
Клоакальна сумка (КС) належить до центра-
льних органів кровотворення та імуногенезу 
птахів. У ній утворюються В-лімфоцити, які 
мігрують до периферичних органів кровотво-
рення та імуногенезу (селезінка, лімфоїдна 
тканина асоційована із стінкою трубчатих ор-
ганів, мигдалики та лімфатичні вузли) у яких 
під впливом антигенної стимуляції диференці-
юються у ефекторні клітини, що забезпечують 
гуморальний імунітет [1;2;3;4;5]. У спеціальній 
літературі є відомості, що КС може виконува-
ти також функції притаманні периферичним 
органам імуногенезу [6;7;8,9,10].  

Відомо, що у багатьох видів птахів з настан-
ням статевої зрілості відбувається фізіологічна 
інволюція КС [6;7;8;11;12]. Є дані, що інволю-
ція цього органа може відбуватись також за 
впливу на організм птахів індукуючих атрофію 
біологічних та хімічних речовин, інфекційних 
агентів (вірус хвороби Ньюкасла, інфекційного 
бронхіту, хвороби Гамборо, тощо) 
[6;8;11;13;14;15;16;17]. Для диференціації змін 
у будові КС при інволюції, викликаної вище 
згаданими агентами, а також для розуміння 
особливостей її розвитку, необхідні знання про 
морфологічні зміни цього органа за фізіологіч-
ної інволюції. Останні, у свійських птахів порі-
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вняно добре описані у курки, качки і перепела 
[18,19,20]. У доступних літературних джере-
лах ми не знайшли відомостей про макро- і 
мікрозміни будови КС при її фізіологічній ін-
волюції у свійського індика, що і стало метою 
наших досліджень. 

Мета роботи. З’ясувати морфологічні про-
яви фізіологічної інволюції клоакальної сумки 
у свійського індика. 

Матеріал та методи досліджень. Матеріал 
для дослідження був відібраний у приватних 
господарствах Черкаської області від 102 го-
лів свійського індика породи місцева бронзова 
віком 1, 7, 14, 21, 28, 35, 60, 90, 120, 150, 180, 
210, 240, 270, 300, 330, 360 діб (по шість осо-
бин у кожній віковій групі). Всі птахи були 
клінічно здоровими, профілактичних щеплень 
їм не проводили. При виконанні роботи були 
використані класичні макро- і мікроскопічні 
методи морфологічних досліджень [21;22;23]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Проведеними дослідженнями підтверджено 
результати інших авторів, що КС є тимчасо-
вим органом. За нашими спостереженнями 
вона постійно реєструється у свійського інди-
ка віком від однієї до 330 діб. У птиці віком 
360 діб цей орган відсутній. 
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За даними наших попередніх досліджень 
[24], більшість макроскопічних показників КС 
свійського індика досягають максимальних 
значень у 210- добовому віці. У цьому ж віці 
починають виявлятися перші морфологічні 
прояви фізіологічної інволюції КС. Вони хара-
ктеризуються макро- і мікроскопічними озна-
ками.  

Макроскопічні ознаки проявляються зміною 
консистенції КС, зменшенням її абсолютної 
маси (АМ) та розмірів, втратою складчастості 
слизової оболонки. У 210-добової птиці конси-
стенція КС змінюється із пухкої на більш 
щільну. АМ органа починає зменшуватись з 
240-добового віку птиці. Особливо значне зме-
ншення цього показника зареєстроване у 270-
добової птиці (на 48,1% порівняно із 210-
добовими). У птиці віком 330 діб цей показник 
зменшується на 69,4%. Довжина КС теж почи-
нає зменшуватись у 240-добового віці. Порів-
няно з таким показником 210-добового індика 
у 240-добових вона зменшується на 3,1 %, а у 
330-добового – на 43,1%. Слизова оболонка 
КС у свійського індика віком 210 та 240 діб 
утворює від 16 до 20 складок. Їх кількість по-
чинає зменшуватись  у 270 добового індика і 
становить 12-15. У свійського індика віком 300 
діб реєструються 4-6 складок. У свійського ін-

дика віком 330 діб слизова оболонка окремих 
КС не утворює складок, а в інших виявляється 
одна складка.  Форма КС з овальної, або куляс-
тої змінюється на видовжено-овальну з загост-
реним краніальним кінцем. У 330-добовому 
віці вона стає паличкоподібною. 

Гістологічними дослідженнями встановле-
но, що перші мікроскопічні ознаки інволюції 
КС свійського індика теж виявляються у 210-
добовому віці. Вони проявляються гострим 
некрозом окремих часточок (лімфоїдних вуз-
ликів) КС та виникненням у них кіст. У часто-
чках кісти розміщені переважно ексцентрично, 
заповнені мукоїдною речовиною, яка фарбу-
ється еозином, їх стінку вкриває простий кубі-
чний епітелій (рис. 1).  

При гострому некрозі ділянка ураження пе-
реважно розміщена в центрі часточки. Навколо 
некротичної маси сконцентровані макрофаги у 
вигляді мультиядерних клітин (рис. 2).  Макро-
фаги фагоцитують некротичну масу, яка зго-
дом повністю заміщується волокнистою сполу-
чною тканиною (рис. 3). 

Також із ранніх мікроскопічних ознак хара-
ктерних для фізіологічної інволюції КС свійсь-
кого індика віком 210, 240 та 270 діб, можна 
відмітити потовщення ділянок субепітеліаль-
ної волокнистої сполучної тканини, яка розта-
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Рис. 1. Кіста (К) часточки клоакальної сум-

ки у свійського індика віком 210 діб. 

Фарбування за Ван-Гізон. ×400  

Рис. 2. Казеозний некроз часточки 

клоакальної сумки (Н) у свійського індика 

віком 240 діб. Інфільтрація макрофагами 

ділянок навколо некротичної маси (М). Пролі-

ферація волокнистої сполучної  тканини на 

периферії часточки (Ф). Фарбування за Ван-

Гізон.×400  



шована між часточками та поверхневим епіте-
лієм складок слизової оболонки (рис. 4). У 
свійського індика віком 270-діб стає вираже-
ним фіброз власної пластинки слизової оболо-
нки КС у якій розміщені часточки. У власній 
пластинці 270-добової птиці в окремих КС ре-
єструються скупчення жирової тканини (рис. 
5).  

В індика свійського віком 300 діб значні 
зміни відбуваються у поверхневому епітелії 
складок слизової оболонки КС. Відбувається 
з’єднання поверхневого епітелію бічних повер-
хонь складок, з утворенням тяжів епітеліоци-
тів, які впинаються глибоко у власну пластин-
ку слизової оболонки (рис. 6). Поверхневий 
епітелій, у місцях де складки не з'єднані між 
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Рис. 3. Гістіоцитоз та фіброз часточки 

клоакальної сумки у свійського  індика віком 

240 діб. В центрі розміщені мультиядерні 

клітини – макрофаги (стрілка). Фарбування 

гематоксиліном та еозином. ×400  

Рис. 4. Клоакальна сумка свійського індика 

віком 210 діб. Потовщення ділянок субепітелі-

альної волокнистої сполучної тканини.  ПЕ – 

поверхневий епітелій, СТ – сполучна тканина, 

Ч – часточка. Фарбування гематоксиліном та 

еозином. ×400 

Рис. 5. Фіброз (Ф) власної пластинки слизової 

оболонки клоакальної сумки 270-добового 

свійського індика. Ч – часточки. Фарбування 

гематоксиліном та еозином. ×200 

Рис. 6. З’єднання поверхневого епітелію 

складок слизової оболонки (стрілочки), та 

субепітеліальний фіброз (Ф) у клоакальній 

сумці свійського індика віком 300 діб. Фарбу-

вання гематоксиліном та еозином. ×400 
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собою, та на верхівці складок містить велику 
кількість вакуоль різного розміру, частина 
яких з’єднана з порожниною КС. Внаслідок 
цього формуються мікроскопічні псевдосклад-
ки (рис. 7). 

У птиці цього віку продовжує збільшува-
тись кількість часточок КС з явищами некрозу 
і кістами. Значна кількість часточок не містить 
лімфоцитів, вони повністю заміщені макрофа-
гами та сполучною тканиною (рис. 8). Залишки 
окремих часточок представлені неправильної 
форми та невеликого розміру вогнищевими 

скупченнями лімфоцитів та епітеліоцитів (так 
званими "епітеліальними гніздами"), які роз-
міщені на одному з їх полюсів (рис. 9).  

У 330-добового свійського індика слизова 
оболонка КС утворена щільною волокнистою 
сполучною або жировою тканиною, у якій 
трапляються поодинокі тонкостінні кісти, що 
спались, епітеліальні гнізда та залишки скуп-
чень лімфоцитів (рис. 10; 11). 

Висновки. 1. Клоакальна сумка у свійсько-
го індика породи місцева бронзова постійно 
виявляється до 330-добового віку. У птиці ві-

Рис. 7. Вакуольна дистрофія поверхневого епі-

телію (стрілочки) складок слизової оболонки у 

клоакальній сумці свійського індика віком 

300 діб. Фарбування гематоксиліном та еози-

ном. ×200 

Рис. 8. Клоакальна сумка свійського індика 

віком 300 діб. Мозкова речовина часточки 

представлена залишками епітеліоцитів (1), 

макрофагами (2). Кіркова речовина 

(стрілочки) не містить лімфоцитів.  Фарбу-

вання гематоксиліном та еозином.×400  

Рис. 9. Клоакальна сумка свійського індика 

віком 300 діб. «Епітеліальне гніздо» (Е), яке 

розміщене на одному з полюсів часточки. Фар-

бування гематоксиліном та еозином. ×400 

Рис. 10. Залишки епітеліальної кісти 

(стрілка) у слизовій оболонці КС свійського 

індика віком 330 діб. Фарбування за Ван-Гізон. 

×90 
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ком 360 діб цей орган відсутній. 
2. Перші морфологічні ознаки фізіологічної 

інволюції клоакальної сумки свійського індика 
виявляються у 210-добовому віці. Вони прояв-
ляються на макро- і мікроскопічному рівнях.  

3. Макроскопічно ознаки інволюції проявля-
ються зменшенням абсолютної маси і розмірів 
органа, зміною його щільності, форми і втра-
тою складчастості слизової оболонки. 

4. Мікроскопічні ознаки характеризуються 
вакуольною дистрофією поверхневого епіте-
лію слизової оболонки, кістозом і некрозом 
часточок органа, заміщенням паренхіматозних 
і стромальних структур щільною волокнистою 
сполучною, або жировою тканиною.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНВОЛЮЦИИ 
КЛОАКАЛЬНЫЙ СУМКИ У ДОМАШНЕЙ ИНДЕЙКИ (MELLEAGRIS 

GALLOPAVO [VAR. DOMESTICUS]) 

Костюк А.В. 

Проведенными исследованиями установлено, что клоакальная сумка у домашней индейки по-

роды местная бронзовая постоянно регистрируется до 330-суточного возраста. У птицы воз-

растом 360 суток этот орган отсутствует. Первые морфологические признаки физиологиче-

ской инволюции клоакальной сумки домашней индейки происходят в 210-суточном возрасте. Они 

проявляются на макро- и микроскопическом уровнях. Макроскопически признаки инволюции про-

являются уменьшением абсолютной массы и размеров органа, изменением его консистенции, 

формы и потерей складчатости слизистой оболочки. Микроскопические признаки характеризу-

ются вакуольной дистрофией поверхностного эпителия слизистой оболочки, кистозом и некро-

зом долек органа, замещением паренхиматозных и стромальных структур плотной волокнистой 

соединительной, или жировой тканью 

 

Домашняя индейка, физиологическая инволюция, клоакальная сумка, макроскопические 

морфологические признаки, микроскопические морфологические признаки 


