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Мельник А.Ю. Некоторые показатели минерального и липидного обменов у цыплят-

бройлеров 33-суточного возраста при использовании препарата Декавит 
В статье приведены данные по влиянию витаминного препарата Декавит на показатели 

липидного и минерального обменов у цыплят-бройлеров кросса Сobb-500, полученных при научно-
производственном апробировании в научном-учебно-исследовательском центре Белоцерковского 
национального аграрного университета. 
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МІКРОСТРУКТУРА СТІНКИ ВОЛА ТА ЙОГО МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ  
У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ КУРЕЙ 

 
Н.В. Дишлюк, к.вет.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
На 10 добу інкубації передплодів курей стінка вола добре виражена.  Вона утворена слизовою, 

м’язовою і адвентиційною оболонками, формування структурних елементів яких відбувається до 
вилуплення птиці. Морфометричні показники товщини стінки вола зростають із збільшенням те-
рміну інкубації курей. Серед оболонок цього утворення найкраще розвинені слизова і м’язова, а най-
менш розвинена – адвентиційна, в усіх досліджених передплодів і плодів курей. Площа слизової обо-
лонки збільшується із зростанням терміну інкубації птиці, а м’язової і адвентиційної оболонок зме-
ншується. 

Ключові слова: кури, воло, пренатальний період онтогенезу, передплоди, плоди, морфомет-
ричні показники, слизова оболонка, м’язова оболонка, адвентиційна оболонка. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Відомо, щоволо є лише у зерноїдних 
птахів. Воно служить резервуаром для корму, де 
він тимчасово перебуває, перемішується та зво-

ложується секретом стравохідних залоз [1, 2].  
Із літературних джерел відомо, що в прена-

тальному періоді онтогенезу воло стає помітним 
у передплодів курей з 10-12 доби інкубації. Воно 
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має вигляд мішкоподібного утворення, яке висту-
пає на латеральній поверхні стінки стравоходу 
при вході його в грудо-черевну порожнину. У 19-
добового плода воло досягає відносно високого 
рівня розвитку і за своєю будовою нагадує таке 
дорослої курки [3, 4].  

Мікроструктура вола та його морфометри-
чні показники у курей різних порід та кросів у 
пренатальному періоді онтогенезу залишаються 
недостатньо вивченими, що і зумовило мету цьо-
го дослідження. 

Матеріали і методи досліджень. Матері-
ал для дослідження відібрали від передплодів та 
плодів курей кросу Шевер 579 на 10, 15 і 20 добу 
інкубації (по 10 у кожній віковій групі). При вико-
нанні роботи використовували загальноприйняті 
класичні методи гістологічних досліджень [5]. 

Результати власних досліджень. Прове-
деними дослідженнями підтверджено, що у 10-
добових передплодів курей воло добре вираже-
не. В ньому виділяються дві частини: залозиста 
(зі сторони стравоходу) і беззалозиста (випинан-
ня стінки стравоходу). В обох частинах проходить 
формування слизової, м’язової і адвентиційної 
оболонок (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Стінка вола передплода курки 

10 доби інкубації: 1 – слизова оболонка;  
2 – м’язова оболонка; 3 – адвентиційна оболонка. 
Фарбування гематоксиліном та еозином, ×90. 

 

Слизова оболонка вола формує поздовжні 
низькі та високі складки пальцеподібної і клино-
подібної форм, які виступають у його просвіт. 
Вона утворена епітелієм, власною пластинкою та 
підслизовою основою. Епітелій - багатошаровий 
плоский, його клітини розташовані в 3-4 ряди і 
мають переважно кубічну та стовпчасту (цилінд-
ричну) форми. В епітеліоцитах найглибшого шару 
помітні фігурки мітозу, а серед клітин поверхне-
вого шару - реєструються плоскі епітеліоцити і 
поодинокі келихоподібні (мукоцити) клітини. Вла-
сна пластинка слизової оболонки робить незначні 
впинання в епітелій. Вона утворена клітинами 
фібробластичного ряду і мезенхіми – мезенхімо-
цитами,  які поблизу епітелію розташовані більш 
щільно. М’язова пластинка не виражена, однак в 
окремих місцях її формування помітні поодинокі 

гладкі м’язові клітини, які мають циркулярний 
напрямок. Підслизова основа слизової оболонки, 
як і власна пластинка утворена клітинами фібро-
бластичного ряду і мезенхімоцитами. М’язова 
оболонка відносно добре виражена і утворена 
гладкою м’язовою тканиною, клітини якої форму-
ють два шари: внутрішній – циркулярний і зовні-
шній – поздовжній. Між ними помітні клітини фіб-
робластичного ряду. Адвентиційна оболонка 
слабо виражена. Вона утворена мезенхімоцита-
ми і клітинами фібробластичного ряду. В усіх 
оболонках вола із мезенхімоцитів формуються 
кровоносні судини, які заповнені клітинами крові.  

У 15-добових плодів курей в стінці обох ча-
стинах вола продовжується формування слизо-
вої, м’язової і адвентиційної оболонок (рис. 2). В 
слизовій оболонці можна виділити усі чотири 
шари: епітелій, власну і м’язову пластинки та 
підслизову основу. Епітелій потовщується і пред-
ставлений клітинами, які розташовані в 4-5 рядів. 
Власна пластинка утворена пухкою волокнистою 
сполучною тканиною з тонкими нечисленними 
колагеновими, еластичними та ретикулярними 
волокнами. Зовні від неї розташовані поодинокі 
пучки гладких м’язових клітин, що мають цирку-
лярний напрямок і формують м’язову пластинку. 
Підслизова основа добре виражена. За будовою 
вона подібна до власної пластинки. У власній 
пластинці та в підслизовій основі залозистої час-
тини вола реєструються незначні локальні щільні 
скупчення епітеліоцитів, з яких починають фор-
муватися секреторні відділи залоз та їх вивідні 
протоки. Ці скупчення мають вигляд брунькоподі-
бних утворень переважно округлої та овальної 
форм і виникають внаслідок впинання епітелію 
через власну пластинку у підслизову основу (рис. 
2). Внутрішній шар м’язової оболонки частково 
впинається у великі складки слизової оболонки. 
Адвентиційна оболонка добре виражена і утво-
рена пухкою волокнистою сполучною тканиною.  

 

 
Рис. 2. Залозиста частина вола плода курки 15 

доби інкубації: 1– слизова оболонка;  
2 – брунькоподібні утворення залоз, що 

розвиваються; 3 – м’язова оболонка; Фарбування 
гематоксиліном та еозином, ×180. 
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У 20-добових плодів курей стінка вола по-
вністю сформована (рис. 3, 4). Епітелій слизової 
оболонки – багатошаровий плоский не зроговілий 
і представлений епітеліоцитами, які в залозистій 
частині вола розташовані у 8-16 рядів, а в безза-
лозистій частині – їх може бути до 26. В підсли-
зовій основі слизової оболонки залозистої части-
ни вола секреторні відділи залоз добре виражені. 
Їх вивідні протоки відкриваються на поверхню 

слизової оболонки. За будовою залози складні, 
трубчасто-альвеолярні, продукують слизовий 
секрет. М’язова та адвентиційна оболонки також 
добре виражені. Клітини в них розташовані ком-
пактно. В м’язовій оболонці чітко виділяються три 
шари гладких м’язових клітин: внутрішній і 
зовнішній – поздовжні і середній – циркулярний. 
Адвентиційна оболонка добре виражена. В ній 
збільшується кількість кровоносних судин. 

 

  
Рис. 3. Залозиста частина вола плода курки 20 доби 

інкубації: 1 – епітелій слизової оболонки;  
2 – секреторні відділи стравохідних залоз; 3 – м’язова 
оболонка. Фарбування гематоксиліном та еозином, ×90. 

Рис. 4. Беззалозиста частина вола плода курки 20 
доби інкубації: 1 – епітелій слизової оболонки;  

2 – м’язова оболонка. Фарбування гематоксиліном та 
еозином, ×90. 

 

Товщина стінки вола зростає із збільшен-
ням терміну інкубації курей (табл. 1). Неоднакова 

вона в залозистій і беззалозистій частинах цього 
утворення, а також у ділянках складок і між ними.  

Таблиця 1 
Товщина стінки залозистої і беззалозистої частин вола передплодів і плодів курей, мкм 

Доба інкубації 
Товщина 

між складками в ділянці складок 
залозиста частина беззалозиста частина залозиста частина Беззалозистачастина 

10 153,97+8,27 143,59+9,43 285,64+15,11 297,86+8,95 
15 369,66+17,47 353,77+18,54 623,22+29,88 628,72+34,02 
20 551,57+25,79 538,32+30,13 953,16+49,66 984,89+45,06 

 

Так, у 10-добових передплодів показники 
товщини стінки вола між складками і в ділянці 
складок становлять 153,97+8,27 і 285,64+15,11 
мкм (залозиста частина) та 143,59+9,43 і 
297,86+8,95 мкм (беззалозиста частина), а у 20-
добових – відповідно – 551,57+25,79 і 
953,16+49,66 мкм (залозиста частина) та 
538,32+30,13 і 984,89+45,06 мкм (беззалозиста 
частина). При цьому слід відмітити, що товщина 
стінки вола між складками дещо більша в його 
залозистій частині, а в ділянці складок, навпаки, 
вона більша в беззалозистій частині. Найбільш 
інтенсивно показники товщини стінки залозистої 

та беззалозистої частин вола між складками, а 
також залозистої частини в ділянці складок збі-
льшуються у курей від 10 до 15 доби інкубації 
(відповідно на  140,09, 146,38 і 118,18 %), а без-
залозистої частини в ділянці складок – від 15 до 
20 доби інкубації (на 56,65 %).  

Найбільш розвиненими оболонками стінки 
вола є слизова і м’язова та найменш розвиненою 
- адвентиційна. При цьому площа слизової і ад-
вентиційної оболонок дещо більша в його зало-
зистій частині, а м’язової оболонки – в беззало-
зистій частині, в усіх досліджених передплодів і 
плодів курей (табл. 2, 3).   

Таблиця 2 
Площа слизової, м’язової і адвентиційної оболонок залозистої частини вола  

передплодів і плодів курей, % 
Доба інкубації слизова м’язова Адвентицій на 

10 47,36+0,65 45,42+0,53 7,22+0,45 
15 48,08+0,87 45,25+0,72 6,67+0,51 
20 49,74+0,39 44,33+0,62 5,93+0,37 

 

Площаслизової оболонки зростає із збіль-
шенням доби інкубації курей від 47,36+0,65 % 

(залозиста частина) і 46,80+0,75 % (беззалозиста 
частина) у 10-добових до 49,74+0,39 % (залозис-



50 Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 7 (37), 2015 

 

та частина) і 48,63+0,63 % (беззалозиста части-
на) у 20-добових. Найбільш інтенсивно цей пока-
зник збільшується  у курей в обох частинах вола 
від 15 до 20 доби інкубації (в залозистій частині 
на 1,66 %, а в беззалозистій – на 1,13%). Площа 
м’язової і адвентиційної оболонок зменшується із 
збільшенням терміну інкубації. Так, площа 
м’язової оболонки зменшується в залозистій час-

тині вола від 45,42+0,53 у 10-добових до 
44,33+0,62 % у 20-добових, а в беззалозистій 
його частині відповідно – від 46,45+0,81 до 
45,79+0,58 %. Площа адвентиційної оболонки 
також зменшується в залозистій частині вола від 
7,22+0,45 у 10-добових до 5,93+0,37 % у 20-
добових, а в беззалозистій його частині відповід-
но – від 6,75+0,59 до 5,58+0,53 %. 

Таблиця 3 
Площа слизової, м’язової і адвентиційної оболонок беззалозистої частини вола  

передплодів і плодів курей, % 
Доба інкубації слизова м’язова Адвентицій на 

10 46,80+0,75 46,45+0,81 6,75+0,59 
15 47,50+0,39 45,83+0,66 6,67+0,52 
20 48,63+0,63 45,79+0,58 5,58+0,53 

 

Особливо різке зменшення площі м’язової 
оболонки залозистої частини вола зареєстроване 
у курей від 15 до 20 доби інкубації (на 0,92 %), а 
беззалозистої його частини – від 10 до 15 доби 
(на 0,62 %). Площа адвентиційної оболонки в 
обох частинах вола найбільш різко зменшується 
від 15 до 20 доби інкубації (залозистої – на 
0,74 %, беззалозистої – на 1,09 %).  

Висновки. 1. На 10 добу інкубації перед-
плодів курей стінка вола добре виражена. Вона 
утворена слизовою, м’язовою і адвентиційною 
оболонками, формування структурних елементів 
яких відбувається до вилуплення птиці.  

2. Морфометричні показники товщини стін-

ки вола зростають із збільшенням терміну інкуба-
ції курей.  

3. Серед оболонок цього утворення най-
краще розвинені слизова і м’язова і найменш 
розвинена – адвентиційна, в усіх досліджених 
передплодів і плодів курей. Площа слизової обо-
лонки збільшується із зростанням терміну інкуба-
ції птиці, а м’язової і адвентиційної оболонок - 
зменшується. 

Перспективи подальших досліджень. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на 
вивчення мікроструктури вола курей у постната-
льному періоді онтогенезу. 
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Дышлюк Н.В. Микроструктура стенки зоба и его морфометрические показатели в 

пренатальном периоде онтогенеза кур  
На 10 сутки инкубации предплодов кур стенка зоба хорошо выражена. Она образована слизи-

стой, мышечной и адвентициальной оболочками, формирование структурных элементов которых 
происходит до вылупления птицы. Морфометрические показатели толщины стенки зоба увели-
чиваются с увеличением срока инкубации кур. Среди оболочек этого образования лучше развиты 
слизистая и мышечная и наименее развита – адвентициальная у всех исследованных предплодов и 
плодов кур. Площадь слизистой оболочки увеличивается с увеличением срока инкубации кур, а 
мышечной и адвентициальной оболочек уменьшается. 

Ключевые слова: куры, зоб, пренатальный период онтогенеза, предплоды, плоды, морфо-
метрические показатели, слизистая оболочка, мышечная оболочка, адвентициальная оболочка.  

 
Dyshlyuk N. The microstructure and indexes of crop’s wall in prenatal period of ontogenesis of 

chickens  
On day 10 of incubation prefetuses chickens wall crop is well expressed. It is formed by mucous, mus-

cular and adventitia, which is the formation of structural elements occurs before hatching birds. Morphomet-
ric parameters wall thickness crop increase with incubation period chickens. Among the membranes of the 
organ is better developed mucosa. Its area increases with the incubation period hens and muscular and 
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ВНУТРІШНЬООРГАННЕ ЛІМФАТИЧНЕ РУСЛО ТОВСТОЇ КИШКИ У ССАВЦІВ 
 
О.Є. Петровський, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
На підставі результатів морфологічних, макро-, мікро- і субмікроскопічних досліджень нами 

були вивчені принципи та особливості будови внутрішньоорганного лімфатичного русла товстої 
кишки свійських собаки, свині, бика. 

Ключові слова: лімфатичні капіляри, лімфатичне русло, товста кишка, ссавці 
Актуальність теми. Незважаючи на певні 

успіхи у лімфології, набуті знання більшою мірою 
стосуються морфофункціональних особливостей 
лімфатичної системи людини. Досить повно 
окреслена архітектоніка внутрішньоорганного 
лімфатичногорусла товстої кишки людини, тоді як 
ці питання у тварин висвітлені недостатньо.  

Підтримання гомеостазу в організмі тварин 
багато в чому залежить від лімфатичної системи 
загалом і лімфатичних судин зокрема. Лімфатич-
ні мікросудини в різних органах мають свої особ-
ливості залежно від функціонального стану 
останніх, тому доцільним є дослідження лімфа-
тичного русла товстої кишки різних видів свійсь-
ких тварин. Особливий інтерес в цьому разі ви-
кликає будова лімфатичного русла слизової, м'я-
зової і серозної оболонок товстоїкишки, через які 
здійснюється транспорт поживних речовин [1, 2, 
3, 4]. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – 
встановити морфофункціональні особливості 
внутрішньоорганного лімфатичного русла різних 
відділів товстої кишки (сліпої, ободової, прямої 
кишок) свійських собаки, свині, бика, як предста-
вників тварин з різним характером травлення та 
годівлі.  

Матеріали і методи досліджень. Матері-
ал для порівняльних морфологічних, гістологіч-
них та електронно-мікроскопічних досліджень 
внутрішньоорганного лімфатичного русла товстої 
кишки відбирали від трьох видів тварин – свійсь-
ких собаки, свині та бика.  

Внутрішньоорганне лімфатичне русло тов-
стої кишкививчализвикористанням морфологіч-
них (мікро-, макроскопічних), мікроскопічних, еле-
ктронно-мікроскопічних та статистичнихметодів 
досліджень. 

Результати власних досліджень. За на-
шими дослідженнями, у свійських собаки, свині та 
бика внутрішньоорганне лімфатичне русло сли-
зової оболонки складається з поверхневої та 
глибокої капілярних мереж і сплетінь внутрішньо-
органних лімфатичних судин. 

Сплетення внутрішньоорганних лімфатич-
них капілярів і судин поверхневої сітки розташо-

вується у власній пластинці слизової  оболонки  
товстої кишки безпосередньо під криптами. Вони 
починаються сліпо або у вигляді петель.  

Глибока капілярна сітка, яка розташована у 
підслизовій основі, має також петлисту структуру. 
Ці дві сітки пов’язані між собою великою кількістю 
анастомозів і анатомічно переплетені. У цілому, 
поверхнева капілярна сітка дрібнопетлиста, гли-
бока – крупнопетлиста. Діаметр капілярів повер-
хневої сітки менший від капілярів глибокої сітки.  

Діаметр лімфатичних капілярів, розмір, 
форма і орієнтація утворюваних ними петель, а 
також щільність їх розташування на одиницю 
площі слизової  оболонки не однакові, що визна-
чається їх належністю до певного відділу товстої 
кишки і виду тварин, та, можливо неоднаковим 
типом їх годівлі. 

З петель лімфатичних капілярів глибокої  
сітки слизової оболонки товстої кишки свійських 
собаки, свині, бика беруть початок внутрішньоор-
ганні лімфатичні судини.  

Спочатку вони мають вигляд більш товстих 
капілярів, які приєднуються на більшій відстані 
ніж ті, що утворюють петлі. Незабаром у них зна-
ходимо клапани.  

Зливаючись та анастомозуючи один з од-
ним, вони утворюють сітки у формі плетева, топо-
графія і кількість судин в яких неоднакові в різних 
ділянках слизової  оболонки.  

Особливості будови лімфатичного русла 
виражаються в характері архітектоніки капілярних 
сіток і плетива  внутрішньоорганних лімфатичних 
судин, морфологічних особливостей ендотеліо-
цитів, формуючих стінки лімфатичних капілярів. 

Під електронним мікроскопом на зрізі ендо-
теліоцита лімфатичного капіляра видно різко 
гідратовану цитоплазму, розбіжність країв сусід-
ніх клітин і розширені міжендотеліальні щілини. 

Лімфатичні капіляри переходять у численні 
посткапілярні судини. Стінка посткапілярів скла-
дається з ендотеліальноївистелки, переривчас-
тої, місцями витонченої, базальної мембрани і 
тонкого, ледь помітного шару сполучної тканини. 

Мають місце і видові відмінності в будові 
капілярних мереж та сплетінь внутрішньоорган-


