
Постановка проблеми. Завдяки застосуван-

ню в останні десятиріччя імуногісто- та цито-

хімічних методик, був встановлений факт спе-

ціалізації окремих ділянок паренхіми перифе-

ричних лімфоїдних органів ссавців за реаліза-

ції імунобіологічної функції [3, 4]. Згідно з су-

часними уявленнями лімфатичні вузли у ссав-

ців складаються з трьох основних компонентів 

– сполучнотканинного каркасу (капсула і тра-

бекули, ворітне потовщення капсули), системи 

лімфатичних просторів або синусів та лімфоїд-

ної паренхіми [12]. До теперішнього часу у ве-

теринарній морфології основними морфологіч-

ними критеріями функціонального статусу лі-

мфатичних вузлів, як антигенреактивних стру-

ктур, є співвідношення кіркової та мозкової 

речовин, а також наявність у їхній паренхімі 

лімфатичних вузликів [1, 5, 6]. За сучасними 
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Встановлено, що морфологічні ознаки функціональної спеціалізації в паренхімі лімфатичних 

вузлів (ЛВ) великої рогатої худоби (ВРХ) формуються протягом останніх місяців пренатального 

онтогенезу. У ЛВ новонароджених телят лімфоїдна тканина чітко поділяється на 

компартменти (лімфоїдні часточки) та функціональні зони, найбільш розвиненими з яких є 

одиниці глибокої кори (ОГК) та мозкові тяжі. Лімфатичні вузлики (ЛВУЗ) у невеликій кількості 

локалізуються вздовж крайових синусів вузлів. Розвиток компартментів ЛВ протягом 

постнатального онтогенезу відбувається внаслідок збільшення кількості ЛВУЗ, 

розповсюдження ЛВУЗ у глибокі шари паренхіми органів, розвитку та мультиплікації ОГК. 

Доведено, що найбільш лабільним компонентом компартментів ЛВ є лімфатичні вузлики, 

відносна площа яких інтенсивно зростає від народження до 30-добового віку. Відносна площа 

ОГК в ЛВ ВРХ з віком помірно збільшується, а характер локалізації суттєво змінюється. У 120-

добових телят ОГК в паренхімі ЛВ розташовується в декілька шарів, як й компартменти в 

цілому. Вікові зміни будови та гістоархітектоніки компартментів супроводжується змінами 

клітинного складу та архітектоніки ретикулярного остова окремих функціональних зон, 

основними з яких є збільшення відносної кількості плазматичних клітин в мозкових тяжах та в 

крайових зонах ОГК та загальне зростання «концентрації» лімфоїдних клітин у всіх без винятку 

функціональних зонах паренхіми ЛВ 

Велика рогата худоба (ВРХ), лімфатичні вузли (ЛВ), лімфоїдна паренхіма, лімфоїдні 

часточки, одиниці глибокої кори, лімфатичні вузлики, ретикулярні волокна, морфогенез 

концепціям [7, 8], лімфатичні вузлики є зона-

ми, які чітко реагують на наявність в організмі 

чужорідного агента, що яскраво доводиться їх 

відсутністю у лімфоїдній тканині тварин [9]. 

При цьому деякі автори [5,6] вважають, що в 

центрах розмноження здійснюється проліфе-

рація клітин, які специфічно реагують на ан-

тигенну стимуляцію. У сучасній науковій лі-

тературі субодиниці паренхіми лімфатичних 

вузлів позначаються як лімфоїдні часточки 

[12, 13, 14] або компартменти [15, 16]. Встано-

влено, що лімфоїдні часточки ЛВ складаються 

з комплексу клітинних зон, серед яких виділя-

ють високоспеціалізовані Т- і В- клітинні зони 

(одиниці глибокої кори (ОГК) і лімфатичні 

вузлики, відповідно), та низько спеціалізовані 

з гетерогенною популяцією лімфоцитів 

(коркове плато, периферія ОГК, мозкові тяжі). 

УДК: 621.41+612.42:636.21 

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПАРЕНХІМИ 
ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В РАННЬОМУ 
ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ   

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

¹ Науковий керівник: д. вет. н., професор, Гаврилін П.М. 



Вагоме значення у з’ясуванні закономірностей 

формування морфологічних ознак імунологіч-

ної реактивності у ВРХ  в ранньому постната-

льному онтогенезі являються дослідження осо-

бливостей морфогенезу паренхіми цих органів, 

структурно-функціональної організації компа-

ртментів ЛВ, закономірностей постнатальних 

структурно-функціональних перетворень окре-

мих зон і сегментів паренхіми ЛВ, залежно від 

їх локалізації та віку тварин, періодизація рос-

ту і розвитку ЛВ у ВРХ  на ранніх етапах пост-

натального онтогенезу, з урахуванням законо-

мірностей формування морфологічних ознак 

їхньої імунокомпетентності. Серед них біль-

шість аспектів постнатальної морфофункціона-

льної адаптації до теперішнього часу залиша-

ються остаточно не з’ясованими. 

Аналіз останніх досліджень та постановка 
завдання. З точки зору сучасних концепцій 

про структурно-функціональну організацію 

будови паренхіми периферичних лімфоїдних 

органів ссавців, можна сказати, що досліджені 

вони вкрай недостатньо. Що в значному ступе-

ні знижує інформативність даних про особли-

вості морфогенезу та реактивних змін при реа-

лізації ЛВ імунобіологічної функції. Недостат-

ньо визначені закономірності структурно-

функціональної спеціалізації паренхіми лімфа-

тичних вузлів у ВРХ на тканинному та клітин-

ному рівнях організації, з точки зору концепції 

її часточкової будови та закономірностей змін 

лімфоїдної тканини ЛВ, у період від народжен-

ня до настання фізіологічної зрілості. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріа-

лом досліджень були соматичні та вісцеральні 

лімфатичні вузли, відібрані від клінічно здоро-

вих новонароджених (добових), 10-, 30-, 120- 

добових телят та 16-місячних телиць червоної 

степової породи. Серед соматичних лімфатич-

них вузлів відбирали поверхневі шийні та під-

клубові (колінної складки), а серед вісцераль-

них – портальні (печінкові), клубовоободові та 

каудальні середостінні. Тварин відбирали за 

стандартною для породи та віку масою тіла та 

середньодобовим приростом. Відібрані органи 

фіксували у 10%-му розчині формаліну з пода-

льшим заливанням у парафін. Виготовляли то-

тальні парафінові (товщиною 3-10 мкм) та за-

морожені (товщиною 15-20 мкм) гістозрізи згі-

дно загальноприйнятих методик [17]. Зрізи фа-

рбували гематоксиліном Ерліха та еозином, 

азур II- еозином та імпрегнували сріблом за 

Футом у модифікації П.М. Гавриліна [10]. Під-

рахунок клітин у кірковій та мозковій речовині 

ЛВ та їхніх окремих функціональних зонах 

(кіркове плато, ОГК, мозкові тяжі, лімфатичні 

вузлики з центрами та без центрів розмножен-

ня) проводили з використанням світлового мі-

кроскопа “Olympus CH-20” при тисячократно-

му збільшенні. Цитограми ЛВ визначали шля-

хом підрахунку не менше ніж 100 клітин в ко-

жній окремій функціональній зоні в 5 препара-

тах кожного органа в кожній віковій групі. На 

основі одержаних даних визначали середній 

відсотковий вміст або відносну кількість різ-

них видів клітин (великих,середніх і малих лі-

мфоцитів, плазматичних і ретикулярних клі-

тин, макрофагів та інших клітин) в тій чи ін-

шій функціональній зоні . Статистичну оброб-

ку цифрових показників виконували з викорис-

танням стандартних програмних пакетів 

„Microsoft Excel”. 

Результати досліджень. Встановлено, що 

ознаки морфо-функціональної спеціалізації 

паренхіми чітко виражені в усіх групах ЛВ но-

вонароджених телят, а їх вікова динаміка є ха-

рактерною як для окремих ЛВ, так і тих чи ін-

ших структур компартментів. Кількісна дина-

міка тканинних компонентів в ЛВ телят у не-

онатальний та молочний періоди характеризу-

ється значним збільшенням відносної площі 

(ВП) лімфоїдної тканини з відповідним послі-

довним зменшенням ВП сполучної тканини, 

що характерне для новонароджених телят. Ма-

ксимальна кількість паренхіми міститься у віс-

церальних ЛВ новонароджених телят, розта-

шованих у черевній порожнині – в печінково-

му та клубовоободовому ЛВ (78,47±1,05 % і 

77,96±1,59 %, відповідно) (табл. 1). У 10-

добових телят співвідношення тканинних ком-

понентів в більшості ЛУ суттєво змінюються, 

при цьому збільшується відносна площа як лі-

мфоїдної тканини паренхіми, так і сполучної 

строми. У ЛВ телят до 30-добового віку збері-

гається тенденція до перерозподілу співвідно-

шення площі між сполучною та лімфоїдною 

тканинами. Соматичні ЛВ 30-добових телят 

містять сполучної тканини більше, ніж вісце-

ральні. ВП лімфоїдної тканини і максимальна 

ВП сполучної тканини спостерігається у 120-

добових і дорослих тварин, що свідчить про 

зрілість їх лімфопоетичних структур (табл. 1).  
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У паренхімі ЛВ новонароджених телят бі-

льшість лімфатичних вузликів (ЛВУЗ) мають 

центри розмноження, а менша їх кількість без 

центрів розмноження. Виключенням є поверх-

невий шийний та печінковий  ЛВ, де переважа-

ють ЛВУЗ без центрів розмноження (табл. 2). 

В соматичних ЛВ 10-добових телят, як і у 

новонароджених, ВП ЛВУЗ без центрів роз-

множення значно перевищує ВП ЛВУЗ з 

центрами розмноження. Але у вісцеральних 

ЛВ 10-добових телят ВП ЛВУЗ з центрами 

розмноження значно зростає по відношенню 

до ВП ЛВУЗ без центрів розмноження. 

ВП вузликової лімфоїдної тканини в сома-

тичних та вісцеральних ЛВ 30-добових телят 

зростає виключно за рахунок розвитку ЛВУЗ з 

центрами розмноження (табл. 2). У всіх без 

винятку ЛВ 120-добових телят і 16-місячних 

телиць стабільно продовжує зростати ВП вуз-

ликової лімфоїдної тканини за рахунок ЛВУЗ 

зі світлими центрами, на тлі різкого зменшен-

ня ЛВУЗ без центрів розмноження (табл.2). 

Кіркове плато та ОГК в соматичних ЛВ но-

вонароджених телят розташовуються порівня-

но вузькою смугою впродовж капсули крайо-

вого синуса, а також капсулярних трабекул. 

Найбільшого розвитку ВП ОГК серед соматич-

них ЛВ новонароджених телят досягає в під-

клубовому ЛВ, а ВП кіркового плато більш 

розвинена у поверхневому шийному ЛВ) (табл. 

3).У телят з 10-добовий по 30-добовий вік спо-

стерігається відносне збільшення ВП кіркового 

плато і ОГК у вcих групах ЛВ. Але при досяг-

ненні тваринами 120-добового віку, в їх  ЛВ 

відмічається тенденція до зменшення показни-

ків ВП кіркового плато і ОГК, включно до 16-

місячного віку (табл.3).  

Між ОГК і ворітним потовщенням у ЛВ но-

вонароджених телят локалізуються тонкі, ви-

довжені мозкові (м’якотні) тяжі і розташовані 

між ними, добре виражені, міжмозкові синуси. 

В усіх, без виключення ЛВ 10-добових телят 

ВП мозкових тяжів стабільно збільшується, а 

до 30-добового віку спостерігається зменшен-

ня їх ВП (табл. 4). Серед соматичних ЛВ 120-

добових та 16-місячних тварин ВП мозкових 

тяжів  збільшується у поверхневому шийному 

ЛВ і зменшується у підклубовому ЛВ. У вісце-

ральних ЛВ 120-добових телят ВП мозкових 

тяжів зменшується, лише в печінковому ЛВ 

цей показник залишається незмінним. А у 16-

місячних телиць ВП мозкових тяжів різко зме-

ншується в печінковому ЛВ і збільшується в 

клубовоободовому ЛВ (табл. 4). 

При дослідженні гістоархітектоніки парен-

хіми ЛВ у ВРХ було встановлено, що паренхі-

ма ЛВ , як й у всіх інших ссавців має часточко-

ву структуру. При цьому часточки паренхіми 

ЛВ є в основному сформованими вже на мо-

мент народження, але ступінь розвитку спеціа-
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Таблиця 1. Вікові зміни відносної площі строми і паренхіми в деяких соматичних і вісцера-
льних лімфатичних вузлах ВРХ, %.  

Лімфатичні вузли Вік тварин 

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб дорослі 

Поверхневий 

шийний 

Строма 9,75±0,37 11,48±1,63 10,8±1,17 14,7±1,65 24±1,16 

паренхіма 74,32±1,96 81,4±1,25 82,35±0,92 74±0,92 68,76±0,66 

Підклубовий Строма 6,45±0,74 11,04±0,93 9,65±1,68 16,80±1,93 13,6±0,27 

паренхіма 78,17±1,57 80,56±1,5 82,1±0,92 72,9±0,88 79,43±0,95 

Каудальний 

середостінний 

Строма 7,8±0,69 10,70±1,68 10,00±1,21 12,9±0,57 13,8±1,63 

паренхіма 71,99±1,54 83,10±1,56 82,75±0,88 79,2±0,88 80,2±0,77 

Печінковий Строма 9,3±1,13 9,90±1,48 10,35±1,38 11,3±1,1 26,2±1,16 

паренхіма 78,47±1,052 83,07±1,54 82,4±0,87 81,29±0,83 65,1±0,85 

Клубово-

ободовий 

Строма 9,9±0,25 9,44±0,84 10,2±1,19 8,9±0,38 11,6±0,74 

паренхіма 77,96±1,59 85,4±0,6 81,6±1,22 84,86±0,88 80,1±0,69 
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Таблиця 2. Вікові зміни відносної площі лімфатичних вузликів в лімфатичних вузлах, %  

Лімфатичні вузли Вік тварин 

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб 16-місяців 

Поверхневий 

шийний 

вузлики без центрів 

розмноження 

1,18±0,61 1,3±0,73 1,98±0,02 1,3±0,07 1,16±0,17 

вузлики з центрами 

розмноження 

0,36±0,02 0,64±0,09 1,07±0,7 2,1±0,12 1,8±0,21 

Підклубовий вузлики без центрів 

розмноження 

0,3±0,08 0,76±0,01 0,80±0,01 0,5±0,09 0,93±0,04 

вузлики з центрами 

розмноження 

1,67±0,32 3,62±0,62 3,9±0,37 5,6±0,12 5,7±0,17 

Каудальний 

середостінний 

вузлики без центрів 

розмноження 

0,77±0,06 1,02±0,48 2,5±0,08 0,4±0,03 0,7±0,12 

вузлики з центрами 

розмноження 

1,07±0,50 3,1±0,57 3,55±0,47 8,7±1,17 1,8±0,26 

Печінковий вузлики без центрів 

розмноження 

0,50±0,08 0,86±0,03 0,90±0,06 0,63±0,08 0,46±0,07 

вузлики з центрами 

розмноження 

0,37±0,05 0,59±0,08 0,90±0,06 0,36±0,04 1,6±0,23 

Клубово-

ободовий 

вузлики без центрів 

розмноження 

0,36±0,03 1,08±0,74 2,45±0,56 0,56±0,08 0,4±0,06 

вузлики з центрами 

розмноження 

0,88±0,06 3,77±0,23 3,75±0,12 11,8±0,37 7,9±0,48 

Таблиця 3. Вікові зміни відносної площі коркового плато (КП) і паракортикальной зони 
(ОГК) в соматичних і вісцеральних лімфатичних вузлах, %  

Лімфатичні вузли Вік тварин  

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб 16-місяців 

Поверхневий 

шійний 

ОГК 32,34±1,71 20,1±1,46 29,5±1,13 19,3±1,26 21,00±0,93 

КП 15±3,9 11,76±2,06 13,8±1,23 14,00±0,69 16,5±1,23 

Підклубовий ОГК 35,6±1,28 38,54±0,78 40,50±2,44 35,8±0,19 34,3±1,46 

КП 14±2,26 9,64±1,24 14,60±0,61 10,1±0,34 6,9±0,56 

Каудальний 

середостіння 

ОГК 30,45±1,12 32,38±1,79 30,00±1,57 26,2±0,88 38,2±1,38 

КП 8±1,68 16,9±1,07 15,2±0,46 14,6±1,71 10,00±0,49 

Печінковий ОГК 36,5±2,92 31,6±1,81 12,7±1,37 16,4±1,76 20,3±1,34 

КП 4,2±0,54 5,52±0,13 11,7±0,76 6,6±0,26 10,4±0,38 

Клубово-

ободовий 

ОГК 33,6±2,77 32,4±1,13 31,35±2,13 35,8±2,3 19,6±0,53 

КП 10,27±0,33 6,84±0,40 10,4±0,42 11,7±1,32 9,5±0,84 
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лізованих клітинних зон в межах часточок є 

мінімальний, що обумовлено дуже низьким 

ступенем антигенної стимуляції вторинних лім-

фоїдних органів у ссавців в період внутрішньо-

утробного розвитку [11]. 

Постнатальний розвиток часточок паренхі-

ми ЛВ великої рогатої худоби пов’язаний, на-

самперед, із інтенсивним розвитком ЛВ, споча-

тку на основі кіркового плато, до 10-добового 

віку, потім на периферії ОГК, до 120- добового 

віку, а в деяких вісцеральних ЛВ - на основі 

мозкових тяжів (починаючи з 10-добового ві-

ку). Слід зазначити, що поряд з формуванням 

чисельних ЛВУЗ відбуваються зміни кількіс-

них та якісних характеристик ОГК, які на пер-

шому етапі, до 30-добового віку, збільшуються 

з розмірах без суттєвих змін характеру локалі-

зації (в один ряд вздовж кіркового плато). В 

п о д а л ь ш о м у  в і д б у в а є т ь с я  п р о ц е с 

«мультиплікації» ОГК з формуванням в парен-

хімі ЛВ додаткових часточок, що розташовані в 

товщі паренхіми вузлів на межі з ворітним си-

нусом. 

У результаті паренхіма ЛВ телят старше 30-

добового віку набуває мозаїчної гістоархітекто-

ніки, на відміну від пошарової, описаної в літе-

ратурі у людини та лабораторних тварин. 

При дослідженні клітинного складу функці-

ональних зон паренхіми ЛВ у телят від новона-

родженого до молочного періоду включно, 

встановлена специфічність співвідношення клі-

тинних компонентів та вікової динаміки кілько-

сті лімфоїдних клітин. Основну масу клітин 

кіркового плато і ОГК в соматичних ЛВ ново-

народжених телят складають середні та малі 

лімфоцити (46,20%; 48,40%), а також ретику-

лярні клітини (22,40%). Клітинний склад 

ЛВУЗ, як без центрів розмноження, так і з 

центрами, в соматичних і вісцеральних ЛВ 

новонароджених телят представлений, в осно-

вному, популяцією малих лімфоцитів 

(82,70%). Популяція середніх лімфоцитів та 

ретикулярних клітин (14,80% та 5,60%, відпо-

відно) в ЛВУЗ соматичних і вісцеральних ЛВ 

новонароджених телят, в порівнянні з парако-

ртикальною зоною та корковим плато, значно 

менше. Клітинний склад мозкових тяжів всіх 

груп ЛВ новонароджених телят відрізняється 

від усіх інших функціональних зон паренхіми 

значним вмістом ретикулярних клітин 

(55,50%) і зменшенням відносної кількості ма-

лих і середніх лімфоцитів (25,30% та 15,30%). 

До 10-добового віку у телят в корковому 

плато і ОГК  виникають зміни клітинного 

складу функціональних зон паренхими тільки 

в соматичних ЛВ. Отже, спостерігається змен-

шення кількості середніх лімфоцитів на 0,50-

1,70% і збільшення кількості малих (на 1,10-

1,24%) і великих (на 2,20-3,30%) лімфоцитів, а 

також ретикулярних клітин (на 1,19-2,08%), 

з’являються плазмоцити та збільшується від-

носна кількість макрофагів (на 1,25-2,33%). 

Клітинний склад ЛВУЗ без центрів розмно-

ження і з центрами розмноження соматичних 

ЛВ 10-добових телят характеризується збіль-

шенням кількості ретикулярних клітин і вели-

ких лімфоцитів, стабільністю малих лімфоци-

тів та відсутністю плазмоцитів. 

Клітинний склад мозкових тяжів в сомати-

чних ЛВ 10-добових телят, в порівнянні з но-

Таблиця 4. Вікові зміни відносної площі  мозкових (м’якотних) тяжів у деяких соматичних і 
вісцеральних лімфатичних вузлах ВРХ, % 

Лімфатичні вузли Вік 

новонароджені 10-діб 30-діб 120-діб 16-місяців 

Поверхневий шийний 
34,5±3,30 47,60±0,75 35,00±1,43 37,30±1,83 28,30±0,78 

Підклубовий 26,80±1,84 35,00±1,57 23,30±1,09 21,10±1,49 31,60±1,63 

Каудальний середостінний 
31,70±1,93 45,00±3,95 33,50±1,64 29,30±0,62 29,50±1,62 

Печінковий 
36,69±1,27 44,50±1,68 56,80±1,92 57,30±1,68 32,40±2,16 

Клубовоободовий 32,85±3,89 45,00±0,72 33,70±1,87 28,00±0,24 42,70±1,57 
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вонародженими, характеризується зменшен-

ням відносної кількості більшості клітин, на 

тлі зростання ретикулярних клітин та макрофа-

гів. 

У функціональних зонах ЛВ 30-добових 

телят зберігається тенденція до збільшення кі-

лькості  більшості клітин, як в соматичних, так 

і в вісцеральних ЛВ. В корковому плато ЛВ 

30-добових телят серед лімфоїдних клітин спо-

стерігається збільшення великих та середніх 

лімфоцитів, а також макрофагів на тлі змен-

шення малих лімфоцитів та ретикулярних клі-

тин. В ОГК ЛВ 30-добових телят зменшується 

кількість малих (на 1,24-1,28%) та великих лі-

мфоцитів (на 2,12%), ретикулярних клітин (на 

1,40%) та плазмоцитів (на 5,00%), а середніх 

лімфоцитів та макрофагів значно збільшується 

(на 1,75%). В ЛВУЗ, як соматичних, так і віс-

церальних ЛВ 30-добових телят спостерігаєть-

ся збільшення середніх лімфоцитів, макрофа-

гів, плазмоцитів та ретикулярних клітин, на тлі 

зменшення великих та малих лімфоцитів. В 

мозкових тяжах соматичних ЛВ 30-добових 

телят відзначається стабільне збільшення вели-

ких та середніх лімфоцитів і зменшення малих 

лімфоцитів та ретикулярних клітин.  

У 120-добових телят, практично у всіх фун-

кціональних зонах ЛВ, спостерігається помітне 

збільшення клітинних елементів, порівняно з 

такими у 30-добових телят. В корковому плато 

та в ОГК соматичних ЛВ 120-добових телят 

серед клітин лімфоїдного ряду спостерігається 

помітне збільшення великих та середніх лім-

фоцитів (на 3,05% та 1,10%), а також плазмо-

цитів (на 1.18%), при зменшенні макрофагів 

(на 1,50%-4,80%), популяція ретикулярних же 

клітин зростає. В ЛВУЗ та мозкових тяжах 

120-добових телят в соматичних ЛВ, продов-

жує зменшуватися відносна кількість малих та 

середніх лімфоцитів, при стабільному збіль-

шенні великих лімфоцитів, плазмоцитів, рети-

кулярних клітин та макрофагів. 

У 16-місячних телиць клітинний склад в 

усіх функціональних зонах ЛВ продовжує змі-

нюватись, тобто збільшуватися кількість вели-

ких та середніх лімфоцитів, макрофагів, і змен-

шуватися відносна кількість малих лімфоцитів. 

В корковому плато у 16-місячних телиць в со-

матичних ЛВ збільшується відносна кількість 

великих та середніх лімфоцитів, макрофагів, 

гранулоцитів, на тлі зниження відносної кіль-

кості малих лімфоцитів та ретикулярних клі-

тин. Але в корковому плато вісцеральних ЛВ 

16-місячних телиць, навпаки, відмічається збі-

льшення великих лімфоцитів, ретикулярних 

клітин та зменшення середніх та малих лімфо-

циті.  В ОГК соматичних ЛВ спостерігається 

тенденція до збільшення великих лімфоцитів, 

ретикулярних клітин, макрофагів та зменшен-

ню середніх та малих лімфоцитів. В ЛВУЗ і 

мозкових тяжах соматичних ЛВ відзначається 

збільшення відносної кількості великих та се-

редніх лімфоцитів, ретикулярних клітин, на 

тлі зменшення усіх клітин лімфоїдного ряду 

паренхіми ЛВ. В вісцеральних ЛВ 16-

місячних телиць, порівняно з соматичними 

ЛВ, більш нестабільний характер змін клітин-

ного складу в усіх функціональних зонах ЛВ. 

В ОГК вісцеральних ЛВ спостерігається збіль-

шення відносної кількості великих та середніх 

лімфоцитів і зменшення малих лімфоцитів та 

ретикулярних клітин. Відносна кількість клі-

тин лімфоїдного ряду ЛВУЗ гетерогенна. В 

мозкових тяжах вісцеральних ЛВ 16-

місячних телиць у клітинному складі спостері-

гається стабільне збільшення великих лімфо-

цитів, макрофагів та гранулоцитів, на тлі зни-

ження відносної кількості малих лімфоцитів 

та ретикулярних клітин. 

Висновки. За весь новонароджений, молоч-

ний та початок періоду молочної продуктив-

ності в ЛВ телят суттєво змінюється структура 

лімфоїдної тканини їх паренхіми. ВП корково-

го плато та ОГК в соматичних і вісцеральних 

ЛВ телят найбільш значно збільшується в пер-

ші десять діб життя. Потім, до кінця молочно-

го періоду та початку періоду молочної проду-

ктивності, ВП коркового плато та ОГК суттє-

во не змінюються. Незначні зміни спостеріга-

ються лише до 30-добового віку, де даний по-

казник помітно зменшується, а до 120-

добового віку телят, навпаки, збільшується і 

стабільний до 16-місячного віку. Паренхіма 

ЛВ ВРХ має часточковий характер будови. 

Кожна лімфоїдна часточка є сукупністю висо-

ко-та низько спеціалізованих клітинних зон зі 

специфічною для кожної з них архітектонікою 

ретикулярного остова, розташованих у певній 

закономірності. Всі без винятку високоспеціа-

лізовані клітинні зони (ОГК, ЛВУЗ ) мають 
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сфероподібну форму, а низькоспеціалізовані – 

циліндроподібну (кіркове плато, мозкові тяжі). 

Основними особливостями структурно-

функціональної організації паренхіми ЛВ 

ВРХ є різнорівнева (наскрізна) локалізація 

ЛВУЗ у межах часточок (від кіркового плато 

до мозкових тяжів) та мозаїчна гістоархітекто-

ніка, що обумовлена  багатошаровим розташу-

ванням компартментів (часточок паренхіми) 

від крайового до ворітного синусів.  

Вікові перетворення лімфоїдних часточок у 

ЛВ ВРХ худоби в постнатальному онтогенезі 

пов’язані з інтенсивним розвитком ЛВУЗ та 

ОГК, та їх розповсюдженням у напрямку від 

крайового до ворітного синусів вузлів. 

Гетерогенність клітинного складу у функці-

ональних зонах паренхими ЛВ ВРХ проявля-

ється вже з моменту народження та характері-

зується переважанням лімфоїдних клітин по-

над стромальними. Вікова кількісна динаміка 

клітин лімфоїдної паренхіми ЛВ у телят від 

народження до початку молочної продуктив-

ності характеризується інтенсивним збільшен-

ням вмісту плазматичних клітин у всіх функ-

ціональних зонах, починаючи з 30-добового 

віку. Збільшення кількості плазматичних клі-

тин відбувається на фоні зменшення малих 

лімфоцитів, з помірним збільшенням великих 

та макрофагів, супроводжуючи зміни гістоар-

хітектоніки компартментів ЛВ. Що характері-

зується поступовим «проникненням» ЛВУЗ 

вглиб лімфоїдної паренхими в напрямку від 

краєвого синусу до воротного.  

Перспективи подальших досліджень. Для 

створення концепції постнатальної спеціаліза-

ції паренхіми ЛВ великої рогатої худоби, не-

обхідно провести комплекс імуногістохіміч-

них досліджень з метою встановлення вікової 

динаміки лімфоїдних клітин із мембранними 

маркерами в межах окремих компартментів та 

паренхіми вузлів в цілому.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗА-
ЦИИ ПАРЕНХИМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Перепечаева Н.Г. 

Установлено, что морфологические признаки функциональной специализации в паренхиме 

лимфатических узлов (ЛУ) крупного рогатого скота (КРС) формируются на протяжении по-

следних месяцев пренатального периода онтогенеза. В ЛУ новорожденных телят лимфоидная 

ткань четко разделена на компартменты (лимфоидные дольки) и функциональные зоны, наибо-

лее развитыми из которых есть единицы глубокой коры (ЕГК) и мозговые тяжи. Лимфатиче-

ские узелки в небольшом количестве локализируются вдоль краевых синусов узлов. Развитие ком-

партментов ЛУ на протяжении постнатального пери ода онтогенеза происходит вследствие 

увеличения количества лимфатических узелков, распространения лимфатических узелков в глу-

бокие слои паренхимы органов, развития и мультипликации ЕГК. Доказано, что наиболее лабиль-

ными компонентами компартментов ЛУ есть лимфатические узелки, относительная площадь 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.2.№3, 2014 

которых, интенсивно увеличивается от рождения до 30-суточного возраста. Относительная 

площадь ЕГК в ЛУ КРС с возрастом постепенно увеличивается, а характер локализации суще-

ственно изменяется. У 120-суточных телят ЕГК в паренхиме ЛУ  размещаются в несколько 

слоев, как и компартменты в целом. Возрастные изменения строения и гистоархитектоники 

компартментов сопровождаются изменениями клеточного состава и архитектоники ретику-

лярного остова отдельных функциональных зон, основными из которых есть увеличение относи-

тельного количества плазматических клеток в мозговых тяжах и в краевых зонах  ЕГК и общее 

увеличение «концентрации» лимфоидных клеток во всех без исключения функциональных зонах 

паренхимы ЛУ 

 

Крупный рогатый скот (КРС), лимфатические узлы (ЛУ), лимфоидная паренхима, лимфо-

идные дольки, единицы глубокой коры (ЕГК), лимфатические узелки, ретикулярные волокна, 

морфогенез 


