і на 20,82 % від 150 до 

180 доби (117,8±1,09). У ЛВ вміст CD24+ лімфоцитів також значно зростає, 

загалом – на 220,69% (від 30 до 150 доби – на 153,45 % (29,4±1,15) і від  

150 до 180 доби – на 26,53 % (37,2±1,44)). 

Клітин, що експресують маркер CD44+, у 30-добових качок у ДЛТ 

реєструється 20,2±1,02, а у ЛВ – 10,4±0,45. Із збільшенням віку птиці вміст 

цих клітин у ЛТ значно зростає (у ДЛТ – на 336,63 %, у ЛВ – на 275,96 %) 

(табл. 3.52, 3.53). Так, у ДЛТ від 30 до 150 доби цей показник інтенсивно 

збільшується на 215,84 % (63,8±0,60) і від 150 до 180 доби – на 38,24 % 

(88,2±1,00). У ЛВ збільшення кількості клітин відбувається менш інтенсивно 

– на 154,81 % від 30 до 150 доби (26,5±0,50) і на 47,55 % від 150 до 180 доби 

(39,1±1,21). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD4+, у 30-добових качок у ДЛТ 

виявляється 23,4±0,54 і в ЛВ – 15,3±0,88 (табл. 3.52, 3.53). До 180-добового 

віку птиці вміст цих лімфоцитів зростає у ДЛТ на 76,50 %. Так, кількість 

CD4+ лімфоцитів від 30 до 150 доби збільшується на 61,11 % (37,7±0,88) і від 

150 до 180 доби – на 9,55 % (41,3±2,63). У ЛВ ЛТ ПП клубової кишки птахів 

досліджених вікових груп цей показник збільшується майже в чотири рази 

(на 297,39 %). Дуже інтенсивно (на 188,89 %) він зростає від 30 до 150 доби і 

в 150-добових качок становить 44,2±0,85. Від 150 до 180 доби він 

збільшується на 37,56 % (60,8±0,92). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD8+, у ЛТ ПП клубової кишки 

качок досліджених вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у ЛВ (табл. 

3.52, 3.53). У 30-добових особин їх реєструється відповідно – 29,7±0,96 і 

11,2±0,43. До 180-добового віку птиці цей показник у ДЛТ збільшується на 

80,81 %. Кількість CD8+ лімфоцитів у ДЛТ збільшується від 30 до 150 доби 

на 55,89 % (46,3±0,79) і від 150 до 180 доби – на 15,98 % (53,7±1,15). У ЛВ 

збільшення цього показника відбувається значно інтенсивніше – на 225,0 %. 
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Від 30 до 150 доби він зростає на 141,07 % (27,0±0,75), від 150 до 180 доби – 

на 34,81 % (36,4±0,92). 

Клітин, що експресують маркер CD56+, у ЛТ ПП клубової кишки качок 

всіх досліджених вікових груп найменше виявляється тільки у ЛВ (табл. 3.52, 

3.53). Так, у 30-добової птиці в ДЛТ їх реєструється 40,4±1,09 і в ЛВ – 

8,2±0,60. Цей показник у ДЛТ від 30 до 180 доби збільшується на 67,08 %. 

Від 30 до 150 доби він зростає на 44,31 % (58,3±0,79) і від 150 до 180 доби – 

на 15,78 % (67,5±1,17). Збільшення кількості CD56+ лімфоцитів у ЛВ 

відбувається більш інтенсивно, ніж у ДЛТ (на 118,29 %). Так, від 30 до  

150 доби цей показник збільшується на 65,85 % (13,6±0,38) і від 150 до  

180 доби – на 31,62 % (17,9±0,55). 

 

3.5.4. Імуногістохімічна характеристика окремих клітин і 

субпопуляцій лімфоцитів плямок Пейєра сліпих кишок качок віком  

30, 150 і 180 діб 

У ЛТ ПП сліпих кишок качок 180-добового віку клітини, що 

експресують маркер CD34+,
 
в неоднаковій кількості реєструються у ДЛТ і 

ЛВ. Так, в останніх цих клітин виявляється у 2,53 рази (на 152,82 %) більше, 

ніж у ДЛТ (відповідно – 49,3±1,02 і 19,5±0,38). 

Крім вище згаданих клітин, у ЛТ цих ПП качок усіх досліджених 

вікових груп виявлені клітини, що експресують маркери CD4+, CD8+, 

CD20+, CD24+, CD44+ та CD56+ в її ДЛТ і вторинних ЛВ (табл. 3.54, 3.55). 

У качок усіх досліджених вікових груп найбільше виявляється 

лімфоцитів, що експресують маркер CD20+
 
(табл. 3.54, 3.55). Так, у 30-

добової птиці у ДЛТ їх реєструється 117,1±1,05, а в ЛВ – 83,8±1,195. У качок 

старших вікових груп кількість клітин у ДЛТ і в ЛВ збільшується. У ДЛТ 

кількість CD20+ лімфоцитів до 180-добового віку збільшується на 26,99 % 

(від 30 до 150 доби – на 15,03 % (134,7±1,30) і від 150 до 180 доби – на  

10,39 % (148,7±0,88)). У ЛВ кількість таких лімфоцитів від 30 до 180 доби 
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зростає на 51,67 %. Цей показник від 30 до 150 доби збільшується на 34,01 % 

(112,3±1,15), від 150 до 180 доби – на 13,18 % (127,1±1,39). 

Таблиця 3.54 

Вміст клітин з антигенними маркерами у дифузній лімфоїдній 

тканині плямок Пейєра сліпих кишок качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 19,3±1,32 54,8±0,72 72,4±1,22 

CD8+ 18,1±1,23 48,2±0,94 63,3±1,43 

CD20+ 117,1±1,05 134,7±1,30 148,7±0,88 

CD24+ 104,1±0,95 124,0±0,67 135,7±0,63 

CD44+ 12,8±0,77 30,8±0,84 39,3±0,48 

CD56+ 9,0±0,67 24,1±0,48 31,6±0,80 

 

Таблиця 3.55 

Вміст клітин з антигенними маркерами у лімфоїдних вузликах 

плямок Пейєра сліпих кишок качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 14,0±0,50 28,9±0,88 36,5±1,38** 

CD8+ 11,3±0,48 20,8±1,17 27,9±1,87* 

CD20+ 83,8±1,19 112,3±1,15 127,1±1,39 

CD24+ 60,8±0,84 79,3±1,15 89,9±1,96** 

CD44+ 8,3±0,77 20,3±0,65 25,3±0,63*** 

CD56+ 5,7±0,29 10,9±0,63 13,6±0,89* 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD24+, у качок досліджених 

вікових груп виявляється менше (табл. 3.54, 3.55). У 30-добових особин у 
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ДЛТ їх реєструється 104,1±0,95 та в ЛВ – 60,8±0,84. З віком птиці кількість 

CD24+ лімфоцитів у ЛТ ПП сліпих кишок зростає. Так, у ДЛТ вміст цих 

клітин загалом збільшується на 30,36 % – на 19,12 % від 30 до 150 доби 

(124,0±0,67) і на 9,44 % від 150 до 180 доби (135,7±0,63). У ЛВ вміст CD24+ 

лімфоцитів зростає загалом на 47,86 %. Так, від 30 до 150 доби цей показник 

збільшується на 30,43 % (79,3±1,15) і від 150 до 180 доби – на 13,37 % 

(89,9±1,96). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD4+, у ЛТ ПП сліпих кишок 

качок досліджених вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у ЛВ (табл. 

3.54, 3.55). Так, у 30-добових качок у ДЛТ їх виявляється 19,3±1,32 і в ЛВ – 

14,0±0,50. До 180-добового віку птиці вміст цих лімфоцитів значно зростає (у 

ДЛТ – на 275,13 % і в ЛВ – на 160,71 %). Так, кількість CD4+ лімфоцитів у 

ДЛТ від 30 до 150 доби збільшується на 183,94 % (54,8±0,72) і від 150 до  

180 доби – на 32,13 % (72,4±1,22). У ЛВ ЛТ ПП сліпих кишок качок від 30 до 

150 доби цей показник збільшується на 106,43 % (28,9±0,88), від 150 до  

180 доби – на 26,30 % (36,5±1,38). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD8+, як і попередніх клітин, у 

ЛТ ПП сліпих кишок качок досліджених вікових груп у ДЛТ виявляється 

більше, ніж у ЛВ (табл. 3.54, 3.55). У 30-добових особин їх реєструється 

відповідно – 18,1±1,23 і 11,3±0,48. До 180-добового віку птиці цей показник 

значно зростає (у ДЛТ – на 249,72 %, у ЛВ – на 146,9 %). Кількість CD8+ 

лімфоцитів у ДЛТ інтенсивно збільшується від 30 до 150 доби на 166,3 % 

(48,2±0,94) і від 150 до 180 доби – на 31,33 % (63,3±1,43). У ЛВ збільшення 

цього показника відбувається менш інтенсивно – від 30 до 150 доби він 

зростає на 84,07 % (20,8±1,17), від 150 до 180 доби – на 27,9 % (27,9±1,87). 

Клітин, що експресують маркер CD44+, у ЛТ ПП сліпих кишок качок 

виявляється менше, ніж тих, що експресують CD4+ і CD8+. Так, у 30-

добових качок у ДЛТ їх реєструється 12,8±0,77, а у ЛВ – 8,3±0,77. Із 

збільшенням віку птиці вміст цих клітин у ЛТ значно зростає (у ДЛТ – на 

207,03 %, у ЛВ – на 204,82 %) (табл. 3.54, 3.55). Так, у ДЛТ від 30 до  
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150 доби цей показник інтенсивно збільшується на 140,63 % (30,8±0,84) і від 

150 до 180 доби – на 27,60 % (39,3±0,48). У ЛВ збільшення кількості цих 

клітин відбувається більш інтенсивно: від 30 до 150 доби – на 144,58 % 

(20,3±0,65) і на 24,63 % від 150 до 180 доби (25,3±0,63). 

Клітин, що експресують маркер CD56+, у ЛТ ПП сліпих кишок качок 

всіх досліджених вікових груп виявляється найменше (табл. 3.54, 3.55). Так, у 

30-добової птиці у ДЛТ їх реєструється 9,0±0,67 і в ЛВ – 5,7±0,29. До 180-

добового віку цей показник значно зростає (у ДЛТ – на 251,11 %, у ЛВ – на 

138,60 %). Так, у ДЛТ від 30 до 150 доби він зростає дуже інтенсивно на 

167,78 % (24,1±0,48) і від 150 до 180 доби – на 31,12 % (31,6±0,80). 

Збільшення кількості CD56+ лімфоцитів у ЛВ відбувається менш інтенсивно, 

ніж у ДЛТ. Так, від 30 до 150 доби цей показник збільшується на 91,23 % 

(10,9±0,63) і від 150 до 180 доби – на 24,77 % (13,6±0,89). 

 

3.5.5. Імуногістохімічна характеристика окремих клітин і  

субпопуляцій лімфоцитів дивертикула Меккеля качок віком 

30, 150 і 180  діб 

У ЛТ ДМ качок 180-добового віку клітини, що експресують маркер 

CD34+, реєструються у ДЛТ і ЛВ. В останніх цих клітин виявляється у  

2,28 рази (на 128,04 %) більше, ніж у ДЛТ (відповідно – 43,1±0,95 і 

18,9±0,54). 

У качок усіх досліджених вікових груп, крім попередніх клітин 

виявляються субпопуляції лімфоцитів, що експресують маркери CD4+, 

CD8+, CD20+, CD24+, CD44+ та CD56+ в ДЛТ і вторинних ЛВ ДМ (табл. 

3.56, 3.57). 

У качок майже всіх досліджених вікових груп найбільше виявляється 

лімфоцитів, що експресують маркер CD20+
 
(табл. 3.56, 3.57). Так, у 30-

добової птиці у ДЛТ їх реєструється 67,1±0,72, а в ЛВ – 24,5±1,3. У качок 

старших вікових груп кількість клітин в ДЛТ і в ЛВ збільшується. У ДЛТ 

кількість CD20+ лімфоцитів до 180-добового віку збільшується на 66,17 % 
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(від 30 до 150 доби – на 45,6 % (97,7±0,88) і від 150 до 180 доби – на 14,12 % 

(111,5±2,76)). У ЛВ кількість таких лімфоцитів від 30 до 180 доби зростає на 

54,69 %. Цей показник від 30 до 150 доби збільшується на 24,08 % 

(30,4±0,87), від 150 до 180 доби – на 24,67 % (37,9±1,05). 

Таблиця 3.56 

Вміст клітин з антигенними маркерами у дифузній лімфоїдній 

тканині дивертикула Меккеля качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 12,3±0,79 33,7±0,93 40,2±0,92** 

CD8+ 26,4±0,95 29,1±0,80 37,0±1,34*** 

CD20+ 67,1±0,72 97,7±0,88 111,5±2,76** 

CD24+ 64,1±0,54 93,2±0,50 108,3±2,88*** 

CD44+ 36,9±0,96 74,8±0,52 83,4±1,39*** 

CD56+ 22,8±0,94 26,1±0,73* 33,5±0,96*** 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 

 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD24+ виявляється менше (табл. 

3.56, 3.57). У 30-добових особин у ДЛТ їх реєструється 64,1±0,54 та в ЛВ – 

13,1±0,96. З віком птиці кількість CD24+ лімфоцитів у ЛТ ДМ зростає. Так, у 

ДЛТ вміст цих клітин загалом збільшується на 68,95 % – на 45,40 % від 30 до 

150 доби (93,2±0,50) і на 16,20 % від 150 до 180 доби (108,3±2,88). У ЛВ 

вміст CD24+ лімфоцитів зростає загалом на 90,08 %. Так, від 30 до 150 доби 

цей показник збільшується на 35,11 % (17,7±0,85) і від 150 до 180 доби – на 

40,68 % (24,9±0,96). 

Клітин, що експресують маркер CD44+, у ДЛТ виявляється більше, ніж 

у ЛВ (табл. 3.56, 3.57). Так, у 30-добових качок у ДЛТ їх реєструється 

36,9±0,96, а в ЛВ – 10,1±0,73. Із збільшенням віку птиці вміст цих клітин у 

ЛТ значно зростає (у ДЛТ – на 126,02 %, у ЛВ – на 149,50 %). Так, у ДЛТ від 
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30 до 150 доби цей показник інтенсивно збільшується на 102,71 % (74,8±0,52) 

і від 150 до 180 доби – на 11,50 % (83,4±1,3). У ЛВ кількість цих клітин від  

30 до 150 доби збільшується на 79,21 % (18,1±0,72) і від 150 до 180 доби – на 

39,23 % (25,2±1,09). 

Таблиця 3.57 

Вміст клітин з антигенними маркерами у лімфоїдних вузликах 

дивертикула Меккеля качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 8,8±0,67 23,1±0,64 32,2±1,09 

CD8+ 9,4±0,72 15,4±0,70*** 25,5±1,59*** 

CD20+ 24,5±1,34 30,4±0,87** 37,9±1,05*** 

CD24+ 13,1±0,96 17,7±0,85** 24,9±0,96*** 

CD44+ 10,1±0,73 18,1±0,72 25,2±1,09*** 

CD56+ 4,9±0,31 7,7±0,46*** 12,8±0,84*** 

Примітка: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD4+ у ДЛТ також виявляється 

більше, ніж у ЛВ (табл. 3.56, 3.57). Так, у 30-добових качок у ДЛТ їх 

виявляється 12,3±0,79 і в ЛВ – 8,8±0,67 (табл. 3.57, 3.58). До 180-добового 

віку птиці вміст цих лімфоцитів значно зростає (у ДЛТ – на 226,83 % і в ЛВ – 

на 265,91 %). Так, кількість CD4+ лімфоцитів у ДЛТ від 30 до 150 доби 

збільшується на 173,98 % (33,7±0,9) і від 150 до 180 доби – на 19,29 % 

(40,2±0,92). У ЛВ ЛТ ДМ качок від 30 до 150 доби цей показник 

збільшується на 162,50 % (23,1±0,64), від 150 до 180 доби – на 39,39 % 

(32,2±1,09). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD8+, як і попередніх клітин, у 

ЛТ ДМ качок досліджених вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у ЛВ 

(табл. 3.56, 3.57). У 30-добових особин їх реєструється відповідно – 26,4±0,95 
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і 9,4±0,72. До 180-добового віку птиці цей показник у ДЛТ зростає на  

40,15 %. Так, у ДЛТ кількість CD8+ лімфоцитів збільшується від 30 до  

150 доби на 10,23 % (29,1±0,80) і від 150 до 180 доби – на 27,15 % 

(37,0±1,34). У ЛВ збільшення цього показника відбувається значно 

інтенсивніше (на 171,28 %). Від 30 до 150 доби він зростає на 63,83 % 

(15,4±0,70), від 150 до 180 доби – на 65,58 % (25,5±1,59). 

Клітин, що експресують маркер CD56+, у ЛТ ДМ качок всіх 

досліджених вікових груп виявляється найменше у ЛВ (табл. 3.56, 3.57). У 

30-добової птиці у ДЛТ їх реєструється 22,8±0,94, а в ЛВ – 4,9±0,31. До 180-

добового віку цей показник у ДЛТ зростає на 46,93 %. Так, у ДЛТ від 30 до 

150 доби він зростає на 14,47 % (26,1±0,73) і від 150 до 180 доби – на 28,35 % 

(33,5±0,96). Збільшення кількості CD56+ лімфоцитів у ЛВ відбувається 

значно інтенсивніше, ніж у ДЛТ (на 161,22 %). Так, від 30 до 150 доби цей 

показник збільшується на 57,14 % (7,7±0,46) і від 150 до 180 доби – на  

66,23 % (12,8±0,84). 

 

3.5.6. Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів 

сліпокишкових дивертикулів качок віком 30, 150 і 180 діб 

У качок усіх досліджених вікових груп вміст субпопуляцій лімфоцитів, 

що експресують маркери CD4+, CD8+, CD20+, CD24+, CD44+ та CD56+ в 

ДЛТ і вторинних ЛВ СКД неоднаковий (табл. 3.58, 3.59). 

У качок усіх досліджених вікових груп найбільше виявляється 

лімфоцитів, що експресують маркер CD20+
 
(табл. 3.58, 3.59). Так, у 30-

добової птиці у ДЛТ їх реєструється 48,2±0,92, а в ЛВ – 8,3±0,79. У качок 

старших вікових груп кількість клітин в ДЛТ і в ЛВ збільшується. У ДЛТ 

кількість CD20+ лімфоцитів до 180-добового віку зростає на 73,44 %: від  

30 до 150 доби – на 48,34 % (71,5±1,09) і від 150 до 180 доби – на 6,92 % 

(83,6±1,45). У ЛВ кількість цих лімфоцитів від 30 до 180 доби значно 

збільшується (на 140,96 %). Так, від 30 до 150 доби цей показник 
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збільшується на 87,95 % (15,6±0,74), від 150 до 180 доби – на 28,21 % 

(20,0±1,17). 

Таблиця 3.58 

Вміст клітин з антигенними маркерами у дифузній лімфоїдній 

тканині сліпокишкових дивертикулів качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 13,1±0,71 23,7±1,18 26,7±1,26 

CD8+ 28,8±0,94 30,8±0,69 36,8±1,07** 

CD20+ 48,2±0,92 71,5±1,09 83,6±1,45*** 

CD24+ 44,3±0,85 64,9±0,71 74,8±1,27*** 

CD44+ 22,4±0,92 35,0±0,59 42,1±0,88*** 

CD56+ 11,7±0,48 12,8±0,35 13,9±0,89 

Примітка: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у попередній віковій 

групі. 

 

Таблиця 3.59 

Вміст клітин з антигенними маркерами у лімфоїдних вузликах 

сліпокишкових дивертикулів качок (на ум. од. площі), М±m, n=3 

Поверхневі 

антигенні 

маркери 

Вік, доби 

30 150 180 

CD4+ 6,4±0,50 9,2±1,04* 12,2±0,77* 

CD8+ 9,5±0,75 15,3±0,74*** 21,2±1,84* 

CD20+ 8,3±0,79 15,6±0,74*** 20,0±1,17* 

CD24+ 5,3±0,62 7,6±0,54* 14,5±0,96*** 

CD44+ 8,7±0,90 12,4±0,92* 16,2±0,75* 

CD56+ 4,8±0,40 7,6±0,42** 10,6±0,92* 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показником у 

попередній віковій групі. 
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Лімфоцитів, що експресують маркер CD24+, у качок досліджених 

вікових груп виявляється менше (табл. 3.58, 3.59). У 30-добових особин у 

ДЛТ їх реєструється 44,3±0,85 і в ЛВ – 5,3±0,62. У ДЛТ вміст CD24
+
 

лімфоцитів зростає загалом на 68,85 %. Так, від 30 до 150 доби цей показник 

збільшується на 46,50 % (64,9±0,71) і від 150 до 180 доби – на 15,25 % 

(74,8±1,27). З віком птиці кількість CD24+ лімфоцитів у ДЛТ ЛТ СКД значно 

зростає (на 173,58 %). Так, від 30 до 150 доби цей показник збільшується на 

43,40 % (7,6±0,54) і від 150 до 180 доби – на 90,79 % (14,5±0,96).  

Клітин, що експресують маркер CD44+, у ЛТ СКД качок у ДЛТ 

виявляється більше, ніж у ЛВ (табл. 3.58, 3.59). Так, у 30-добових качок у 

ДЛТ їх реєструється 22,4±0,92, а в ЛВ – 8,7±0,90. Із збільшенням віку птиці 

вміст цих клітин у ЛТ зростає (у ДЛТ – на 87,95 %, у ЛВ – на 86,21 %). Так, у 

ДЛТ від 30 до 150 доби цей показник збільшується на 56,25 % (35,0±0,59) і 

від 150 до 180 доби – на 20,29 % (42,1±0,88). У ЛВ кількості цих клітин від  

30 до 150 доби збільшується на 42,53 % (12,4±0,92) і від 150 до 180 доби – на 

30,65 % (16,2±0,75). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD4+, у ЛТ СКД качок 

досліджених вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у ЛВ (табл. 3.58, 

3.59). Так, у 30-добових качок у ДЛТ їх виявляється 13,1±0,71 і в ЛВ – 

6,4±0,50 (табл. 3.59, 3.60). До 180-добового віку птиці вміст цих лімфоцитів 

значно зростає (у ДЛТ – на 103,82 % і в ЛВ – на 90,63 %). Так, кількість 

CD4+ лімфоцитів у ДЛТ від 30 до 150 доби збільшується на 80,92 % 

(23,7±1,18) і від 150 до 180 доби – на 12,66 % (26,7±1,26). У ЛВ ЛТ СКД 

качок від 30 до 150 доби цей показник збільшується на 43,75 % (9,2±1,04), від 

150 до 180 доби – на 32,61 % (12,2±0,77). 

Лімфоцитів, що експресують маркер CD8+, як і попередніх клітин, у 

ЛТ СКД качок досліджених вікових груп у ДЛТ виявляється більше, ніж у 

ЛВ (табл. 3.58, 3.59). У 30-добових особин їх реєструється відповідно – 

28,8±0,94 і 9,5±0,75. До 180-добового віку птиці цей показник у ДЛТ зростає 

на 27,78 %. Так, у ДЛТ кількість CD8+ лімфоцитів збільшується від 30 до  
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150 доби на 6,94 % (30,8±0,69) і від 150 до 180 доби – на 19,48 % (36,8±1,07). 

У ЛВ збільшення цього показника відбувається значно інтенсивніше (на 

123,16 %). Від 30 до 150 доби він зростає на 61,05 % (15,3±0,74), від 150 до 

180 доби – на 38,56 % (21,2±1,84). 

Клітин, що експресують маркер CD56+, у ЛТ СКД качок всіх 

досліджених вікових груп виявляється найменше в ЛВ (табл. 3.58, 3.59). У 

30-добової птиці у ДЛТ їх реєструється 11,7±0,48, а в ЛВ – 4,8±0,40. До 180-

добового віку цей показник у ДЛТ зростає на 18,80 %. Так, у ДЛТ від 30 до 

150 доби він зростає на 9,4 % (12,8±0,35) і від 150 до 180 доби – на 8,59 % 

(13,9±0,89). Збільшення кількості CD56+ лімфоцитів у ЛВ відбувається 

значно інтенсивніше, ніж у ДЛТ (на 120,83 %). Так, від 30 до 150 доби цей 

показник збільшується на 58,33 % (7,6±0,42) і від 150 до 180 доби – на  

39,47 % (10,6±0,92). 

 

Висновки до підрозділу 3.5 

Імуногістохімічними дослідженнями встановлено, що в окремих 

ділянках плямок Пейєра та дивертикулі Меккеля качок віком 180 діб 

виявляються стовбурові клітини крові (CD34+), що свідчить про можливість 

утворення в них Т- і В-лімфоцитів. CD34+-клітини локалізуються у світлих 

центрах вторинних ЛВ і в ДЛТ. У світлих центрах ЛВ їх реєструється у  

2,25–2,8 рази більше, ніж у ДЛТ. 

В імунних утвореннях кишечника качок відбувається дозрівання і 

остаточна диференціація Т- і В-лімфоцитів у ефекторні клітини. Клітин, що 

експресують маркер CD20+ (зрілі В-лімфоцити) виявляється найбільше, 

CD24+-клітин (ранні В-лімфоцити) – трохи менше. В усіх імунних 

утвореннях вміст обох видів клітин у ДЛТ більший, ніж у вторинних ЛВ. Ці 

показники з віком зростають. Клітини, що характеризують популяції Т-

лімфоцитів, експресують маркери CD4+ (Т-хелпери) і CD8+ (Т-супресори). 

Вони виявляються у ДЛТ і вторинних ЛВ імунних утворень, їх вміст з віком 

качок зростає. Крім того в ЛТ усіх імунних утворень виявляються CD44+ 
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(наївні Т-клітини) і CD56+ (натуральні (природні) кілери). Вміст обох видів 

клітин збільшується з віком качок. Цей показник у вторинних ЛВ переважає 

такий у ДЛТ в усіх вікових групах птиці. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для більш глибокого розуміння топографії імунних утворень 

кишечника качок у віковому аспекті, зміни їх морфометричних показників, 

ми почали свої дослідження з встановлення особливостей росту кишечника, 

його відділів і їх окремих кишок цієї птиці у постнатальному періоді 

онтогенезу. Відомостей про ріст кишечника в онтогенезі качок, 

досліджуваного нами кросу, в спеціальній літературі ми не знайшли. 

Проведеними макроскопічними дослідженнями кишечника та його 

складових качок цього кросу у постнатальному періоді онтогенезу нами 

встановлено, що їх ріст відбувається нерівномірно, про що також повідомляє 

Пономарева Т. А. [196], яка досліджувала цей процес у качок пекінської 

породи кросу «Медео». Але за її даними найбільша довжина кишечника і 

окремих кишок у досліджуваної птиці реєструється у 180-добовому віці. 

Згідно наших даних загальна довжина кишечника збільшується до 150-

добового віку качок, що, можливо, є особливістю даного кросу (табл. 3.1). 

Отримані нами з цього питання дані узгоджуються з періодизацією 

онтогенезу яйцекладної птиці Тельцова Л. П. та ін. [230]. За їх даними ріст 

кишечника і його складових завершується у молодковому етапі – етапі 

статевого дозрівання птиці. 

Інтенсивність росту кишечника качок у постнатальному періоді 

онтогенезу, за нашими даними і повідомленнями інших авторів, неоднакова. 

Так, за дослідженнями Пономаревой Т. А. [196] найбільш інтенсивно ріст 

кишечника качок відмічається у перші двадцять діб їх життя. У гусей цього 

віку найбільшу інтенсивність росту їх кишечника спостерігали Дюмин М. С. 

[73] і Ноговицына Е. А. [181]. За нашими даними, у качок досліджуваного 

кросу, це відбувається від першої до 5 доби життя (табл. 3.1). Наші дані про 

терміни найбільшої інтенсивності росту кишечника качок досліджуваного 
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кросу співпадають з такими Тельцова Л. П. і Шашанова И. Р. [231] та Крог А. О. 

[132]. За їх даними це характерно для першого критичного періоду росту і 

розвитку качок (від першої до 25 доби), коли відбувається інтенсивний 

розвиток органів травлення і м’язів. У качок старших 150 діб, за нашими 

спостереженнями, реєструється нерівномірне зменшення довжини 

кишечника (на 29,63 %). Найбільш інтенсивно (на 9,66 %) цей процес 

відбувається від 210 до 240 доби життя птиці. Сулейманов Ф. И. [226] 

зменшення довжини кишечника качок розглядав як фізіологічну інволюцію 

їх шлунково-кишкового тракту, яка пов’язана із припиненням росту тіла 

птиці, внаслідок чого зменшується потреба в необхідних поживних 

речовинах. 

Довжина тонкого і товстого відділів кишечнику неоднакова. В качок 

усіх досліджених вікових груп довжина тонкої кишки в середньому в 4 рази 

перевищує довжину товстої кишки, що також узгоджується з даними інших 

дослідників. Так, Сайко С. Г., Рабовская Л. А. [203], встановили цей факт, 

досліджуючи дорослих качок української чорної породи. За даними 

Пономаревой Т. А. [196] у добових качок пекінської породи кросу «Медео» 

довжина тонкої кишки складає 77,41 % довжини кишечнику, а товстої кишки 

– 22,59 %. Згідно наших досліджень довжина тонкої кишки збільшується до 

150-добового віку птиці на 382,16 % (табл. 3.1). У качок цього віку складові 

цієї кишки (дванадцятипала, порожня і клубова кишки) мають максимальну 

довжину (табл. 3.2). Найбільш інтенсивне збільшення довжини тонкого 

кишечника (на 47,12 %) та його складових відмічається від першої до 5 доби 

життя птиці (відповідно – на 38,71, 49,51 і 45,68 %). Товста кишка досягає 

максимальної довжини у 120-добовому віці качок (табл. 3.1). При цьому 

найбільша довжина сліпих кишок також реєструється в цьому віці птиці, а 

прямої кишки – у 210-добовому (табл. 3.3). Довжина лівої сліпої кишки 

переважає таку правої (табл. 3.3). Найбільш інтенсивне збільшення довжини 

товстої кишки (на 41,63 %) та її складових реєструється від 90 до 120 доби 

життя качок (відповідно – 42,45, 39,45 і 30,74 %). 
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Згідно класифікації онтогенезу птиці Сулейманова Ф. И. [226], 

отримані нами дані свідчать, що кишечник качок і його тонка кишка 

завершують свій ріст на початку пубертатного періоду постембріонального 

періоду онтогенезу качок, а товста – у препубертатному. 

За нашими даними збільшення довжини складових кишечника качок до 

досягнення максимальних показників, а потім і їх зменшення відбувається 

нерівномірно і асинхронно (табл. 3.1–3.3). 

У птиці старшого віку довжина відділів кишечника зменшується 

(тонкого – на 30,47 %, товстого – на 28,49 %). Найбільш інтенсивне 

зменшення цього показника тонкої кишки відмічається від 210 до 240 доби 

(на 11,21 %), а товстої – від 330 до 420 доби (на 13,2 %). Довжина окремих 

кишок обох відділів кишечника також зменшується нерівномірно: 

дванадцятипалої – на 33,22 %, порожньої – на 29,59 %, клубової – на 34,27 %, 

сліпої правої – на 40,13 %, сліпої лівої – на 39,41 %, прямої – на 1,43 %. 

Найбільш інтенсивне зменшення цього показника окремих кишок 

відбувається нерівномірно і асинхронно: від 210 до 240 доби – порожньої (на 

12,91 %) і прямої (на 2,86 %) кишок, від 240 до 330 доби – дванадцятипалої 

кишки (на 17,5 %), від 330 до 420 доби – клубової (на 11,27 %) і сліпих 

(правої – на 20,02 % лівої – на 20,55 %) кишок. 

Проведеними нами дослідженнями підтверджено, що до складу 

імунних утворень кишечника качок входять плямки Пейєра, дивертикул 

Меккеля і сліпокишкові дивертикули. 

ПП розташовані в стінці тонкого кишечника і сліпої кишки качок і 

виявляються візуально без застосування спеціальних методів, починаючи з  

5-добового віку птиці. Зі сторони слизової оболонки вони мають вигляд 

обмежених, пористих горбистих утворень білуватого відтінку, які дещо 

виступають над її поверхнею, а зі сторони серозної оболонки ділянки 

розміщення ПП значно потовщені і світліші. Подібний вигляд мають ПП у 

порожній та клубовій кишках курей [85, 87, 88, 90, 95, 97, 98, 99, 363]. 
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У дванадцятипалій кишці ми виявили тільки одну ПП, яка розташована 

в стінці брижової поверхні початку кишки. Необхідно відмітити, що дані 

літератури про наявність ПП у дванадцятипалій кишці качок обмежені. За 

повідомленнями Гавриліна П. М. і Барсукової В. В. [10, 39, 42] у цій кишці 

мускусних качок ПП відсутні. Не згадують про ПП дванадцятипалої кишки 

качок і Leibovitz L., Hwang J. [493], McGarry R. C., Bourns T. K. R. [513], 

Shawky S. [587], Qi Bao-min, Liu Hong-na [562], які описали їх в інших 

кишках цієї птиці. ПП дванадцятипалої кишки качок, за нашими 

спостереженнями, має конусоподібну форму, основа якої спрямована до 

пілоричної частини шлунка. Встановлено, що її довжина та ширина 

збільшуються до 150-добового віку качок, що синхронно із збільшенням 

довжини кишки, в якій вона розташована (табл. 3.2, 3.4). Збільшення 

морфометричних показників ПП (відповідно на 433,33 і 122,22 %) до цього 

віку відбувається нерівномірно і асинхронно (табл. 3.4). Найбільш інтенсивно 

довжина збільшується від 60 до 90 доби (на 75,24 %), а найбільша ширина – 

від 20 до 25 доби (на 40,0 %). Із збільшенням віку качок ці показники 

зменшуються відповідно на 46,67 % і 43,33 %. Найбільш інтенсивне 

зменшення довжини і ширини ПП дванадцятипалої кишки відбувається теж 

асинхронно (відповідно від 180 до 210 і від 150 до 180 доби). 

У порожній кишці качок, віком від першої до 240 доби, ми постійно 

виявляли три ПП, що узгоджується з даними інших дослідників [493, 513, 

587, 562]. ПП цієї кишки мають кільцеподібну форму, яку вперше описали 

Leibovitz L., Hwang J. [493]. Але ми не погоджуємося з їх твердженням, що 

перша ПП слабо виражена. Плямки розташовані на різній відстані від 

початку порожньої кишки, але у постійних місцях, що узгоджується з даними 

McGarry R. C., Bourns T. K. R. [513]. Перша та друга ПП розташовані у кишці 

краніально відносно ДМ, третя – каудальніше дивертикула, що підтверджує 

дані інших дослідників [492, 493]. Із збільшенням віку качок кількість ПП у 

порожній кишці зменшується. Так, у 330-добових качок ми виявляли дві ПП 

– першу і другу, а в 420-добових – одну ПП, тільки другу. Подібний процес з 
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ПП відбувається і в порожній кишці курей. За даними Befus A. D., et al. [325] 

у цій кишці курей виявляється 5 овальних ПП, які зникають в однорічної 

птиці. 

Відстань від початку порожньої кишки до ПП збільшується до 150-

добового віку птиці: до першої – на 323,99 % (41,00±0,42 см), до другої – на 

440,68 % (77,75±1,54 см), до третьої – на 371,81 % (128,19±3,42 см) (табл. 

3.5). Як відмічено вище, до 150 доби життя качок триває збільшення довжини 

порожньої кишки (на 394,1 %), що, на нашу думку, зумовлює таке 

розташування ПП. Крім того, від першої до 5 доби реєструється найбільш 

інтенсивна зміна довжини кишки (на 49,51 %) і відстані до другої і третьої 

ПП (відповідно на 44,16 % і 49,69 %). ПП порожньої кишки мають 

неоднакові розміри, що також відповідає даним інших дослідників [513]. 

Постійне збільшення їх довжини і ширини реєструється до 120-добового віку 

качок (відповідно першої – на 316,36 і 329,41 %, другої – на 475,0 і 172,55 %, 

третьої – на 560,53 і 312,12 %) (табл. 3.6). Тобто ріст ПП порожньої кишки 

відбувається дещо швидше росту самої кишки. Найбільш інтенсивно 

показники росту ПП порожньої кишки збільшуються протягом перших 30 діб 

життя птиці. Довжина першої і другої ПП найінтенсивніше збільшується від 

20 до 25 доби (відповідно – на 80,4 і 143,24 %), третьої ПП – від 25 до  

30 доби (на 91,89 %), ширина першої і третьої ПП – від першої до 5 доби 

(відповідно – на 105,88 і 127,27 %), другої ПП – від 5 до 10 доби (на 33,82 %) 

(табл. 3.6). 

У качок старшого віку відмічається нерівномірне і асинхронне 

зменшення топографічних і морфометричних показників ПП порожньої 

кишки (табл. 3.5, 3.6). Відстань від початку кишки до першої ПП 

зменшується на 14,63 % (найбільш інтенсивно від 240 до 330 доби – на  

11,39 %), до другої ПП – на 25,4 % (найбільш інтенсивно від 240 до 330 доби 

– на 24,03 %), до третьої ПП – всього на 0,93 % (табл. 3.5). Довжина і ширина 

першої ПП зменшуються відповідно на 32,31 і 21,23 % (найбільш інтенсивно 

– відповідно від 240 до 330 доби (на 20,51 %) і від 210 до 240 доби (на  
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15,13 %)), другої ПП – відповідно на 75,13 і 39,57 % (найбільш інтенсивно – 

від 330 до 420 доби відповідно на 52,94 і 24,32 %), третьої ПП – відповідно на 

12,35 і 8,82 % (найбільш інтенсивно – відповідно від 120 до 150 доби (на  

5,18 %) і від 150 до 180 доби (на 6,67 %)). 

У клубовій кишці качок ми виявили тільки одну ПП, яка має 

прямокутну форму і розташована між її брижовими поверхнями на певній 

відстані від ілео-цекального шва (рис. 3.4), що підтверджує дані інших 

дослідників [513, 562]. Нами встановлено, що відстань від ілео-цекального 

шва до ПП збільшується до 120-добового віку качок на 715,53 % (табл. 3.7). 

Найбільш інтенсивно вона зростає від першої до 5 доби (на 122,36 %). 

Довжина ПП клубової кишки постійно збільшується до 120-добового віку 

птиці (на 144,26 %), а ширина – до 150-добового (на 193,02 %). Тобто, 

показники росту ПП клубової кишки майже відповідають збільшенню 

довжини цієї кишки (табл. 3.7). Найбільш інтенсивно збільшення довжини 

ПП відбувається від 90 до 120 доби (на 36,36 %), а ширини – від першої до  

5 доби (на 34,88 %). Із збільшенням віку качок реєструється зменшення 

показників ПП клубової кишки. Відстань від ілео-цекального шва до ПП 

зменшується на 47,6 %, найбільш інтенсивно від 240 до 330 доби (на  

17,65 %), довжина ПП – на 47,65 %, найбільш інтенсивно від 240 до 330 доби 

(на 16,67 %), ширина – на 29,37 %, найбільш інтенсивно від 330 до 420 доби 

(на 14,42 %) (табл. 3.7). У спеціальній літературі є дані, що в курей старших 

року ПП клубової кишки не виявляється [325, 564]. 

Як відомо в товстому кишечнику птахів скупчення ЛТ найкраще 

виражені у сліпих кишках, де вони формують ПП і сліпокишкові мигдалики 

(СКМ). Інтенсивний розвиток названих імунних утворень у цих кишках 

пояснюють заселенням їх бактеріями, що переробляють сечовину [515, 562]. 

ПП і СКМ регулюють розмноження цієї мікрофлори і попереджають інвазію 

екстрацекальними мікроорганізмами [515]. СКМ, який виявляється у сліпих 

кишках поблизу ілео-цекального з’єднання у курей та індиків, у качок 

відсутній [587], що підтверджують і наші дослідження. За результатами 
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наших спостережень, у кожній сліпій кишці птахів може знаходитись від  

60 до 80 ПП, які розташовані ланцюжком переважно в їх основі (рис. 3.5). 

Ланцюжки ПП починаються на певній відстані від ілео-цекального 

з’єднання, яка в обох кишках, як і довжина самих кишок, постійно 

збільшується до 120-добового віку птиці: в правій – на 75,68 % і лівій – на 

65,71 % (табл. 3.7). Найбільш інтенсивно відстань до ланцюжка ПП від 

початку правої сліпої кишки зростає від 25 до 30 доби (на 19,51 %), а лівої – 

від 20 до 25 доби (на 18,92 %). Довжина і ширина ланцюжка ПП правої сліпої 

кишки збільшується до 150-добового віку качок – відповідно на 653,25 і 

666,67 % і становлять 5,80±0,22 і 0,46±0,02 см (найбільш інтенсивно – 

відповідно від першої до 5 доби (на 75,32 %) і від 30 до 60 доби (на 63,2 %)). 

В лівій сліпій кишці довжина ланцюжка ПП збільшується до 120 доби на 

298,5 % (5,30±0,17 см), а його ширина – до 150 доби на 387,5 %  

(0,39±0,01 см). Найінтенсивніше ці показники зростають – відповідно від  

10 до 15 доби (на 71,62 %) і від 30 до 60 доби (на 80,0 %). Із збільшенням віку 

качок топографічні та морфометричні показники ланцюжків ПП сліпих 

кишок нерівномірно й асинхронно зменшуються (табл. 3.7). Відстань від 

ілео-цекального шва до ланцюжка ПП правої сліпої кишки зменшується на 

18,46 %, найбільш інтенсивно від 150 до 180 доби (на 16,67 %), до ланцюжка 

ПП лівої сліпої кишки – на 22,41 %, найінтенсивніше від 210 до 240 доби (на 

10,71 %). Довжина і ширина ланцюжка ПП правої кишки зменшуються 

відповідно на 30,0 і 13,04 % найбільш інтенсивно від 180 до 210 доби 

(відповідно на 13,52 і 12,2 %), ланцюжка ПП лівої кишки – відповідно на 

29,25 і 15,38 % найбільш інтенсивно довжина зменшується від 210 до  

240 доби (на 22,4 %) і ширина – від 330 до 420 доби (на 5,71 %). 

Дивертикул Меккеля, як відомо, є протокою жовткового мішка. У 

качок дослідженого кросу він має вигляд трубочки із звуженою верхівкою 

(рис. 3.6). ДМ займає постійне положення у порожній кишці, але його 

відстань від початку кишки змінюється з віком птиці. Вона збільшується на 

443,87 % до 120-добового віку качок. Найбільш інтенсивно (на 54,08 %) цей 
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процес відбувається у птиці віком від першої до 5 доби (табл. 3.8). Довжина і 

діаметр ДМ збільшуються нерівномірно й асинхронно. Так, його довжина 

збільшується на 361,54 % до 150-добового віку птиці, а діаметр – до 120-

добового на 60,71 %. Найбільш інтенсивно зростання цих показників 

відбувається відповідно від першої до 5 доби (на 69,23 %) і від 10 до 15 доби 

(на 38,46 %). Із збільшенням віку качок топографічні і морфометричні 

показники ДМ нерівномірно і асинхронно зменшуються (табл. 3.8, 3.9). 

Відстань від початку порожньої кишки до дивертикула зменшується на  

38,39 % (найбільш інтенсивно від 240 до 330 доби на 27,00 %), його довжина 

– на 55,56 % (найбільш інтенсивно від 150 до 180 доби на 25,00 %), діаметр – 

на 24,45 % (найбільш інтенсивно від 240 до 330 доби на 19,51 %). 

Отримані нами дані щодо найбільших показників довжини і діаметру 

ДМ качок Благоварського кросу не співпадають з такими Georgescu B. et al. 

[401]. За їх даними максимальний розвиток ДМ у перетинчастоногих птахів 

(свійська качка (Anas domesticus), мускусна качка (Cairina moschata) та 

домашня гуска (Anser domesticus)) відмічається у 6–7 місяців, а домашньої 

курки (Gallus domesticus) – у 3–4 місяці. 

Сліпокишковий (Апікальний) дивертикул – це конусоподібне 

закінчення сліпої кишки, в стінці якого локалізована ЛТ. Його вперше 

виявили у курей [473]. Ми спостерігали його у качок віком від першої до  

330 доби (рис. 3.7). Лінійні параметри (довжина і найбільша товщина) лівого 

СКД практично однакові і збільшуються до 120-добового віку качок на 

277,78 %. Найбільш інтенсивно це відбувається від першої до 5 доби 

(відповідно на 77,78 % і 74,44 %) (табл. 3.10). У птиці старшого віку ці 

показники зменшуються відповідно на 14,7 % і 47,06 % (найбільш інтенсивно 

від 120 до 150 доби – на 41,18 %). Максимальні значення довжини і 

найбільшої товщини правого СКД теж однакові у добових качок. Певних 

закономірностей їх зміни, які відбуваються із збільшенням віку птиці, ми не 

встановили.(табл. 3.10). 
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Гістологічними дослідженнями встановлено, що стінка ПП, ДМ і СКД 

має таку ж будову як і стінка кишечника. Тобто вона утворена слизовою, 

м’язовою і серозною оболонками. 

Серед оболонок стінки імунних утворень кишечника качок найбільшу 

площу займає слизова оболонка. Вона нерівномірно та асинхронно 

змінюється, досягаючи максимальних значень у перші 25 діб життя птиці 

(табл. 3.13, 3.17, 3.21, 3.25, 3.29, 3.33). Площа слизової оболонки до  

10-добового віку качок збільшується у ПП клубової кишки на 12,76 % 

(80,40±0,30 %), до 20-добового – у ПП порожньої кишки на 15,86 % 

(73,84±0,08 %) та ДМ на 32,94 % (81,28±0,19 %), до 25-добового – у ПП 

дванадцятипалої кишки на 12,9 % (71,66±0,25 %), у ПП сліпих кишок на 

10,89 % (77,71±0,41 %) і в СКД на 8,43 % (74,21±0,63 %). Найінтенсивніше 

збільшення площі слизової оболонки відбувається від першої до 5 доби – у 

ДМ (на 16,58 %), від 5 до 10 доби – у ПП клубової (на 7,2 %) та сліпих (на  

4,9 %) кишок і СКД (на 3,53 %), від 15 до 20 доби – у ПП порожньої кишки 

(на 8,21 %) і від 20 до 25 доби – у ПП дванадцятипалої кишки (на 3,42 %). У 

качок старшого віку площа слизової оболонки нерівномірно зменшується: у 

ПП дванадцятипалої кишки – на 16,26 %, ПП порожньої – на 17,54 %, ПП 

клубової – на 11,3 %, ПП сліпих кишок – на 42,27 %, у ДМ – на 17,69 %, у 

СКД – на 43,66 %. 

М’язова оболонка за площею в імунних утвореннях кишечника качок 

займає друге місце (табл. 3.13, 3.17, 3.21, 3.25, 3.29, 3.33). Цей показник 

нерівномірно зменшується впродовж перших 25 діб життя птиці, тоді як 

такий слизової оболонки збільшується. Площа м’язової оболонки до  

10-добового віку качок зменшується у ПП клубової кишки на 31,81 % 

(17,47±0,23 %), до 20-добового – у ПП порожньої кишки на 26,92 % 

(22,89±0,08 %) та ДМ на 55,28 % (14,60±0,18 %), до 25-добового – у ПП 

дванадцятипалої кишки на 17,57 % (25,29±0,26 %), у ПП сліпих кишок на 

26,3 % (20,23±0,40 %) і в СКД на 14,69 % (24,15±0,70 %). Одночасно із 

найінтенсивнішим збільшенням площі слизової оболонки реєструється 
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найбільш інтенсивне зменшення площі м’язової оболонки: від першої до  

5 доби – у ДМ (на 29,77 %), від 5 до 10 доби – у ПП клубової (на 22,11 %) та 

сліпих (на 12,7 %) кишок і СКД (на 7,6 %), від 15 до 20 доби – у ПП 

порожньої кишки (на 17,51 %) і від 20 до 25 доби – у ПП дванадцятипалої 

кишки (на 10,68 %). У птиці старшого віку цей показник збільшується до  

240 доби у СКД на 157,18 % (62,11±2,58 %), до 330 доби – у ПП порожньої 

кишки на 28,38 % (40,01±0,52 %), до 420 доби – у ПП дванадцятипалої, 

клубової та сліпих кишок відповідно на 54,49 % (39,07±0,16%), на 104,24 % 

(35,68±0,49 %) та на 162,73 % (53,15±1,05 %). У ДМ площа м’язової 

оболонки збільшується до 330-добового віку на 47,89 % (32,24±0,35 %), але 

не досягає значення добового віку (табл. 3.29). Найбільш інтенсивно площа 

м’язової оболонки збільшується у ПП дванадцятипалої кишки (на 11,52 %) 

качок від 30 до 60 доби життя, у СКД (на 53,83 %) – від 60 до 90 доби, у ПП 

порожньої кишки (на 16,7 %) – від 120 до 150 доби, а в ПП клубової (на  

72,63 %) і сліпих (на 25,86 %) кишок та ДМ (на 47,89 %) – від 240 до  

330 доби життя птиці. 

Серозна оболонка займає найменшу площу в стінці імунних утворень 

кишечнику качок (табл. 3.13, 3.17, 3.21, 3.25, 3.29, 3.33). З віком птиці цей 

показник нерівномірно зменшується: у ПП дванадцятипалої кишки – на  

84,72 %, у ПП порожньої кишки – на 75,35 %, у ПП клубової кишки – на 

65,37 %, у ПП сліпих кишок – на 59,11 %, у ДМ – на 77,1 %, у СКД – на  

44,0 %. 

Відомо, що функціональну основу імунних утворень трубчастих 

органів травлення ссавців і птахів формує ЛТ, яка розташована у власній 

пластинці слизової оболонки і підслизовій основі [30, 212, 407]. 

Згідно наших досліджень, ЛТ імунних утворень кишечника качок 

локалізується у власній пластинці та підслизовій основі слизової оболонки і в 

м’язовій оболонці. Це призводить до зміни їх параметрів: збільшення 

товщини, розпушення епітелію і пучків гладких м’язових клітин тощо. 
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Подібні зміни слизової оболонки імунних утворень кишечника курей 

описували й інші дослідники [325, 363, 447, 564, 623]. 

Отримані нами дані про те, що ЛТ в імунних утвореннях кишечника 

качок знаходиться не тільки у слизовій оболонці, а й у м’язовій, 

підтверджують дані інших авторів [10, 20, 241, 475], які спостерігали таке 

розташування ЛТ в імунних утвореннях качок і гусей. У зв’язку з цим, на 

нашу думку, сучасна класифікація ЛТ залежно від її розташування в 

оболонках стінки трубчастих органів потребує значних уточнень. 

Як відомо [36, 169, 186] розташування ЛТ у слизовій оболонці стінки 

трубчастих органів травлення та їх імунних утворень тварин зумовлено 

значним впливом на неї антигенів. Можливо, що у водоплавних птахів, у 

зв’язку з особливостями їх життя і годівлі, дія антигенів на ці структури 

більш інтенсивна ніж у наземних птахів, що призвело до розвитку ЛТ не 

тільки у слизовій оболонці, а й у м’язовій. До того ж у водоплавних птахів 

вперше виявляються лімфатичні вузли [116, 175, 176, 251–253]. 

Епітелій слизової оболонки імунних утворень простий стовпчастий 

облямівковий, що характерно для епітелію слизової оболонки кишечника. 

Серед його клітин ми виявляли облямівкові, келихоподібні, 

ентероендокриноцити і М-клітини. Останні, завдяки електронно-

мікроскопічним дослідженням, у 1972 р. диференціювали від ентероцитів і 

лімфоцитів у фолікуласоційованому епітелії ПП людини Owen R. L., 

Jones A. L. [549]. Наявність М-клітин спостерігали в епітелії імунних утворень 

птахів [57, 448, 461, 474, 563] і ссавців [309, 310, 325, 336, 338, 339, 548]. 

Відомо, що М-клітини є клітинами епітеліального походження [465, 466, 472, 

474, 482, 607]. Вони набули здатності фагоцитувати антигени і представляти 

їх антигенпрезентуючим клітинам (В-клітини пам’яті, дендритні клітини, 

макрофаги) та Т4+ клітинам [528, 548]. Антигенпрезентуючі клітини 

мігрують у ЛТ, де виділяють антиген, який контактує з CD4+- або CD8+-Т-

лімфоцитами та В-лімфоцитами, запускаючи імунні реакції і викликаючи 

імунну відповідь [338, 502, 528, 548, 583, 631]. 
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В місцях локалізації ЛТ лімфоїдні клітини інфільтрують поверхневий 

епітелій та епітелій крипт, перетворюючи його на лімфоепітелій. Таке ж 

явище в імунних утвореннях органів травлення курей описували й інші 

дослідники [57, 241, 547]. 

Крім вказаних вище клітин, гістологічними і субмікроскопічними 

дослідженнями в стінці імунних утворень кишечника качок виявили 

фібробласти, фіброцити, гладкі м’язові клітини, тучні клітини, макрофаги, 

колагенові, еластичні і ретикулярні волокна. Наявність названих клітин і 

волокон є характерним для стінки кишки і, відповідно, стінки імунних 

утворень. 

Проведеними субмікроскопічними дослідженнями підтверджена 

наявність в імунних утвореннях кишечнику венул з високим ендотелієм, 

через які відбувається міграція лімфоцитів із крові в ділянки локалізації ЛТ. 

Венули з високим ендотелієм виявляли у стравохідному мигдалику курей 

[57], ПП ссавців [452]. 

Як відмічено вище, ЛТ імунних утворень кишечника качок 

розташована у їх слизовій і м’язовій оболонках (табл. 3.14, 3.18, 3.22, 3.26, 

3.30, 3.34). Її загальна площа збільшується нерівномірно і асинхронно до 150-

добового віку птиці у ПП дванадцятипалої на 14,33 % (56,86±0,95 %) та 

порожньої на 155,6 % (59,58±1,28 %) кишок і СКД на 177,0 % (65,12±0,50 %), 

до 210-добового – у ПП клубової кишки на 210,53 % (71,64±1,03 %), до 330-

добового – у ПП сліпих кишок на 131,15 % (37,84±5,12 %) і до 420-добового 

віку – у ДМ на 74,15 % (55,24±0,37 %). Найбільш інтенсивне зростання цього 

показника реєструється від першої до 5 доби життя качок у ПП клубової (на 

34,24 %) та сліпих (на 33,60 %) кишок і ДМ (на 18,19 %), від 15 до 20 доби – 

у СКД (на 27,2 %), від 120 до 150 доби – у ПП дванадцятипалої (на 27,06 %) і 

порожньої кишок (на 23,61 %). У птиці старшого віку вміст ЛТ в стінці 

імунних утворень кишечника качок зменшується: у ПП дванадцятипалої 

кишки – на 26,84 %, у ПП порожньої кишки – на 58,49 %, у ПП клубової 

кишки – на 27,86 %, у ПП сліпих кишок – на 18,79 %, у СКД – на 81,83 %. 
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Найбільш інтенсивно цей процес відбувається від 150 до 180 доби у ПП 

дванадцятипалої кишки (на 10,38 %), від 240 до 330 доби – у ПП клубової 

кишки (на 20,24 %), від 330 до 420 доби – у ПП порожньої кишки (на  

39,19 %). Найбільш значне (на 70,54 %) зменшення вмісту ЛТ реєструється у 

СКД від 240 до 330 доби оскільки, як вказано вище, це останній термін, коли 

дивертикул виявляється у качок. 

Як відомо, ЛТ зумовлює функціональні особливості імунних утворень 

кишечника тварин. У зв’язку з цим, показники її вмісту в імунних 

утвореннях, на нашу думку, дають змогу судити про їх функціональну 

активність і початок інволюції. За даними наших досліджень (див. вище), 

імунні утворення кишечника качок досягають максимальної функціональної 

активності в неоднакові строки життя птиці. З цим пов’язані неоднакові 

строки настання їх інволюції. Подібні зміни вмісту ЛТ у стравохідному 

мигдалику свійської качки спостерігала Усенко С. І. [241] і в імунних 

утвореннях трубчастих органів травлення курей – Калиновська І. Г. [85, 87, 

88, 90–92], Калиновська І. Г., Усенко С. І. [98], Дишлюк Н. В. [57]. 

ЛТ у слизовій оболонці всіх імунних утворень кишечника ми виявили у 

добових качок. У качок цього віку вона зареєстрована і в м’язовій оболонці 

СКД. В м’язовій оболонці інших утворень ЛТ з’являється пізніше: у ПП 

дванадцятипалої, клубової і сліпих кишок – з 10 доби, у ДМ – з 15 доби і в 

ПП порожньої кишки – з 20 доби (табл. 3.14, 3.18, 3.22, 3.26, 3.30, 3.34). 

Площа ЛТ в м’язовій оболонці менша такої у слизовій всіх імунних утворень 

кишечника качок. В той час, коли перший показник збільшується, другий – 

зменшується. Площа ЛТ слизової оболонки нерівномірно і хвилеподібно 

зменшується у ПП дванадцятипалої кишки до 150-добового віку качок на 

27,33 % (72,67±1,14 %), до 330-добового – у ПП порожньої кишки на 26,29 % 

(73,71±0,49 %) і СКД на 55,75 % (38,05±2,29 %), до 420-добового – у ПП 

клубової кишки на 34,14 % (65,86±0,77 %), сліпих кишок на 38,54 % 

(61,46±1,09 %), у ДМ на 21,55 % (78,45±0,47 %). Найбільш інтенсивне воно 

реєструється від 5 до 10 доби життя птиці у ПП дванадцятипалої кишки (на 
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7,63 %), від 60 до 90 доби – у ПП порожньої кишки (на 7,97 %), від 120 до 

150 доби – у ДМ (на 8,61 %), від 240 до 330 доби – у ПП клубової кишки (на 

20,52 %) і СКД (на 24,59 %), від 330 до 420 доби – у ПП сліпих кишок (на 

12,71 %). У ПП дванадцятипалої кишки з віком качок площа ЛТ у слизовій 

оболонці збільшується до 420-добового віку на 19,38 % (86,75±1,50 %). 

Збільшення площі ЛТ у м’язовій оболонці відбується нерівномірно і 

асинхронно до 150-добового віку качок на 258,19 % у ПП дванадцятипалої 

кишки (27,33±1,14 %), до 330-добового – на 254,79 % у ПП порожньої кишки 

(26,29±0,49 %) і на 341,87 % у СКД (61,95±2,29 %), до 420-добового віку – на 

2979,49 % у ПП клубової (34,14±0,77 %) та на 1440,60 % у ПП сліпих 

(38,54±1,09 %) кишок і на 976,28 % у ДМ (16,79±0,12 %). Найбільш 

інтенсивне зростання цього показника ми відмітили від 10 до 15 доби в ПП 

клубової (на 292,31 %) та сліпих (на 98,8 %) кишок, від 20 до 25 доби – в ДМ 

(на 109,25 %), від 60 до 90 доби – в ПП дванадцятипалої (на 81,93 %), 

порожньої (на 43,97 %) кишок і СКД (на 94,37 %). У качок старшого віку у 

ПП дванадцятипалої кишки площа ЛТ у м’язовій оболонці зменшується на 

51,52 %, найбільш інтенсивно (на 21,62 %) – від 150 до 180 доби. 

ЛТ має ряд характерних рівнів структурної організації, які 

розвиваються у певній послідовності: ДЛТ, ПВ, первинні і вторинні ЛВ [212, 

318, 419, 446, 447, 490, 582]. Наявність усіх чотирьох рівнів свідчить про 

повну морфофункціональну зрілість ЛТ і, відповідно зрілість органів та 

утворень основу яких вона формує. 

Розвиток структурних рівнів ЛТ (ДЛТ, ПВ, первинні і вторинні ЛВ) в 

імунних утвореннях кишечника досліджуваних нами качок відбувається 

поетапно і асинхронно, що узгоджується з даними Гавриліна П. М., 

Барсукової В. В. [39], Барсукової В. В. [10], який вони досліджували у 

мускусних качок. Подібний розвиток ЛТ в імунних утвореннях кишечнику 

курей описали Калиновська І. Г. [85, 87, 88, 90–92], Калиновська І. Г., 

Усенко С. І. [98]. Площа, яку займають у ЛТ імунних утворень кишечника 
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качок форми її структурної організації неоднакова (табл. 3.15, 3.19, 3.23, 3.27, 

3.31, 3.35). 

ДЛТ являється єдиною формою ЛТ, яка виявляється у слизовій 

оболонці ПП кишечника добових качок, а в ДМ – добових і 5-добових. Вона 

переважно локалізується у слизовій оболонці імунних утворень кишечника 

качок і займає найбільшу площу серед форм ЛТ (табл. 3.15, 3.19, 3.23, 3.27, 

3.31, 3.35). У м’язовій оболонці вона виявляється у невеликій кількості в 

перші 30 діб життя птиці: від першої до 20 доби – в СКД (14,02±0,81–

2,46±0,36 %), від 10 до 30 доби – у ПП дванадцятипалої (10,20±0,18–

0,25±0,02 %), клубової (1,25±0,29–1,03±0,28 %) і сліпої кишок (2,85±0,75–

1,11±0,25 %), від 15 до 30 доби – у ДМ (1,72±0,02–1,25±0,16 %), від 25 до  

30 доби – у ПП порожньої кишки (0,66±0,18–0,63±0,17 %). З віком качок, з 

розвитком наступних форм ЛТ, площа ДЛТ в імунних утвореннях кишечника 

качок зменшується. Мінімальні значення цього показника майже однакові, 

які виявляються у 150 діб в ПП дванадцятипалої (60,77±1,56 %), порожньої 

(66,42±1,11 %) кишок і ДМ (66,44±0,54 %), у 240 діб – в ПП сліпих кишок 

(62,65±0,34 %), у 420 діб – в ПП клубової кишки (64,41±0,4 %). В СКД качок 

найменший вміст ДЛТ (38,05±2,29 %) реєструється у 330 діб, як вказано 

вище, це останній термін коли дивертикули виявляються. В інших імунних 

утвореннях цей показник до 420-добового віку птиці нерівномірно і 

хвилеподібно збільшується: на 39,44 % в ПП дванадцятипалої (84,74±1,71 %), 

на 42,08 % в ПП порожньої (94,37±0,18 %), на 5,46 % в ПП сліпих 

(61,46±1,09 %) кишок і на 18,08 % у ДМ (78,45±0,47 %). Наші дані не 

узгоджуються з повідомленням Барсукової В. В., Прокушенкової О. Г. [11] 

про те, що до 20-добового віку мускусних качок імунні утворення тонкої 

кишки представлені тільки ДЛТ, яка розміщена у слизовій оболонці. 

Наступний рівень структурної організації ЛТ – ПВ. Згідно наших 

досліджень вони виявляються тільки у слизовій оболонці в усіх імунних 

утвореннях кишечника качок, окрім СКД (табл. 3.15, 3.19, 3.23, 3.27, 3.31, 

3.35). При цьому реєструються ПВ у птиці не усіх вікових груп: від 5 до  
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30 доби – у ПП клубової (2,42±0,91–0,79±0,20 %) та сліпих (1,89±0,4– 

0,40±0,09 %) кишок, від 5 до 90 доби – у ПП дванадцятипалої (31,92±0,91–

0,71±0,36 %) та порожньої (26,52±1,10–0,19±0,06 %) кишок, від 10 до  

120 доби – у ДМ (4,34±0,26–0,65±0,33 %). Впродовж вказаних періодів 

відбувається нерівномірне зменшення площі ПВ. 

Первинні ЛВ, згідно наших досліджень, також виявляються в ЛТ 

імунних утворень кишечника качок не усіх досліджених вікових груп (табл. 

3.15, 3.19, 3.23, 3.27, 3.31, 3.35). Вони локалізуються переважно у слизовій 

оболонці СКД від 5 до 20 доби, ПП клубової кишки – від 5 до 120 доби, ПП 

сліпих кишок – від 10 до 30 доби, ПП порожньої кишки – від 10 до 90 доби, 

ПП дванадцятипалої кишки – від 10 до 120 доби, ДМ – від 15 до 120 доби. 

Найбільша площа цих вузликів в імунних утвореннях кишечника 

реєструється у перші 20 діб життя качок: у 10-добовому віці – в ПП 

дванадцятипалої (7,65±0,12 %) та сліпих (3,75±1,36 %) кишок і СКД 

(7,94±0,51), у 15-добовому – у ПП порожньої (8,91±0,35 %) та клубової 

(5,44±0,91) кишок, у 20-добовому – в ДМ (6,75±0,16 %). Первинні ЛВ також 

виявляються у м’язовій оболонці ПП дванадцятипалої (7,46±1,04– 

21,95±0,37 %) та порожньої (30,77±0,53–33,33±16,77 %) кишок птиці віком 

від 20 до 30 діб, ПП клубової (23,33±5,26–19,10±4,24 %) та сліпих 

(50,00±0,10–50,00±0,06 %) кишок – від 20 до 25 діб і в ДМ (15,15±0,89 %) – у 

25-добових особин. У м’язовій оболонці СКД цих вузликів ми не виявили. Із 

збільшенням віку качок площа первинних ЛВ зменшується, а вторинних ЛВ 

навпаки – збільшується. Наші дані щодо термінів формування первинних ЛВ 

у тонкій кишці не узгоджуються з результатами досліджень Барсукової В. В., 

Прокушенкової О. Г. [11], які повідомляють про початок формування цих 

вузликів у ЛТ ПП дванадцятипалої кишки з 30-добового віку мускусних 

качок, а в ПП порожньої та клубової кишок – з 60-добового. 

Вторинні ЛВ – це останній, четвертий, рівень структурної організації 

ЛТ. Їх наявність свідчить про повну морфофункціональну зрілість ЛТ, тобто 

здатність імунних утворень давати повноцінну імунну відповідь на дію 
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антигена [205, 208, 212, 419, 447, 490, 558, 582]. За результатами наших 

досліджень, морфофункціональної зрілості імунні утворення кишечника 

качок досягають у різному віці, оскільки вторинні ЛВ у їх ЛТ виникають 

асинхронно. Вже у 10-добових особин ці вузлики виявляються у СКД, у 15-

добових – в ПП дванадцятипалої, порожньої та сліпих кишок, у 20-добових – 

в ПП клубової кишки та ДМ. Площа вторинних ЛВ значно збільшується до 

150-добового віку птиці в ПП дванадцятипалої кишки на 273,26 % 

(39,23±1,56 %), в ПП порожньої кишки на 1281,89 % (33,58±1,11 %), в ПП 

клубової кишки на 921,26 % (34,11±3,09 %) і в ДМ на 2673,55 %  

(33,56±4,24 %), до 240-добового – в ПП сліпих кишок на 867,98 % 

(41,72±1,56%), до 330-добового – в СКД на 358,21 % (23,14±1,05 %). Цей 

процес відбувається нерівномірно та асинхронно. Найбільш інтенсивне 

зростання площі вторинних ЛВ спостерігається від 15 до 20 доби у ЛТ ПП 

порожньої кишки (на 157,2 %), від 20 до 25 доби – у ПП клубової (на  

175,15 %), сліпих (на 70,15 %) кишок і ДМ (на 380,99 %), від 30 до 60 доби – 

у ПП дванадцятипалої кишки (99,51 %), від 60 до 90 доби – у СКД (на  

50,49 %). Одночасне формування вторинних ЛВ у ЛТ слизової і м’язової 

оболонок ми виявили у ПП дванадцятипалої, клубової кишок та СКД, а в 

інших імунних утвореннях у м’язовій оболонці вони формувались дещо 

пізніше: на 5 діб – у ПП порожньої кишки (з 20-добового віку) і ДМ (з 25-

добового), на 10 діб – у ПП сліпих кишок (з 25-добового). Площа вторинних 

ЛВ у ЛТ м’язової оболонки переважає таку в слизовій у більшості 

досліджених об’єктів. Закономірно, що при збільшенні показника першої, 

другий – зменшується. Найбільша площа вторинних ЛВ у ЛТ м’язової 

оболонки ПП дванадцятипалої кишки реєструється у 180-добовому віці качок 

(77,91±2,68 %), у ПП порожньої кишки – у 330-добовому (83,89±1,61 %), у 

ПП клубової кишки – у 420-добовому (95,65±0,91 %). У м’язовій оболонці 

ПП порожньої кишки птиці віком 420 діб вторинних ЛВ ми не виявили. У 

ПП сліпих кишок і ДМ 420-добових та СКД 240- і 330-добових качок ці 

вузлики реєструються тільки у м’язовій оболонці. 
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Результати наших досліджень не підтверджують дані Барсукової В. В., 

Прокушенкової О. Г. [11], які виявляли вторинні ЛВ в ПП дванадцятипалої 

кишки мускусних качок від 90- до 240-добового віку у власній пластинці 

слизової оболонки, в ПП порожньої і клубової кишок – від 60-добового віку у 

цій же пластинці слизової оболонки, а з 90- до 240-добового ще й у їх 

м’язовій оболонці. Також ми не можемо погодитися з повідомленням 

Kitamura Н. et al. [475], що у СКД качок ДЛТ розташована у слизовій 

оболонці, а вторинні ЛВ – у м’язовій. 

Форма первинних і вторинних ЛВ слизової і м’язової оболонок імунних 

утворень кишечника качок переважно овальна і видовжено овальна. Їх 

морфометричні показники (найбільші довжина та ширина) з віком качок 

змінюються нерівномірно і асинхронно (табл. 3.16, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 

3.36). Первинні ЛВ виявляються переважно у слизовій оболонці імунних 

утворень кишечника качок. Максимальні значення морфометричних 

показників (найбільших довжини та ширини) цих вузликів ми відмічали в 

імунних утвореннях кишечника в качок різного віку: у ПП порожньої кишки 

(313,60±26,66 і 193,20±13,33 мкм) – у 10-добової птиці, у ПП 

дванадцятипалої кишки (309,75±9,32 і 215,25±14,04 мкм) – у 20-добової, у 

ПП сліпих кишок (238,00±28,07 і 159,60±18,24 мкм) – у 25-добової, у СКД 

(205,33±5,42 і 144,67±13,55 мкм) – у 25- і 30-добової, у ДМ (246,40±25,26 і 

179,20±19,65 мкм) – у 30-добової, у ПП клубової кишки (294,00±17,54 і 

212,80±18,95 мкм) – у 60-добової. Із збільшенням віку птиці названі 

показники зменшуються у ПП дванадцятипалої кишки відповідно на 20,34 і 

31,71 %, у ПП порожньої кишки – на 23,6 і 13,04 %, у ПП клубової кишки – 

на 28,57 і 27,63 %, у ПП сліпих кишок – на 9,41 і 3,51 %, у ДМ – на15,91 і 

21,88 %. 

Розміри вторинних ЛВ ЛТ слизової оболонки імунних утворень 

кишечника качок переважають такі первинних ЛВ, що пов’язано з 

формуванням у них зародкових центрів. Вони змінюються із збільшенням 

віку птиці (табл. 3.16, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 3.36). Максимальні значення 



285 

 

найбільших довжини і ширини вторинних ЛВ ЛТ слизової оболонки ПП 

дванадцятипалої кишки (відповідно 434,00±39,78 і 287,00±13,26 мкм) 

зареєстровані у 20-добових качок, ПП порожньої кишки (відповідно 

344,40±16,14 і 291,20±26,66 мкм) – у 60-добових, СКД (відповідно 

331,33±18,97 і 242,67±5,42 мкм) – у 90-добових, ДМ (відповідно 582,40±58,24 

і 274,40±20,35 мкм) – у 150-добових. У ПП клубової і сліпих кишок 

максимальні значення найбільшої довжини вторинних ЛВ слизової оболонки 

ми виявили у качок віком 120 діб (відповідно 350,00±17,54 і 355,60±53,33 мкм), 

а найбільшої ширини цих вузликів – у 90 діб (відповідно 268,80±26,66 і 

246,40±16,84 мкм). Найбільш інтенсивне збільшення цих показників у ПП 

дванадцятипалої кишки спостерігається у качок віком від 15 до 20 доби 

(відповідно на 45,88 % і 34,43 %), у ПП порожньої та клубової кишок – від 30 

до 60 доби (відповідно на 10,81 і 19,54 % та 22,22 і 71,43 %). У ПП сліпих 

кишок, ДМ і СКД така зміна морфометричних показників відбувається 

асинхронно. Найінтенсивніше найбільша довжина вторинних ЛВ слизової 

оболонки у ПП сліпих кишок зростає від 15 до 20 доби (на 28,05 %) і 

найбільша ширина – від 20 до 25 доби (на 15,38 %), у ДМ – відповідно від 

120 до 150 доби (на 55,22 %) і від 60 до 90 доби (на 52,17 %), у СКД – 

відповідно від 30 до 90 доби (на 29,09 %) і від 10 до 15 доби (на 45,55 %). У 

качок старшого віку морфометричні показники вторинних ЛВ слизової 

оболонки зменшуються інтенсивніше ніж первинних: у ПП дванадцятипалої 

кишки – відповідно на 58,06 і 60,98 %, у ПП порожньої кишки – на 57,72 і 

68,27 %, у ПП клубової кишки – на 60,8 і 72,92 %, у ПП сліпих кишок – на 

29,13 і 30,68 %, у ДМ – на 39,74 і 43,36 %, у СКД – на 29,58 і 50,01 %. За 

даними Барсукової В. В., Прокушенкової О. Г. [11] у мускусних качок 

розміри вторинних ЛВ слизової оболонки порожньої та клубової кишок 

збільшуються, починаючи з 90-добового віку. 

Морфометричні показники вторинних ЛВ у ЛТ м’язової оболонки 

імунних утворень кишечника качок переважають такі вторинних ЛВ слизової 

оболонки (табл. 3.16, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 3.36). Вони також змінюються з 
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віком птиці і досягають максимальних значень майже одночасно із такими 

вторинних ЛВ слизової оболонки. Найбільші довжина і ширина цих ЛВ 

збільшуються в ПП дванадцятипалої кишки до 20 доби відповідно на 22,32 і 

8,16 % (479,5±38,125 і 278,25±25,49 мкм), в ПП порожньої кишки – до  

90 доби відповідно на 83,39 і 189,47 % (431,20±30,17 і 308,00±17,54 мкм), в 

ПП сліпих кишок – до 120 доби на 11,82 і 70,83 % (344,40±27,37 і 

229,60±11,93 мкм), в ДМ – до 150 доби на 144,71 і 151,28 % (582,40±58,24 і 

274,40±20,35 мкм). Розміри вторинних ЛВ ЛТ м’язової оболонки ПП 

клубової кишки і СКД досягають максимальних значень асинхронно. 

Найбільша довжина в них збільшується до 60 доби відповідно на 21,1 

(369,60±30,87 мкм) і 125,0 % (420,00±105,71 мкм), найбільша ширина 

вузликів у ПП зростає до 150 доби на 66,66 % (238,00±45,61 мкм), а в СКД – 

до 120 доби на 75,99 % (205,33±29,81 мкм). Найінтенсивніше ці показники 

вторинних ЛВ м’язової оболонки ПП дванадцятипалої кишки зростають 

синхронно у качок віком від 15 до 20 доби відповідно на 22,32 і 8,16 %, ПП 

порожньої кишки – від 25 до 30 доби на 31,87 і 86,0 %, ПП сліпих кишок – 

від 90 до 120 доби на 7,89 і 34,43 %. У ПП клубової кишки, ДМ і СКД така 

зміна показників відбувається асинхронно. У ПП клубової кишки найбільша 

довжина вузликів найбільш стрімко зростає від 25 до 30 доби на 8,47 % і 

найбільша ширина – від 30 до 60 доби на 24,56 %, у ДМ – відповідно від  

120 до 150 доби на 55,22 % і від 60 до 90 доби на 52,17 %, у СКД – відповідно 

від 30 до 60 доби на 47,54 % і від 10 до 15 доби на 32,0 %. У качок старшого 

віку розміри вторинних ЛВ у ЛТ м’язової оболонки імунних утворень 

кишечника качок нерівномірно зменшуються у ПП дванадцятипалої кишки 

відповідно на 10,58 і 13,84 %, у ПП порожньої кишки – на 24,03 і 30,0 %, у 

ПП клубової кишки – на 68,94 і 69,41 %, у ПП сліпих кишок – на 47,94 і  

50,0 %, у ДМ – на 47,6 і 42,68 %, у СКД – на 7,78 і 11,36 %. 

Подібні зміни розмірів первинних і вторинних ЛВ в імунних утвореннях 

органів травлення курей і качок описані у роботах інших науковців [57, 241]. 
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Проведеними нами цитологічними дослідженнями препаратів-

відбитків імунних утворень кишечника качок більшості досліджених вікових 

груп та електронно-мікроскопічними дослідженнями у 180-добової птиці 

встановлено, що до їх складу входять імунобласти, лімфоцити, 

проплазмоцити та плазмоцити, моноцити і макрофаги, епітеліальні клітини, 

ретикулярні клітини, еритроцити, гранулоцити, фібробласти і М-клітини. 

Про наявність цих клітин в імунних утвореннях кишечника птахів 

повідомляли і інші дослідники [11, 42, 173, 197, 234, 356, 564]. Вміст 

названих клітин у препаратах-відбитках неоднаковий (табл. 3.37–3.48). При 

цьому вміст ретикулярних клітин підрахувати неможливо, оскільки вони 

прикриті лімфоїдними клітинами, а фібробласти, еритроцити, гранулоцити і 

М-клітини трапляються у препаратах-відбитках у незначній кількості, яка не 

піддається статистичній обробці. 

Серед клітин в усіх імунних утвореннях кишечника качок найбільше 

виявляється лімфоцитів (табл. 3.37, 3.39, 3.41, 3.43, 3.45, 3.47). Їх вміст із 

збільшенням віку качок нерівномірно зменшується, що на нашу думку, 

пов’язано із їх диференціацією у ефекторні клітини. Так, у ПП 

дванадцятипалої кишки на 14,31 % (від 65,32±0,39 до 55,97±0,32 %), у ПП 

порожньої кишки на 8,41 % (від 65,02±0,33 до 59,55±0,13 %), у ПП клубової 

кишки – на 6,36 % (від 65,12±0,43 до 60,98±0,24 %), у ПП сліпих кишок – на 

8,01 % (від 64,41±0,53 до 59,25±0,28 %), у ДМ – на 15,66 % (від 71,01±0,70 до 

59,89±0,24 %), у СКД – на 16,14 % (від 69,38±0,26 до 58,18±0,24 %). 

Серед лімфоцитів виявляються малі, середні та великі. Найбільше 

серед них в усіх імунних утвореннях кишечника качок виявляється малих 

лімфоцитів (табл. 3.38, 3.40, 3.42, 3.44, 3.46, 3.48). З віком птиці їх кількість 

нерівномірно і асинхронно зменшується. Найбільше зменшення цього 

показника реєструється у ДМ – на 28,36 % (від 70,99±0,74 до 50,86±0,34 %), 

менше у ПП сліпих кишок – на 8,44 % (від 56,44±0,45 до 51,45±0,42 %) і в 

ПП дванадцятипалої кишки – на 6,93 % (від 52,27±0,51 до 48,65±0,49 %) і 

незначне в ПП порожньої кишки – на 0,93 % (від 52,49±0,51 до 52,00±0,45 %), 
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ПП клубової кишки – на 1,55 % (від 52,26±0,51 до 51,45±0,42 %), у СКД – на 

3,39 % (від 58,39±0,47 до 56,41±0,19 %). Дані наших досліджень 

узгоджуються з повідомленнями ряду авторів про зменшення кількості малих 

лімфоцитів у ЛТ ПП порожньої кишки з віком у мускусних качок, але не 

узгоджується з даними щодо збільшення кількості цих клітин у ПП клубової 

кишки [11, 42]. 

Вміст середніх лімфоцитів у ЛТ імунних утворень кишечника качок 

менший, ніж малих (табл. 3.38, 3.40, 3.42, 3.44, 3.46, 3.48). Їх кількість тут у 

птиці досліджених вікових груп змінюється по різному. Ми реєстрували 

нерівномірне хвилеподібне зменшення цього показника у ПП 

дванадцятипалої кишки – на 7,83 % (від 40,10±0,82 до 36,96±0,43 %), у ПП 

порожньої кишки – на 5,62 % (від 39,83±0,84 до 37,59±0,46 %), у ПП 

клубової кишки – на 7,16 % (від 40,10±0,82 до 37,23±0,51 %), у СКД – на 7,11 

% (від 35,87±0,89 до 33,32±0,13 %). У ПП сліпих кишок ми відмічали 

нерівномірне збільшення кількості середніх лімфоцитів на 2,12 % (від 

35,93±0,71 до 36,69±0,62 %) і значне її збільшення (на 59,75 %) у ДМ (від 

22,71±0,34 до 36,28±0,60 %). Найбільш інтенсивне (на 16,99 %) воно 

зареєстроване від 90 до 120 доби життя птиці. 

Кількість великих лімфоцитів на препаратах-відбитках найменша (табл. 

3.38, 3.40, 3.42, 3.44, 3.46, 3.48). В усіх імунних утвореннях кишечника качок 

ми реєстрували збільшення цього показника: у ПП дванадцятипалої кишки 

на 88,6 %, у ПП порожньої кишки – на 35,55 %, у ПП клубової кишки – на 

48,36 %, у ПП сліпих кишок – на 55,44 %, у ДМ – на 104,13 %, у СКД – на 

78,92 %. 

Імунобласти – клітини п’ятого класу лімфоцитопоезу, попередниці 

ефекторних клітин лімфоцитів [36, 301, 377, 407, 612]. Вміст їх у ЛТ імунних 

утворень кишечника качок менший, ніж такий лімфоцитів (табл. 3.37, 3.39, 

3.41, 3.43, 3.45, 3.47). У ДМ птиці досліджених вікових груп цей показник 

залишається майже на одному рівні – 27,00±0,10 – 28,79±0,79 % (табл. 3.45). 

В інших імунних утвореннях кишечника ми реєстрували його зменшення. У 
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ПП вміст імунобластів зменшується майже однаково: у ПП дванадцятипалої 

кишки – на 25,0 %, у ПП порожньої кишки – на 22,21 %, у ПП клубової 

кишки – на 21,95 %, у ПП сліпих кишок – на 25,11 %, а в СКД – на 14,39 %. 

Плазмоцити – ефекторні клітини В-лімфоцитів, і проплазмоцити – 

попередники плазмоцитів, у препаратах-відбитках виявляються у невеликій 

кількості (табл. 3.37, 3.39, 3.41, 3.43, 3.45, 3.47). Ці клітини реєструються у 

ПП порожньої і сліпих кишок, ДМ і СКД з 10-добового віку качок, а в ПП 

дванадцятипалої і клубової кишок – з 15-добового. Із збільшенням віку птиці 

та формуванням вторинних ЛВ у ЛТ імунних утворень вміст проплазмоцитів 

і плазмоцитів суттєво збільшується: у ПП дванадцятипалої кишки – на  

341,67 % (від 2,52±0,11 до 11,13±0,35 %), у ПП порожньої кишки – на  

1200,0 % (від 0,62±0,11 до 8,06±0,15 %), у ПП клубової кишки – на 194,14 % 

(від 2,22±0,18 до 6,53±0,25 %), у ПП сліпих кишок – на 951,72 % (від 

0,87±0,10 до 9,15±0,46 %), у ДМ – на 1968,97 % (від 0,29±0,08 до  

6,00±0,32 %), у СКД – на 2579,49 % (від 0,39±0,11 до 10,45±0,35 %). 

Вміст макрофагів і їх попередників – моноцитів у препаратах-відбитках 

незначний (табл. 3.37, 3.39, 3.41, 3.43, 3.45, 3.47). З віком качок у всіх 

імунних утвореннях кишечника цей показник значно збільшується: у ПП 

дванадцятипалої кишки – на 312,75 % (від 2,04±0,09 до 8,42±0,28 %), у ПП 

порожньої кишки – на 273,71 % (від 1,75±0,07 до 6,54±0,25 %), у ПП 

клубової кишки – на 277,27 % (від 1,76±0,08 до 6,64±0,26 %), у ПП сліпих 

кишок – на 219,8 % (від 2,02±0,16 до 6,46±0,26 %), у ДМ – на 345,52 % (від 

1,45±0,13 до 6,46±0,26 %), у СКД – на 275,28 % (від 1,78±0,15 до  

6,68±0,08 %). Як видно, кількість макрофагів і моноцитів більш інтенсивно 

зростає у ДМ, що узгоджується з повідомленням Olah I., Glick B. [543], які 

повідомляли про велику кількість моноцитів і макрофагів у ДМ курей. Вони 

пояснювали це тим, що ДМ є жовтковою складкою, на кінці якої протягом  

2–7 тижнів після вилуплення у курей є залишок жовткового мішка. Останній 

у ембріональному періоді онтогенезу є осередком мієло- та лімфопоезу. 

Науковці вважають, що стовбурові клітини гранулоцитарної та моноцитарної 
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ліній можуть зберігатися в стінці жовткового мішка без проліферації та 

диференціювання протягом пізнього ембріогенезу та починають 

розмножуватись приблизно у двотижневому віці курей. Екстрамедулярний 

мієлопоез жовткового мішка і ДМ зберігається часто після 7-тижневого віку 

цієї птиці. Тому, Olah I., Glick B. [538] пропонують називати ДМ третім 

лімфоепітеліальним органом у курей. 

Таким чином, проведені нами цитологічні дослідження імунних 

утворень кишечника качок свідчать про те, що до їх складу входять клітини 

структурних елементів (епітеліоцити, ретикулоцити, фібробласти), клітини 

крові (еритроцити, лейкоцити, моноцити), клітини, які беруть участь в 

імунних реакціях (лімфоцити, макрофаги) і клітини, які формуються 

внаслідок цих реакцій (імунобласти, проплазмоцити і плазмоцити). 

До цього часу вчені не дійшли одностайної думки, щодо локалізації Т- і 

В-лімфопоезу у птахів після значної інволюції тимуса та повної редукції 

клоакальної сумки, оскільки вміст лімфоцитів у периферичній крові майже 

не змінюється. Окремі науковці вважають, що ці клітини можуть 

утворюватись у червоному кістковому мозку та імунних утвореннях органів 

травлення [16, 139, 169]. Ряд вчених розглядає ПП клубової кишки телят і 

овець як аналог клоакальної сумки птахів [403, 481, 485, 571, 574, 639]. Є 

інформація, що в ДМ курей крім лімфоцитів, утворюються й інші лейкоцити 

[408, 462, 538]. 

Для з’ясування наявності стовбурових гемопоетичних клітин у ДМ та 

ПП кишечника качок ми провели їх імуногістохімічне дослідження, 

застосувавши маркер CD34+. В окремих ділянках ЛТ вказаних імунних 

утворень кишечника качок віком 180 діб ми виявили клітини, що 

експресують цей маркер. Вони локалізуються у світлих центрах частини 

вторинних ЛВ і в ДЛТ (рис. 3.59). У світлих центрах ЛВ ми виявили їх у 

2,25–2,8 рази більше, ніж у ДЛТ: у ПП дванадцятипалої кишки відповідно 

39,6±0,92 і 16,5±1,34, у ПП порожньої кишки – 56,1±1,05 і 19,8±0,92, у ПП 

клубової кишки – 53,4±0,75 і 23,7±0,71, у ПП сліпих кишок – 49,3±1,02 і 
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19,5±0,38, у ДМ – 43,1±0,95 і 18,9±0,54. Тобто, наявність стовбурових 

гемопоетичних клітин в імунних утвореннях кишечника качок свідчить про 

можливість їх функціонування як центральних органів гемо- та лімфопоезу. 

Для більшої достовірності цього необхідно провести подібні дослідження 

імунних утворень кишечника птахів інших видів. 

Для ідентифікації популяцій і субпопуляцій лімфоцитів та натуральних 

кілерів ми провели також імуногістохімічні дослідження імунних утворень 

кишечника качок віком 30, 150 і 180 діб з використанням маркерів CD20+, 

CD24+, CD4+, CD8+, CD44+ і CD56+. 

Клітини, що експресують маркер CD20+ – це зрілі В-лімфоцити [596]. 

Вони розташовані дифузно у поверхневому епітелії слизової оболонки та 

епітелії крипт, у ДЛТ власної пластинки та підслизової основи слизової 

оболонки, у вторинних ЛВ слизової та м’язової оболонок. В останніх вони 

реєструються переважно у світлих центрах, у мантійній зоні їх кількість 

незначна (рис. 3.60). Інфільтрація фолікуласоційованого епітелію В-

лімфоцитами сприяє диференціації М-клітин з ентероцитів, яка відбувається 

під впливом лімфотоксину, що вони продукують [378]. 

В імунних утвореннях кишечника качок досліджених вікових груп 

CD20+-лімфоцитів виявляється найбільше (табл. 3.49–3.60), про що також 

повідомляла Дишлюк Н. В. [57], досліджуючи стравохідний мигдалик курей. 

У ДЛТ їх реєструється більше, ніж у ЛВ, що узгоджується з даними інших 

науковців [48, 57]. З віком качок ми відмічали збільшення вмісту CD20+-

лімфоцитів у ДЛТ і вторинних ЛВ імунних утворень їх кишечника: у ПП 

дванадцятипалої кишки – відповідно на 67,91 і 17,08 % (165,9±2,97 і 

122,7±1,63), у ПП порожньої кишки – на 30,09 і 24,01 % (137,9±2,47 і 

125,0±1,92), у ПП клубової кишки – на 37,72 і 40,69 % (150,8±1,09 і 

89,2±1,19), у ПП сліпих кишок – на 26,99 і 51,67 % (148,7±0,88 і 127,1±1,39), 

у ДМ – на 66,17 і 54,69 % (111,5±2,76 і 37,9±1,05), у СКД – на 73,44 і  

140,96 % (83,6±1,45 і 20,0±1,17). Подібне збільшення вмісту CD20+-

лімфоцитів у ЛТ стравохідного мигдалика курей описала Дишлюк Н. В. [57]. 
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Клітини, що експресують маркер CD24+ – це ранні В-лімфоцити [386]. 

В імунних утвореннях кишечника качок досліджених вікових груп CD24+-

лімфоцитів реєструється менше, ніж попереднього виду клітин (табл. 3.49–

3.60). CD24+-лімфоцити також розташовані дифузно у ДЛТ власної 

пластинки та підслизової основи і в світлих центрах ЛВ слизової та м’язової 

оболонок і в ДЛТ їх виявляється більше, ніж у ЛВ (рис. 3.61). З віком качок 

ми реєстрували збільшення вмісту цих клітин у ПП дванадцятипалої кишки 

відповідно на 89,78 і 7,58 % (135,5±2,68 і 78,1±0,95), у ПП порожньої кишки 

– на 30,07 і 33,62 % (127,6±2,01 і 77,9±1,29), у ПП клубової кишки – на 108,5 і 

220,69 % (117,8±1,09 і 37,2±1,44), у ПП сліпих кишок – на 30,36 і 47,86 % 

(135,7±0,63 і 89,9±1,96), у ДМ – на 68,95 і 90,08 % (108,3±2,88 і 24,9±0,96), у 

СКД – 68,85 і 173,58 % (74,8±1,27 і 14,5±0,96). 

Клітини, що експресують антигенний маркер CD44+ – наївні Т-клітини 

[630]. CD44+ є маркером клітинної адгезії [589]. Тільки за його наявності Т-

лімфоцити здатні проникати через стінку венул з високим ендотелієм. Крім 

того антигенний маркер CD44+ сприяє активації Т-лімфоцитів і їх 

перетворенню у Т-хелпери [414, 427, 589]. CD44
+
-лімфоцити, в імунних 

утвореннях кишечника качок виявляються також у ДЛТ та в ЛВ. Вони 

розташовані дифузно у ДЛТ і в ЛВ, в останніх цих клітин більше виявляється 

у світлих центрах і значно менше у мантійній зоні (рис. 3.62) (табл. 3.49–

3.60). Вміст CD44
+
-лімфоцитів з віком качок зростає у ПП дванадцятипалої 

кишки в ДЛТ на 82,1 % (81,4±1,50) і в ЛВ на 60,08 % (77,8±1,09), у ПП 

порожньої кишки – відповідно на 49,46 і 278,52 % (69,2±1,40 і 112,8±1,94), у 

ПП клубової кишки – на 336,63 і 275,96 % (88,2±1,00 і 39,1±1,21), у ПП 

сліпих кишок – на 207,03 і 204,82 % (72,4±1,22 і 36,5±1,38), у ДМ – на 126,02 

і 149,5 % (83,4±1,3 і 25,2±1,09), у СКД – на 87,95 і 86,21 % (42,1±0,88 і 

16,2±0,75). 

Маркер CD4+ пов’язаний із хелперною, індуктивною активністю Т-

лімфоцитів [74, 119, 124]. CD4+-лімфоцити в імунних утвореннях качок 

виявляються у світлих центрах ЛВ, а також у невеликій кількості у ДЛТ у 
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власній пластинці та підслизовій основі поблизу ЛВ (рис. 3.63) (табл. 3.49–

3.60). Від 30 до 180 доби вміст цих клітин зростає у ПП дванадцятипалої 

кишки в ДЛТ на 106,13 % (43,7±0,93) і в ЛВ на 137,58 % (39,2±1,04), у ПП 

порожньої кишки – відповідно на 41,94 і 96,9 % (55,5±1,13 і 25,4±1,59), у ПП 

клубової кишки – на 76,5 і 297,39 % (41,3±2,63 і 60,8±0,92), у ПП сліпих 

кишок – 275,13 і 160,71 % (72,4±1,22 і 36,5±1,38), у ДМ – на 226,83 і 265,91 % 

(40,2±0,92 і 32,2±1,09), у СКД – на 103,82 і 9,63 % (26,7±1,26 і 12,2±0,77). 

Ще один різновид Т-клітин експресує антигенний маркер CD8+. Це 

цитотоксичні клітини, Т-супресори, які здатні руйнувати інфіковані та 

злоякіснозмінені клітини, забезпечуючи формування імунологічної 

толерантності [33, 74, 76, 119, 124]. Незначний вміст цих клітин ми виявили в 

ДЛТ та у ЛВ. Цей показник з віком курей збільшується у ПП 

дванадцятипалої кишки в ДЛТ на 28,02 % (29,7±0,96) і в ЛВ на 50,0 % 

(19,2±1,2), у ПП порожньої кишки – відповідно на 48,88 і 78,13 % (33,2±1,59 і 

22,8±1,57), у ПП клубової кишки – на 80,81 і 225,0 % (53,7±1,15 і 36,4±0,92), 

у ПП сліпих кишок – на 249,72 і 146,9 % (63,3±1,43 і 27,9±1,87), у ДМ – на 

40,15 і 171,28 % (37,0±1,34 і 25,5±1,59), у СКД – на 27,78 і 123,16 % 

(36,8±1,07 і 21,2±1,84). Про збільшення кількості лімфоцитів, що 

експресують маркери CD4+ і CD8+, до 180-добового і старшого віку курей у 

стравохідному мигдалику повідомляла Дишлюк Н. В. [57]. Наші дані щодо 

більшого вмісту CD4+ і CD8+ клітин у ДЛТ імунних утворень кишечнику 

качок ніж у ЛВ, узгоджуються з даними del Moral G. M. et al. [380] про вміст 

цих клітин у ЛТ СКМ курей. 

Клітини, що експресують антигенний маркер CD56+, – це натуральні 

(природні) кілери, які здатні без попередньої імунізації здійснювати 

цитотоксичну дію на пухлинні та вірусінфіковані клітини, забезпечуючи 

клітинний імунітет при вірусних, протозойних, грибних, бактеріальних 

інфекціях [576]. В імунних утвореннях кишечника качок досліджених 

вікових груп CD56+-лімфоцити виявляються у світлих центрах ЛВ слизової і 

м’язової оболонок та в невеликій кількості у ДЛТ (рис. 3.65) (табл. 3.49–
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3.60). З віком птиці вміст цих клітин збільшується в ПП дванадцятипалої 

кишки в ДЛТ на 32,11 % (14,4±0,84) і в ЛВ на 60,61 % (10,6±0,80), у ПП 

порожньої кишки – відповідно на 56,38 і 76,79 % (14,7±0,79 і 9,9±0,71), у ПП 

клубової кишки – на 67,08 і 118,29 % (67,5±1,17 і 17,9±0,55), у ПП сліпих 

кишок – на 251, 11 і 138,6 % (31,6±0,80 і 13,6±0,89), у ДМ – на 46,93 і  

161,22 % (33,5±0,96 і 12,8±0,84), у СКД – на 18,8 і 120,83 % (13,9±0,89 і 

10,6±0,92). 

Виявлені нами в імунних утвореннях кишечника качок 

імуногістохімічними методами клітини, які експресують маркери CD20+, 

CD24+, CD4+, CD8+, CD44+ і CD56+ свідчать про те, що вони виконують 

функції, які притаманні периферичним органам гемо- і лімфопоезу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі морфологічних досліджень викладено 

результати комплексного дослідження морфофункціональних особливостей 

імунних утворень кишечника качок Благоварського кросу в постнатальному 

періоді онтогенезу із застосуванням сучасних макроскопічних, гістологічних, 

електронномікроскопічних, цитологічних, імуногістохімічних і статистичних 

методів. 

1. У постнатальному періоді онтогенезу загальна довжина кишечника 

качок нерівномірно збільшується від добового (61,73±2,89 см) до 150-

добового віку (297,98±4,24 см) на 342,72 %. У птиці старшого віку вона 

зменшується на 29,63 % і в 420-добових становить 209,69±0,66 см. Довжина 

тонкої кишки в середньому в 4 рази перевищує довжину товстої кишки. 

Зміни довжини обох кишок відбуваються з неоднаковою інтенсивністю і 

асинхронно. Довжина тонкої кишки збільшується від добового віку 

(49,05±2,65 см) до 150-добового (236,50±3,86 см) на 382,16 %, а товстої – від 

добового (12,68±0,36 см) до 120-добового (63,28±1,21 см) на 399,05 %. У 

старшої птиці цей показник зменшується і в 420-добової становить для 

тонкої кишки 164,44±0,51 см і товстої – 45,25±0,28 см, зменшуючись 

відповідно на 30,47 і 28,49 %. 

2. Складові тонкої та товстої кишок качок мають неоднакову довжину.  

У тонкій кишці найбільшу довжину має порожня кишка, а найменшу – 

клубова, а в товстій відповідно ліва сліпа і пряма кишка. Довжина 

дванадцятипалої, порожньої і клубової кишок нерівномірно збільшується від 

добового (відповідно 9,43±0,57, 35,57±1,98 і 4,05±0,22 см) до 150-добового 

віку (відповідно 41,00±1,04 см, 175,25±2,77 і 20,25±0,05 см) відповідно на 

334,78 %, 394,1 і 400,0 %. У птиці старшого віку довжина цих кишок 

зменшується (відповідно на 33,22 %, 29,59 і 34,27 %) і в 420-добових 

становить – відповідно 27,38±0,14 см, 123,75±0,62 і 13,31±0,18 см. Довжина 
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сліпих і прямої кишок нерівномірно й асинхронно змінюється з віком качок. 

Довжина правої та лівої сліпих кишок збільшується від добового віку 

(відповідно 3,95±0,17 і 4,52±0,16 см) до 120-добового (відповідно 22,55±0,55 

і 23,93±0,52 см) відповідно на 470,9 і 429,4 %. У старшої птиці цей показник 

зменшується (відповідно на 40,13 і 39,41 %) і в 420-добової становить 

відповідно 13,50±0,07 і 14,50±0,18 см. Довжина прямої кишки збільшується 

від добового віку (4,21±0,28 см) до 210-добового (17,50±0,32 см) на 315,68 %. 

До 420-добового віку цей показник зменшується на 1,43 % і становить 

17,25±0,16 см. 

3. Імунні утворення кишечника качок представлені плямками Пейєра, 

дивертикулом Меккеля і сліпокишковими дивертикулами. Плямки Пейєра 

розташовані в стінці дванадцятипалої, порожньої, клубової і сліпих кишок, 

дивертикул Меккеля з’єднаний з порожньою кишкою, а сліпокишкові 

дивертикули – це закінчення сліпих кишок. У дванадцятипалій і клубовій 

кишках знаходиться по одній плямці Пейєра, у порожній кишці качок віком  

від однієї до 240 діб їх три, у 330-добових – дві і в 420-добових – одна, у 

кожній сліпій кишці – 60–80, які розташовані ланцюжком. 

4. Плямки Пейєра макроскопічно виявляються з 5-добового віку качок і 

мають неоднакову форму. У дванадцятипалій кишці вона конічна, у 

порожній – кільцеподібна, у клубовій – прямокутна, у сліпих кишках – 

округла, овальна  

і конічна. Відстань від початку або закінчення кишок до ділянки 

розташування у них плямок Пейєра змінюється зі зміною довжини кишок. 

5. Плямки Пейєра мають неоднакові розміри, які майже синхронно 

змінюються зі зміною довжини кишок, у стінці яких розташовані. Вони 

збільшуються у порожній кишці до 120-добового віку (довжина і ширина – 

відповідно 2,29±0,02 і 1,46±0,07 см, 2,76±0,06 і 1,39±0,05, 2,51±0,02  

і 1,36±0,02 см) відповідно на 316,36 і 329,41 %, 475,0 і 174,5, 560,53 і 

403,03 %, у дванадцятипалій – до 150-добового віку (довжина і ширина – 

відповідно 2,40±0,06 і 1,20±0,03 см) відповідно на 433,33 і 122,22 %, у 
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клубовій і сліпих кишках (ланцюжок) – до 120–150-добового віку (довжина і 

ширина – відповідно 1,49±0,06 і 1,26±0,05 см, 5,80±0,22 і 0,46±0,02 см, 

5,30±0,17 і 0,39±0,01 см) відповідно на 144,26 і 193,02 %, 653,25 і 666,67, 

298,5 і 387,5 %. До 420-добового віку качок розміри плямки Пейєра 

дванадцятипалої кишки зменшуються на 43–47 %, клубової кишки – на 30–

48 %, а в інших кишках – на 10–40 %. 

6. Дивертикул Меккеля качок має вигляд трубочки зі звуженою 

верхівкою, на якій до 20-добового віку птиці може бути залишок жовткового 

мішка. Відстань від початку порожньої кишки до з’єднання її з дивертикулом 

нерівномірно збільшується від добового віку (19,10±1,59 см) до 120-добового 

(103,88±1,07 см) на 443,87 %. У старшої птиці вона зменшується на 38,39 %  

і в 420-добової становить 64,00±0,15 см. Довжина дивертикула Меккеля 

збільшується від добового віку (0,39±0,15 см) до 150-добового (1,8±0,02 см)  

на 361,54 %, а ширина – від добового (0,28±0,10 см) до 120-добового віку 

(0,45±0,01 см) на 60,71 %. До 420-добового віку ці показники зменшуються 

відповідно на 55,56 і 24,45 %. 

7. Сліпокишкові дивертикули, як імунні утворення, виявляються до  

330-добового віку качок. Довжина і ширина лівого дивертикула 

збільшуються від добового віку (відповідно 0,09±0,01 і 0,09±0,05 см) до 120-

добового (відповідно 0,34±0,02 і 0,34±0,02 см) на 277,78 %, а максимальні 

значення правого реєструються у добовому віці (відповідно 0,28±0,19 і 

0,28±0,19 см). У птиці старшого віку морфометричні показники 

сліпокишкових дивертикулів нерівномірно й асинхронно неістотно 

зменшуються. 

8. Стінка імунних утворень кишечника качок має таку будову, як і 

стінка кишечника. Тобто вона утворена слизовою, м’язовою і серозною 

оболонками, площа яких в усіх імунних утвореннях нерівномірно та 

асинхронно змінюється з віком птиці. Слизова оболонка займає найбільшу 

площу, яка нерівномірно та асинхронно змінюється, досягаючи 

максимальних значень (від 71,66±0,25 до 81,28±0,19 %) впродовж перших  
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25 діб життя качок. М’язова оболонка за площею займає друге місце. Вона 

нерівномірно зменшується у перші 25 діб життя птиці, а в старшої 

збільшується і досягає максимальних значень (35,68±0,49–46,67±1,39 %) у 

330- і 420-добової птиці. Серозна оболонка займає найменшу площу. У 

добової птиці цей показник найбільший (від 2,47±0,07 до 6,20±0,02 %) і з 

віком зменшується на 44,0–84,72 %. 

9. Гістологічними й електронномікроскопічними дослідженнями 

встановлено, що в стінці імунних утворень кишечника качок виявляються 

клітини поверхневого епітелію (облямівкові, келихоподібні, 

ентероендокринні, М-клітини, серед яких розташовані лімфоїдні клітини), 

фібробласти, фіброцити, гладкі м’язові клітини, тучні клітини, лімфоїдні 

клітини, макрофаги, колагенові, еластичні і ретикулярні волокна. 

10. Лімфоїдна тканина, яка обумовлює функції імунних утворень, 

розташована в їх слизовій та м’язовій оболонках. У слизовій оболонці всіх 

імунних утворень і м’язовій оболонці сліпокишкових дивертикулів вона 

виявляється з добового віку птиці, в м’язовій оболонці інших імунних  

структур – з 10–20-добового. Загальна площа лімфоїдної тканини 

збільшується від добового (27,03±0,88–31,72±0,04 %) до 150-добового в 

плямках Пейєра дванадцятипалої і порожньої кишок та сліпокишкових 

дивертикулах (відповідно 56,86±0,95 %, 59,58±1,28, 65,12±0,50 %), до 210-

добового в плямці Пейєра клубової кишки (71,64±1,03 %), до 330-добового в 

плямках Пейєра сліпих кишок (37,84±5,12 %), до 420-добового у дивертикулі 

Меккеля (55,24±0,37 %). У птиці старшого віку площа лімфоїдної тканини 

зменшується, що свідчить про початок її інволюції і, відповідно, інволюції 

імунних утворень. 

11. Розвиток морфофункціональних рівнів лімфоїдної тканини у 

слизовій оболонці імунних утворень качок відбувається поетапно й 

асинхронно. Спочатку в ній виявляється дифузна лімфоїдна тканина, а 

пізніше – передвузлики, первинні і вторинні лімфоїдні вузлики. Формування 

останніх свідчить про повну морфофункціональну зрілість лімфоїдної 
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тканини і, відповідно, імунних утворень. Вміст рівнів лімфоїдної тканини 

змінюється зі збільшенням віку птиці. У м’язовій оболонці імунних утворень 

зазначеної вище закономірності формування рівнів лімфоїдної тканини 

немає. Повної морфофункціональної зрілості імунні утворення досягають 

асинхронно: у 10 діб – сліпокишкові дивертикули, у 15 діб – плямки Пейєра 

дванадцятипалої, порожньої та сліпих кишок, у 20 діб – плямка Пейєра 

клубової кишки та дивертикул Меккеля. Первинні і вторинні лімфоїдні 

вузлики мають переважно овальну та видовжено овальну форми. Вторинні 

лімфоїдні вузлики мають більші розміри, ніж первинні. 

12. У препаратах-відбитках імунних утворень кишечника качок 

виявляються клітини, які беруть участь у розвитку імунної відповіді на дію 

антигенів (макрофаги, лімфоцити, імунобласти, проплазмоцити і 

плазмоцити), структурні клітини (епітеліоцити, фібробласти, ретикулярні 

клітини) і клітини крові (моноцити, лімфоцити, гранулоцити, еритроцити). 

Серед них найбільше виявляється лімфоцитів, які представлені переважно 

малими і середніми формами. Вміст інших клітин значно менший. 

13. В окремих ділянках лімфоїдної тканини плямок Пейєра кишечника  

та дивертикулі Меккеля качок віком 180 діб виявляються стовбурові 

гемопоетичні клітини, що свідчить про можливість в них гемо- та 

лімфопоезу. Вони переважно містяться у світлих центрах вторинних 

лімфоїдних вузликів і в незначній кількості у дифузній лімфоїдній тканині. 

14. В імунних утвореннях кишечника качок віком 30 діб, 150 і 180 діб, 

імуногістохімічними дослідженнями виявлені клітини, що характерні для 

периферичних органів гемо- та лімфопоезу. Це ранні та зрілі В-лімфоцити, 

наївні Т-клітини, Т-хелпери і Т-супресори та природні кілери, які 

розташовані у вторинних лімфоїдних вузликах і дифузній лімфоїдній 

тканині. Вміст цих клітин збільшується зі збільшенням віку птиці. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

  

1. Використовувати одержані дані про морфофункціональні 

особливості імунних утворень кишечника качок у науковій роботі 

морфологам, імунологам та фізіологам, які досліджують органи апарату 

травлення ссавців і птахів у віковому аспекті та спеціалістам-птахівникам, 

які займаються розведенням, вирощуванням і використанням качок з метою 

спрямованого впливу на ріст, розвиток та підвищення їхньої продуктивності. 

2. Дані про особливості макро- і мікроструктури імунних утворень 

кишечника качок в постнатальному періоді онтогенезу качок пропонується 

використовувати у навчальній роботі під час вивчення «Анатомії свійських 

тварин», «Цитології, гістології, ембріології», «Ветеринарної імунології»  

та «Фізіології сільськогосподарських тварин», а також у процесі написання 

навчальних та довідкових посібників з цих дисциплін. 

3. Результати досліджень розвитку і будови імунних утворень 

кишечника качок у постнатальному періоді онтогенезу рекомендується 

використовувати працівникам ветеринарної медицини для встановлення 

оптимальних строків ревакцинації цієї птиці проти інфекційних хвороб. 
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ДОДАТОК Б 

 

Науково- методичні рекомендації, патент на корисну модель: 

1. Науково-методичні рекомендації. 

2. Патент на корисну модель. 
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ДОДАТОК В 

 

Акти і довідки про використання результатів дисертаційної роботи у 

навчальному процесі та науково-дослідній роботі на кафедрах і в 

науково-дослідній та діагностичній роботі наукових установ: 

1. анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка В. Г. 

Касьяненка НУБіП України;  

2. нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнології імені С. Г. Гжицького;  

3. анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного 

університету;  

4. нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин 

Дніпровського державного аграрноекономічного університету;  

5. нормальної та патологічної морфології Харківської державної 

зооветеринарної академії;  

6. анатомії та гістології домашніх тварин імені П. О. Ковальського 

Білоцерківського національного аграрного університету;  

7. нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського 

національного аграрного університету;  

8. анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського 

національного аграрного університету;  

9. вірусології, патанатомії та хвороб птиці імені професора І. І. Панікара 

Сумського національного аграрного університету;  

10. нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавської 

державної аграрної академії;  

11. нормальної і патологічної анатомії та патофізіології Одеського 

державного аграрного університету;  



384 

 

12. Лабораторії клініко-біологічних досліджень Державного науково-

дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 

кормових добавок;  

13. Інституту ветеринарної медицини НААН. 
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