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ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГОНАД СЕЛЕЗНІВ

Наведені дані щодо ембріогістогенезу гонад селезнів пекінської та української білої порід качок
на 3-26 добу інкубації. Встановлено породні відмінності темпів формування структур сім’яників та
їх придатків сім’яників. Більш інтенсивно розвивалися статеві залози зародків селезнів пекінської
породи.

Постановка проблемиу загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Птахівничі господар-
ства зазнають значних збитків через низьку за-
плідненість яєць, недостатню виводимість та
життєздатність новонародженого молодняка во-
доплавної птиці. Зокрема, виводимість каченят є
низькою і часто сягає лише 50-60%. Без сумніву,
недостатня вивченість морфології та функції ста-
тевих органів селезнів є одною з причин, що зу-
мовлюють недостатній розвиток галузі птахівниц-
тва.

Знання репродуктивного апарату селезнів є
необхідною умовою використання методу штуч-
ного запліднення у качківництві, що дозволить
значно збільшити економічну ефективність від-
творення стада та виробництва качиного м’яса.

Аналіз досліджень та публікації. Дотепер
багато питань формування репродуктивного апа-
рату птахів лишаються мало вивченими. Більш
того, наявні в літературі відомості відносно роз-
витку статевих органів сільськогосподарських
птахів стосуються переважно півнів та гусаків
[1,3-7, 9-11], а також самок цих видів птиці. Щодо
селезнів, то відомості з цих питань надто обме-
жені [8, 12].

Крім того, дані, що характеризують темпи
ембріогенезу органів відтворення селезнів у
зв’язку з породними відмінностями у літературі
майже відсутні [2].

Поповнення недостатньої інформації шля-
хом вивчення розвитку та становлення функції
статевих залоз різних порід качок сприятиме удо-
сконаленню племінної роботи та розробці більш
раціональних технологічних прийомів з виробни-
цтва качиного м’яса.

Завдання дослідження. Метою досліджень
було вивчення ембріонального розвитку та функ-
ціонального становлення статевих залоз самців
двох найбільш поширених та затребуваних у
промисловому птахівництві порід качок - пекінсь-
кої та української білої.

Матеріали досліджень. Для ембріогістоло-
гічного аналізу були використані яйця з зародка-
ми, інкубовані за загальноприйнятим режимом в
терміни 3,5,7,10,13,16,23,26 діб з початку інкуба-
ції по7-10 об’єктів кожної вікової та породної гру-

пи, що були отримані в дослідному господарстві
«Борки» Інституту птахівництва.

Для дослідження відбиралися нормально
розвинені зародки. Гонади вилучали з ембріонів,
починаючи з 16-добового віку. Гістологічні зрізи
готували за загальноприйнятою методикою, їх
забарвлення проводили гематоксиліном та еози-
ном, методом Маллорі, суданом 3за Дадді, мето-
дом Шубича.

Результати досліджень. На 3 добу інкубації
зачатки статевих залоз ще відсутні. У судинах
жовткового міхура та у мезенхіми виявляються
попередники статевих клітин – гоноцити, які відрі-
зняються від оточуючих більшим розміром та
округлою формою.

На 5 добу інкубації закладка гонад має ви-
гляд невеликого випину на вентральній поверхні
первинної нирки. У мезенхімі зачатку виявляють-
ся гоноцити, які також знаходяться у просвітах
кровоносних судин та мезенхімі тіла ембріонів.
Помітно, що кількість таких статевих клітин в лівій
закладці більша, ніж у правій.

На 7 добу інкубації реєструється занурення
поверхневого епітелію та гоноцитів вглиб заклад-
ки та формування епітеліальних тяжів. Цей про-
цес більш інтенсивно відбувається у ембріонів
пекінських качок. Інодізустрічаються фігуримітозу
первинних статевих клітин. Стає помітним нерів-
номірний розвиток гонад: лівий зачаток переви-
щує за розмірами правий.В цьому віці за структу-
рою гонад вже можна визначити статеву належ-
ність зародків пекінських качок, в той час якв ем-
бріонів української білої породи стать розпізна-
ється лише з восьмої доби інкубації.

На 10 добу інкубації починається формуван-
ня білкової оболонки гонад, продовжується роз-
виток епітеліальних тяжів закладки сім’яника. Лі-
ва гонада у більшості випадків за розмірами пе-
ревищує праву, епітеліальні тяжі більш розгалу-
жені та розташовані щільніше. Звертає на себе
увагу краще розвинута кровоносна судинна сітка
лівої закладки.

Ступінь диференціювання структурних ком-
понентів гонад вказує на більш швидкий їх розви-
ток у зародків пекінської породи. У цих ембріонів
вже на 10 добу інкубації починають функціонува-
ти інтерстиційні ендокриноцити, на що вказує
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вміст ліпідних включень у їх цитоплазмі. За фор-
мою ці клітини нагадують фібробласти, у 13-
добових ембріонів їх кількість значно зростає. У
зародків української білої породи цього віку ендо-
криноцити теж починають функціонувати, але
ліпідних включень виявляється значно менше. В
цей період у мезонефросі місцями виявляються
процеси інволюції: помітні дистрофічні зміни у
клітинах епітелію сечових канальців, вакуолізація
цитоплазми, пікноз ядер. Але утворення каналь-
ців придатка з елементів первинної нирки на цій
стадії розвитку ембріонів не виявлено.

На 16 добуінкубації гонади ембріонів пекін-
ської породи представлені помітно розгалужени-
ми анастомозуючими тяжами епітеліальних клі-
тин. Гоноцити розмножуються мітозом, у полі зо-
ру (15х40) нараховуються у середньому 5 мітоти-
чних фігур. Ендокриноцити збільшуються за роз-
міром, набувають полігональної форми.

У гонадах зародків української білої породи
на цій стадії розвитку епітеліальні тяжі тільки по-
чинають гілкуватися, але місцями вони ще зако-
роткі та не утворюють анастомозів. У полі зору
визначається 2-3 фігури мітозу у гоноцитах.

В цей період розвитку посилюються дистро-
фічні процеси в первинній нирці, особливо чітко
вони проявляються в безпосередній близькості з
гонадами, де спостерігається гістоліз елементів
паренхіми мезонефроса з проростанням цих ді-

лянок сполучною тканиною. З перероджених ка-
нальців первинної нирки починають формуватись
канальці придатка сім’яника. Вони вистелені од-
ношаровим плоским епітелієм, мають вузькі про-
світи. Будь-яких породних відмінностей у струк-
турі та темпах формування елементів придатка
не встановлено.

До 23 доби інкубації епітеліальні тяжі потов-
щуються і межують відносно щільно. Фігури міто-
зу статевих клітин зустрічаються рідко. Почина-
ється процес формування отворів в епітеліаль-
них тяжах гонад. Їх клітинні елементи частково
піддаютьсядистрофії, при цьому ядро зморщу-
ється, цитоплазма вакуолізується, у ній виявля-
ється суданофільна речовина. В інтерстиції
з’являються поодинокі тканинні базофіли.

В гонадах зародків українських білих качок
тяжі епітелію сім’яника розташовані менш щіль-
но, що особливо помітно на периферії закладки,
тут виявляються більш виражені процеси дис-
трофії в клітинних елементах тяжів. В цілому гі-
стологічна картина свідчить про менш інтенсивні
процеси утворення просвітів у тяжах і перетво-
рення їх в канальці сім’яника у порівнянні з емб-
ріонами пекінської породи. Ширина епітеліальних
тяжів значно збільшується, але все ж помітно
відстає у порівнянні з пекінськими качками
(табл. 1).

Таблиця 1.
Ширина епітеліальних тяжів гонад ембріонів, М±m, n = 5, мкм

ПородаДоба інкубації Пекінська українська біла
10 23,13±0,43*** 16,47±0,46
13 24,12±0,26*** 17,36±0,16
16 24,25±0,49*** 18,85±0,92
23 31,71±0,73*** 27,79±0,19
26 33,36±0,66** 30,49±0,43

Примітка: в цій і наступній таблиці:** - р ≤ 0,01, *** - р ≤ 0,001, показники качок пекінської породи до української білої поро-
ди.

На 26 добу інкубації у залишках первинної
нирки спостерігаються різко виражені дистрофічні
процеси, йде подальше формування канальців
придатка. Кількість канальців придатка як і рані-
ше не значна. Просвіти вкрай вузькі. Але темпи їх
формування у зародків качок пекінської породи
проходять дещо активніше. Активізується пролі-
ферація статевих клітин. Продовжуються проце-
си перетворення епітеліальних тяжів у канальці
сім’яника. Найбільш інтенсивно вони проходять у
гонадах ембріонів пекінської породи, де місцями

виявляються просвіти в епітеліальних тяжах, тоб-
то частина канальців сформована. У групі ембрі-
онів української білої породи процеси формуван-
ня просвітів відбуваються помітно слабше, сфо-
рмованих канальців не виявлено.

Впродовж всього ембріогенезу найбільш ви-
сокі показники ширини епітеліальних тяжів спо-
стерігаються у групі ембріонів пекінської породи.
Прошарки інтерстиціальної тканини більш вели-
кими були у групі українських білих качок (табл.
2).

Таблиця 2.
Морфометричні показники інтерстицію гонад ембріонів, М±m, n = 5, мкм

ПородаДоба інкубації Пекінська українська біла
10 3,70±0,30*** 6,93±0,40
13 9,67±0,36*** 14,22±0,36
16 14,09±0,63*** 17,85±0,92
23 7,85±0,40*** 12,97±0,69
26 7,89±0,56*** 11,19±0,69
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На завершальному етапі ембріогенезу фор-
мується власна оболонка канальців гонад, інтен-
сивно розмножуються сперматогонії, йде дифе-
ренціювання інтерстиційної тканини, розроста-
ються кровоносні судини. Збільшується кількість
тучних клітин.В ендокриноцитах знижується вміст
ліпідів, що свідчить про їх активну синтетичну і
секреторну діяльність.

Висновки
1. В гістогенезі та становленні функції гонад

ембріонів селезнів проявляються значні міжпоро-
дні відмінності.

2. Гонади ембріонів качок пекінської і украї-
нської білої порід закладаються на 4 добу інкуба-
ції, однак в подальшому гістогенезіоргана прояв-
ляється міжпородна асинхронність.

3. Диференціювання гонад за статтю у емб-
ріонів пекінської породи відбувається на 7, а у

зародків української білої породи – на 8 добу ін-
кубації.

4. Епітеліальні тяжі гонад формуються на 7-
10 добу інкубації, їх ріст відбувається впродовж
всього ембріогенезу та особливо інтенсивно піс-
ля 16 доби ембріонального розвитку. Формуван-
ня тяжів і їх перетворення в канальці сім’яника
відбувається більш активно в гонадах ембріонів
пекінської породи.

5. Інтерстиційні ендокриноцити починають
функціонувати в гонадах зародків пекінських ка-
чок на 10, а у ембріонів української білої породи -
на 13 добу інкубації.

6. Гістогенез лівої гонади у порівнянні з пра-
вою відбувається більш інтенсивно.

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення розвитку статевих залоз селезнів у пост-
ембріональний період онтогенезу до періоду ста-
тевої зрілості.
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Приведены данные по эмбриогенезу гонад селезней пекинской и украинской белой пород уток
на 3–26 сутки инкубации. Установлены породные различия в темпах формирования структур се-
менников и их придатков. Боле интенсивно развивались половые железы зародышей селезней пе-
кинской породы.

Embriogistogenesis data of drakes’ gonads of Peking and Ukrainian White breeds on a 3-26days of in-
cubation have been presented. Breed features in formation condition of their and function have been detrmi-
nated. Intensive development of reproductive glands of drakes’ embryos of Pekin breed have been shown.
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