
Постановка проблеми. Актуальним у наш 

час є питання щодо детальних досліджень осо-

бливостей будови і функції імунної системи 

продуктивної птиці, зокрема, лімфоїдних стру-

ктур, асоційованих із слизовими оболонками 

трубкоподібних органів, морфофункціональ-

ний статус яких, визначає стан природної ре-

зистентності та реактивності органів апарату 

травлення [2, 6]. Ця проблема набуває особли-

вого значення в умовах промислового птахівни-

цтва, що спричинено негативним впливом ан-

тропогенних факторів на показники життєздат-

ності птиці [3, 8].  

Знання закономірностей морфогенезу лім-

фоїдних структур кишечнику свійської птиці є 

необхідним для більш глибокого розуміння 

патогенезу хвороб органів травлення, а також 

створення ефективних методів імунокорекції, 

імуностимуляції та імунопрофілактики в умо-

вах їх інтенсивного вирощування. Морфогенез 

периферійних лімфоїдних органів найбільш 

детально досліджені в людини, лабораторних 

тварин та деяких видів продуктивних ссавців 

[6, 8]. Серед продуктивної птиці найбільш де-

тально досліджені лімфоїдні органи курей [3, 5, 

7], лімфатичні вузли гусей та качок. Незважаю-

чи на те, що в останні роки в багатьох країнах 
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Мускусна качка, дифузна лімфоїдна тканина, лімфатичні вузлики, агреговані лімфатичні 

вузлики, дванадцятипала, порожня та клубова кишки 

використовують для промислового розведен-

ня, особливості морфологічного статусу їх лі-

мфоїдних утворень, aсоційованих із слизовими 

оболонками трубкоподібних органів, залиша-

ються майже не з’ясованими.  

Мета дослідження. Визначити особливості 

морфогенезу та структурно-функціональної орга-

нізації лімфоїдних утворів слизової оболонки 

тонкої кишки мускусних качок на тканинному та 

клітинному рівнях структурної організації у ран-

ньому постнатальному онтогенезі (від народжен-

ня до настання статевої зрілості). 

Матеріал і методи дослідження. Роботу 

проводили в лабораторії гістології, імуноцито-

хімії та патоморфології науково – дослідного 

центру біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів АПК Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету.  

Досліджували дванадцятипалу, порожню і 

клубову кишку клінічно здорових, не вакцино-

ваних, мускусних качок віком 1-, 5-, 10-, 15-, 

20-, 25-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210- та 

240- діб (по 5 голів у кожній групі), вирощених 

в умовах віварію. Дослідження макро-

мікроанатомії і топографії лімфоїдних струк-

тур слизової оболонки порожньої кишки, про-

водили за методикою Hellman. 

Відібрані органи фіксували у 10%-му розчи-
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ні формаліну з подальшим виготовленням то-

тальних парафінових (3-5 мкм), та замороже-

них (15-20 мкм) гістологічних зрізів за класич-

ною методикою. Зрізи фарбували гематоксилі-

ном Ерліха та еозином, азур II- еозином та ім-

прегнували сріблом за Футом у модифікації 

П.М. Гавриліна [4]. Кількісне співвідношення 

та якісну характеристику тканинних компоне-

нтів та компонентів лімфоїдних утворень тон-

кої кишки визначали методом гістіостереомет-

рії з використанням окулярних тестових сис-

тем за Г. Г.Автанділовим [1]. 

Результати дослідження. Процес морфо-

функціональної диференціації і спеціалізації 

лімфоїдних утворів тонкої кишки в мускусних 

качок відбувається у певній послідовності: від 

стадії концентрації лімфоїдних клітин, розмі-

щених у власній пластинці слизової оболонки 

тонкої кишки добових каченят і представле-

них невеликою кількістю поодиноко розташо-

ваних лімфоцитів, до формування поодиноких 

ЛВЗ, а в подальшому й АЛВ без центрів та з 

центрами розмноження у 90–240-добової пти-

ці. 

До 20-добового віку лімфоїдні утворення 

всіх відділів тонкої кишки кaченят представле-

ні дифузними скупченнями лімфоїдних клітин, 

що локалізовані у власній пластинці слизової 

оболонки і мають вигляд однорідних за своєю 

будовою утворень ДЛТ без видимих розрі-

джень та ущільнень у центрі. Надалі у процесі 

диференціації лімфоїдної тканини починають 

формуватися ЛВЗ.  

Лімфоїдні структури слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки у мускусних качок 

представлені виключно ДЛТ, площа якої ста-

новить 1,41 % від загальної площі слизової 

оболонки, та поодинокими ЛВЗ, що з’являють-

ся з 20–25-добового віку, їх ВП складає 1,12%, 

а кількість поступово збільшується до настан-

ня статевої зрілості.  

Вторинні ЛВЗ, як основні морфологічні ма-

ркери імунокомпетентності, у слизовій оболо-

нці двaнадцятипалої кишки качок виявляються 

з 90-добового віку, їх частка складає 1,10%. 

Характерні для цього органа ссавців АЛВ у 

качок до 240-добового віку не виявляються. 

Отже, у морфогенезі лімфоїдних структур сли-

зової оболонки дванадцятипалої кишки муску-

сних качок можна виділити три основних пері-

оди: переважний розвиток ДЛТ (до 20–25-

добового віку); ЛВЗ без центрів розмноження 

(25–120 діб) та ЛВЗ з центрами розмноження 

(120–240-добовий вік).  

Слід зазначити, що повний комплекс мор-

фологічних ознак, який свідчить про функціо-

нальну зрілість пaренхіми в АЛВ клубової ки-

шки, виявляють лише у 60-добової птиці, 

вміст ДЛТ становить 39,05 %, ЛВЗ без центрів 

розмноження – 11,56%, ЛВЗ з центрами роз-

множення – 3,27 %.  

На тканинному рівні кишкову бляшку фор-

мують ЛВЗ, що розміщуються у власній плас-

тинці слизової оболонки, переважно, у ділянці 

основи кишкових ворсинок. ЛВЗ локалізовані 

серед ДЛТ, яка повністю заповнює проміжки 

між кишковими ворсинками та криптами, міс-

цями руйнуючи їх, що надає їм вигляду своєрі-

дних “септ”.  

Починаючи з 90-добового віку, у стінці по-

рожньої та клубової кишок каченят відбува-

ється стрімкий розвиток вторинних ЛВЗ на тлі 

зменшення відносної кількості ДЛТ у складі 

АЛВ. ЛВЗ збільшуються у розмірах, локалізу-

ються у власній пластинці слизової оболонки 

біля основи та на рівні середини висоти киш-

кових ворсинок. 

Від 120-добового віку до настання статевої 

зрілості (240 діб) у слизовій оболонці всіх від-

ділів тонкої кишки завершується формування 

ЛВЗ як з центрами, так і без центрів розмно-

ження. У порожній та клубовій кишках збіль-

шується розмір і кількість АЛВ, у складі яких 

превалюють ЛВЗ із центрами розмноження, 

особливо великі, на тлі збільшення відносної 

кількості лімфоїдних клітин, середніх лімфо-

цитів та плaзматичних клітин. 

Отже, морфофункціонaльна диференціація і 

спеціалізація лімфоїдних утворів тонкої кишки 

має вікові та реґіонарні особливості і відбува-

ється у певній послідовності. В дванадцятипа-

лій кишці: перший етап (1–30 діб) – переваж-

ний розвиток ДЛТ; другий етап (30–90 діб) – 

формування ЛВЗ без центрів розмноження у 

власній пластинці слизової оболонки; третій 

етап (90–240 діб) – формування ЛВЗ з центра-

ми розмноження майже по всій товщині влас-

ної пластинки слизової оболонки. У порожній 

та клубовій кишці: перший етап (1–25 діб) – 

переважний розвиток ДЛТ та поодиноких ЛВЗ 
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без центрів розмноження; другий етап (25–60 

діб) – формування АЛВ; третій етап (60–90 

діб) – переважний розвиток ЛВЗ із світлими 

центрами у складі АЛВ; четвертий етап (90–

240 діб) – формування багаторядних структур 

ЛВЗ у складі слизової та м'язової оболонок 

органів (рисунок). Серед лімфоїдних утворів 

слизової оболонки порожньої та клубової ки-

шок найбільша ВП лімфоїдної тканини (понад 

90%) належить АЛВ, до складу яких входять 

ДЛТ, ЛВЗ на різних рівнях структурної органі-

зації, епітелій, крипти слизової оболонки та 

пухка сполучна тканина відповідного відділу 

кишки. ЛВЗ локалізовані серед ДЛТ, яка по-

вністю заповнює проміжки між кишковими 

ворсинками та криптами, місцями руйнуючи 

їх, утворює своєрідні “септи”. Вікові зміни 

клітинного складу імунних утворів слизової 

оболонки всіх відділів тонкої кишки характе-

ризуються поступовим збільшенням загaльної 

кількості лімфоїдних клітин та макрофагоци-

тів: до 30-добового віку – переважно за раху-

нок популяцій малих лімфоцитів у складі ДЛТ 

і ЛВЗ без центрів розмноження на поверхні 

слизової оболонки дванадцятипалої кишки та 

ЛВЗ з центрами розмноження у складі порож-

ньої та клубової кишок; з 90- до 240-добового 

віку – поступово зростає відносна кількість 

плазматичних клітин, середніх та великих лім-

фоцитів на тлі незначного зниження вмісту 

ретикулярних клітин.  

Висновки:  
1. Морфогенез лімфоїдних структур тонкої 

кишки мускусних качок протягом раннього 

постнатального онтогенезу (від 1- до 240-

добового віку) відбувається поетапно від ста-

дії концентрації лімфоїдних клітин у власній 

пластинці слизової оболонки до формування 

лімфоїдних бляшок (агрегованих лімфатичних 

вузликів) з тотальним характером локалізації 

від епітелію слизової до серозної оболонки.  
2. Ознаки структурно-функціональної ди-

ференціації та спеціалізації лімфоїдних утво-

рень в межах тонкої кишки мускусних качок 

відрізняється значним ступенем варіабельнос-

ті. Відсутність на всіх етапах розвитку впоряд-

кованих лімфоїдних утворів у стінці дванадця-

типалої кишки, супроводжується інтенсивним 

формуванням високодиференційованих лімфо-

їдних бляшок в стінці порожньої та клубової 

кишок у кількості більше ніж 90% від загаль-

ного вмісту лімфоїдної тканини. 
3. Комплекс морфологічних ознак імуноко-

мпетентності в слизовій оболонці тонкої киш-

ки мускусних качок протягом постнатального 

онтогенезу формується повільно та поступово 

протягом перших місяців життя з появою чіт-

ких структурних маркерів функції антитілоут-

ворення в лімфоїдних утворах дванадцятипа-

лої кишки у 90- добових каченят, порожньої та 
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Рисунок. Схема локалізації імунних утворів тонкої кишки мускусної качки  
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Установлено, что морфогенез лимфоидных структур тонкой кишки мускусных уток в тече-

ние раннего постнатального онтогенеза происходит в три основных этапа: развитие диффуз-

ной лимфоидной ткани и лимфатических узелков без центров размножения (к 30-суточному воз-

расту); формирование агрегированных лимфатических узелков (к 60-суточному возрасту); разви-

тие одиночных и агрегированных лимфатических узелков с центрами размножения и их 

"распространения" в пределах всей толщи кишечной стенки (к 240-суточному возрасту). Полный 

комплекс морфологических признаков иммунокомпетентности формируется в лимфоидных 

структурах кишечника мускусных уток к 60-суточному возрасту 

Мускусная утка, диффузная лимфоидная ткань, лимфатические узелки, агрегированные 

лимфатические узелки, лимфоидные клетки, двенадцатиперстная, тощая и подвздошная 

кишки  


