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Представлено результати гістологічних досліджень ооцитів і фолікулів яєчників курей при 

синдромі зниження несучості. Встановлено, що в  яєчниках реєструється зміна форми первинних 
ооцитів та виразний набряк навколо цих клітин.Навколо усіх  фолікулів виявляється виразний 
набряк, в частині третинних фолікулів – їх деформація та повна втрата структури ооцитів, а в 
частині четвертинних фолікулів – набряк теки, дискомплексація, зерниста дистрофія та руй-
нування частини її клітин. В ядрах частини епітеліальних клітин багатьох фолікулів на різних 
стадіях їх розвитку виявляються внутрішньоядерні базофільні тільця-включення, а нуклеоплазма 
місцями набуває досить виразних оксифільних властивостей. 
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Недоодержання яєць та одержання не-
якісних яєць наносять птахівництву всього світу, 
в тому числі й України, відчутних економічних 
збитків [3]. Зменшення несучості та появу яєць 
без шкаралупи та з розм’якшеною шкаралупою 
зумовлюють недостатність у раціоні курей білку, 
вітамінів A, D3, E, групи В, а також кальцію і фос-
фору. Зниження яєчної продуктивності також 
реєструється при ряді інфекційних хвороб [8], 
після линьки птиці та при стресах [6, 7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед інших інфекційних хвороб недоотримання 
яєць зумовлює синдром зниження несучості 
(СЗН) (9). Аналіз доступної літератури свідчить, 
що в Україні СЗН майже не вивчався. В країнах 
близького і далекого зарубіжжя патоморфологічні 
зміни при СЗН тільки поверхнево описані лише в 
декількох оригінальних роботах [2, 10, 11].  

Мета роботи. Ми поставили собі за мету 
детально вивчити патоморфологічні зміни в оо-
цитах і фолікулах яєчників курей при синдромі 
зниження несучості. 

Матеріали і методи досліджень. Патоло-
гоанатомічний розтин 37 курей, що загинули чи 
були відбраковані внаслідок СЗН, та 8 контроль-
них, клінічно здорових курей проводили методом 
часткової евісцерації в загальноприйнятій 
послідовності [5]. Для проведення гістологічних 
досліджень відбирали шматочки з різних ділянок 
яєчників курей, фіксували їх у 10 % водному 
нейтральному розчині формаліну, зневоднювали 
в етанолах зростаючої концентрації, через хло-
роформ заливали в парафін і за допомогою сан-
ного мікротому одержували зрізи  товщиною 7–9 
мкм, які зафарбовували  гематоксиліном Караці 
та еозином [4]. Морфометрію проводили за   Г.Г. 
Автанділовим [1]. 

Результати власних досліджень. У кір-
ковій речовині яєчників курей при СЗН, як і в кір-
ковій речовині яєчників контрольних, клінічно 
здорових курей, виявлялися первинні ооцити на 

різних стадіях свого формування. Новоутворені 
первинні ооцити являли собою відносно невеликі 
клітини округлої чи овальної форми з великим 
ядром, яке містило одне відносно велике інтен-
сивно зафарбоване ядерце, яке розташовува-
лось ближче до ядерної оболонки, та рихлий, 
гетерогенно зафарбований хроматин. Ці клітини 
мали невелику, досить рівномірно зафарбовану 
оксифільну цитоплазму (ядерно-
цитоплазматичне співвідношення складало від 
1:0,4 до 1:0,6). Лише в частини таких клітин у 
цитоплазмі виявлялися слабо базофільні ділянки, 
що свідчило про їх відносно невелику активність 
щодо синтезу білків. 

З ростом первинного ооциту він збільшу-
вався в розмірах, меншою мірою за рахунок 
збільшення розмірів ядра, яке збільшувалось 
лише в 1,1-1,3 рази. Натомість об’єм цитоплазми 
в первинного ооцита, що росте, збільшувався 
набагато більше. Ядерно-цитоплазматичне 
співвідношення в таких клітин складало від 1:0,9 
до 1:1,2). Первинні ооцити, що ростуть, мали 
неправильну форму та більшу чи меншу кількість 
цитоплазматичних відростків різної довжини. Їх 
цитоплазма зафарбовувалась гетерогенно – з 
оксифільними та базофільними ділянками різної 
інтенсивності зафарбовування, які мали різні 
розміри, неправильну форму, нечіткі границі та 
нерівномірно чергувалися. Такий характер за-
фарбовування цитоплазми свідчив про високу 
активність цих клітин щодо синтезу білкових спо-
лук. Ядра первинних ооцитів, що ростуть, мали 
округлу форму, містили одне відносно велике 
інтенсивно зафарбоване ядерце, яке розташо-
вувалось у центрі ядра або ж ближче до його 
центральної частини, та рихлий, гетерогенно 
зафарбований хроматин. 

Сформовані первинні ооцити являли собою 
великі клітини округлої чи овальної форми з ве-
ликим округлим ядром. Розміри ядер цих клітин 
перевищували розміри ядер новоутворених пер-
винних ооцитів у 1,9-2,4 рази, а їх ядерно-
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цитоплазматичне співвідношення складало від 
1:1,4 до 1:1,9. Останній показник на нашу думку 
залежав не тільки від розмірів клітин, але й від 
того, в якій площині перерізу знаходились ці ве-
ликі клітини в площині гістологічного зрізу. Цито-
плазма сформованих первинних ооцитів зафар-
бовувалась гетерогенно – з оксифільними та 
базофільними ділянками різної інтенсивності 
зафарбовування, які мали різні розміри, непра-
вильну форму, нечіткі границі та нерівномірно 
чергувалися. Такий характер зафарбовування 
цитоплазми надавав клітинам каламутного ви-
гляду й свідчив про високу їх активність щодо 
синтезу білкових сполук. Ядра сформованих пер-
винних ооцитів, як і ядра первинних ооцитів, що 
ростуть, мали округлу форму, містили одне до-
сить велике, не зовсім правильної форми, інтен-
сивно зафарбоване ядерце, яке розташовува-
лось у центрі ядра або ж ближче до його цен-
тральної частини, та рихлий, гетерогенно зафар-
бований хроматин. Навколо частини сформова-
них первинних ооцитів реєструвалося формуван-
ня шару фолікулярних клітин. 

У курей, хворих на СЗН, строма кіркової 
речовини в ділянці первинних ооцитів була до-
сить виразно набряклою. Ще більший набряк 
виявлявся навколо самих первинних ооцитів (пе-
рицелюлярний набряк). Частина сформованих 
первинних ооцитів мала неправильну форму. 

Примордіальний фолікул складався зі 
зрілого первинного ооцита, оточеного кубічними 
епітеліальними клітинам з якими первинний оо-
цит був зв’язаний численними цитоплазматични-
ми відростками. На цій стадії розвитку фолікулу в 
первинному ооциті досить чітко диференціюва-
лися ядро і цитоплазма. Слід відмітити, що в 
хворих на СЗН курей в ядрах частини епітеліаль-
них клітин багатьох примордіальних фолікулів 
виявлялися характерні внутрішньоядерні базо-
фільні тільця-включення, а нуклеоплазма 
місцями набувала досить виразних оксифільних 
властивостей. 

У більш зрілих первинних фолікулах 
з’являється прозора зона і жовток. В ооциті все 
ще досить добре диференціюється ядро. В хво-
рих на СЗН курей в ядрах частини епітеліальних 
клітин фолікула виявляються базофільні тільця-
включення, а також реєструються виразно окси-
фільні ділянки нуклеоплазми. 

У вторинних фолікулів фолікулярні клітини 
набували високо кубічної або ж слабо призма-
тичної форми та починали формувати двошарову 
структуру. Ядро ооцита диференціювалось пога-
но, або ж взагалі не виявлялося. Печера фоліку-
ла в птиці не утворюється. В хворих на СЗН ку-
рей навколо фолікулу реєструвався виразний 
набряк. Як і в первинних фолікулах у ядрах ча-
стини епітеліальних клітин вторинних фолікулів 
виявлялися базофільні тільця-включення, а та-

кож виразно оксифільні ділянки нуклеоплазми. В 
поодиноких епітеліоцитів все ядро, за винятком 
базофільних тілець-включень, набувало окифіль-
них властивостей. 

Навколо третинних фолікулів у хворих на 
СЗН курей також реєструвався виразний набряк, 
внаслідок якого самі фолікули деформувалися. В 
частині випадків реєструвався також набряк між 
фолікулярним епітелієм і жовтком, а на місці оо-
цита виявлялась оксифільна пляма округлої чи 
овальної форми без чіткої структури проте з чи-
мось подібним до ядра у її центральній частині. 
На нашу думку повна втрата структури ооцита 
свідчить якщо не про його загибель, то, при-
наймні, про повну втрату всіх його функцій, 
оскільки кожна функція клітини забезпечується 
певною її структурою.  

Як і в інших фолікулах, у ядрах частини 
епітеліальних клітин третинних фолікулів вияв-
лялися базофільні тільця-включення, а також 
виразно оксифільні ділянки нуклеоплазми. В по-
одиноких епітеліоцитів все ядро, за винятком 
базофільних тілець-включень, набувало окси-
фільних властивостей. 

З утворенням теки фолікули перетворюва-
лися на четвертинні. Проте в хворих на СЗН ку-
рей внутрішня тека вже на ранній стадії утворен-
ня була набрякла, її клітини дискомплексовані, а 
частина з них перебувала в стані зернистої дис-
трофії або руйнувалася. 

Зі збільшенням розмірів четвертинних 
фолікулів їх внутрішня тека швидко розтягува-
лась, внаслідок чого була представлена одним 
рядом клітин. Також розтягувалась і зовнішня 
тека. В хворих на СЗН курей реєструвалась зер-
ниста дистрофія частини клітин внутрішньої теки, 
а місцями – їх дискомплексація. При цьому в яд-
рах частини епітеліальних клітин третинних 
фолікулів виявлялися базофільні тільця-
включення, а також виразно оксифільні ділянки 
нуклеоплазми. В поодиноких епітеліоцитів все 
ядро, за винятком базофільних тілець-включень, 
набувало оксифільних властивостей. Між 
внутрішньою та зовнішньою теками реєструвався 
виразний набряк. 

Зовнішня тека була набрякла. Частина її 
клітин перебувала в стані зернистої дистрофії, 
або ж руйнувалась. В ядрах частини клітин 
зовнішньої теки виявлялися базофільні тільця-
включення, а також виразно оксифільні ділянки 
нуклеоплазми, а в частини клітин усе ядро, за 
винятком базофільних тілець-включень, набува-
ло окифільних властивостей. Жовток у багатьох 
четвертинних фолікулах лише місцями зафарбо-
вувався еозином, що свідчило про порушення 
його утворення. На нашу думку це порушення 
було зумовлене змінами клітин внутрішньої теки, 
за рахунок яких і утворюється жовток. 

Висновки. 1. В яєчниках курей при СЗН 
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реєструється зміна форми первинних ооцитів та 
виразний набряк навколо цих клітин. 

2. Навколо усіх  фолікулів виявляється ви-
разний набряк, в частині третинних фолікулів – їх 
деформація та повна втрата структури ооцитів, а 
в частині четвертинних фолікулів – набряк теки, 
дискомплексація, зерниста дистрофія та руй-
нування частини її клітин. 

3. В ядрах частини епітеліальних клітин ба-

гатьох фолікулів на різних стадіях їх розвитку 
виявляються внутрішньоядерні базофільні 
тільця-включення, а нуклеоплазма місцями набу-
ває досить виразних оксифільних властивостей. 

Перспективи подальших досліджень. У 
подальшому необхідно провести гістологічні до-
слідження інших органів курей при СЗН, що слу-
гуватиме основою для розробки патоморфологіч-
ної діагностики цієї хвороби.  
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Шацило Э.С. Микроскопические изменения ооцитов и фолликулов в яичниках курей при 

синдроме снижения яйценоскости   
Представлены результаты гистологических исследований ооцитов и фолликулов курей при 

синдроме снижения яйценоскости. Установлено, что в яичниках регистрируется изменение фор-
мы первичных ооцитов и значительный отек вокруг этих клеток. Вокруг всех фолликулов выявля-
ется выраженный отек, у части третичных фолликулов – их деформация и полная потеря 
структуры ооцитов, а в части четвертичных фолликулов  отек теки, дискомплексация, зерни-
стая дистрофия и разрушение части ее клеток. В ядрах части эпителиальных клеток многих 
фолликулов на разных стадиях их развития выявляются базофильные тельца-включения, а нук-
леоплазма местами приобретает оксифильные свойства. 

Ключевые слова: куры, яичники, ооциты, фолликулы, синдром снижения яйценоскости, мик-
роскопические изменения. 

 
Shatsilo E. Microscopic change of oocytes and follicles in ovaries of hens at the egg drop syn-

drome  
Presented results of histological researches of oocytes and follicles of hens at the egg drop syndrome. 

It is set that in ovaries the change of form of primary oocytes and considerable edema is registered round 
these cells. The expressed edema comes to light round all follicles, at part of tertiary follicles is their defor-
mation and complete loss of structure of oocytes, and in part of quaternary follicles was swollen thecas, dis-
complexation, grain dystrophy and destruction of part of her cells. In the nuclei of part of epithelial cell of 
many follicles the basophilic inclusion-bodies come to light on the different stages of their development, and 
nucleoplasm acquires oxyphilic properties placed. 

Keywords: chickens, ovaries, oocytes, follicles, egg drop syndrome, microscopic changes. 
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