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Постановка проблеми. Шкірний покрив ве-
ликої рогатої худоби відіграє важливу захисну та 
адаптивну роль в організмі. Функціональна дія-
льність органа тісно пов’язана зі структурною 
організацією. Так, ефективність тепловіддачі 
залежить від морфологічних ознак волосся та 
потових залоз, а захисні властивості забезпечу-
ються організацією шарів шкіри – епідермісу, 
дерми й підшкірної основи [1, 4]. Формування 
шкіри відбувається у ранньому онтогенезі, гене-
тично детерміноване і за ступенем розвитку від-
різняється у різних порід худоби [2].  
За даними досліджень із реконструкції шкіри 

in vitro та експериментів на лабораторних твари-
нах, розкриваються складні взаємодії в процесі 
морфогенезу між клітинами, клітинами і поза-
клітинним матриксом, епітеліальною та сполуч-
ною тканинами [5]. На основі знань закономір-
ності розвитку гістоструктури шкіри та змін, які 
вносять фактори середовища, поряд із питання-
ми раннього прогнозування властивостей покри-
ву, попередження або усунення вад, доцільно 
розглядати питання направленого впливу на 
прояв сприятливих морфологічних ознак шкіри 
у процесі вдосконалення перспективних для роз-
ведення українських молочних порід худоби.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 

Дерму традиційно поділяють на сосочковий та 
сітчастий шари, кожен з яких має свою унікаль-
ну структуру та функції. Ріст дерми відбувається 
за рахунок синтезу фібробластами міжклітинної 
речовини, але формування сосочкового шару (на 
відміну від сітчастого) здійснюється у тісній вза-
ємодії зі структурами епітеліального походжен-
ня – епідермісом, волосяними фолікулами та за-
лозами шкіри, що і визначає особливості його 
архітектоніки [3]. Опорні компоненти міжклі-
тинної речовини – колагенові волокна, мікрофі-
брили еластичних волокон та мукополісахариди 
в’язкого гелю основної речовини зв’язують фак-
тори росту і локально діють на процеси морфо-
генезу у сполучній тканині шкіри [7].  
За даними, які наводяться для лабораторних 

тварин і людини, в процесі росту шкіри зміню-
ється співвідношення клітин та міжклітинної 
речовини, міжклітинних компонентів дерми, 
морфологічні ознаки, фізичні й хімічні власти-
вості волокон [6, 8]. Проте у доступній нам літе-
ратурі фактично відсутні описові гістологічні 
характеристики, які б відображали ці зміни у 
дермі в постнатальному розвитку у великої рога-
тої худоби. У власних попередніх роботах наво-
дилися морфометричні показники динаміки рос-
ту шкіри та похідних – волосся, потових і саль-
них залоз – у телиць чорно-рябої, симентальсь-
кої, української чорно- та червонорябої молоч-
них порід після народження [1]. Гістологічні та 
гістохімічні дані доповнюють картину морфоге-
незу шкірного покриву. 
Метою роботи було дати гістологічну харак-

теристику міжклітинних елементів сосочкового 
шару дерми шкіри у різних порід телиць у про-
цесі постнатального розвитку. 
Завдання досліджень: виявити відмінності в 

архітектоніці колагенової сітки на субепідерма-
льному рівні папілярного шару дерми у різних 
порід телиць; дослідити ріст папілярного шару 
дерми шкіри телиць. 
Матеріали і методи досліджень. У дослідно-

му господарстві «Грусятичі» Жидачевського ра-

Сосочковий шар дерми шкіри телиць має складну 
неоднорідну організацію міжклітинної речовини 
сполучної тканини й топографічно розділяється за 
морфологічними ознаками колагенових, еластич-
них, ретикулярних волокон і основної речовини на 
декілька рівнів. Ріст папілярного шару дерми шкі-
ри телиць супроводжується внутрішніми струк-
турними перетвореннями папілярного шару дерми. 
У ранньому віці чітко проявляються відмінності в 
архітектоніці колагенової сітки на субепідермаль-
ному рівні папілярного шару дерми у різних порід 

телиць. 
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йону Львівської області проводили дослідження 
на телицях чотирьох різних порід, сформованих 
у групи по 15 голів у кожній (аналогів за віком і 
походженням) за схемою:  

I група (контрольна) – чорно-ряба порода,  
II група (дослідна) – українська чорно-ряба 

молочна порода,  
III група (контрольна) – симентальська порода,  
IV група (дослідна) – українська червоно-ряба 

молочна порода.  
Телиці всіх 4-х груп перебували в однакових 

умовах годівлі й утримання.  
Препарати з біопсійного матеріалу, взятого з 

середньої третини шиї від телиць 3-, 6-, 9-, 12-, 
15- і 18-місячного віку, виготовлялися за загаль-
ними гістологічними методиками.  
Фарбували гематоксилін-еозином; за Ван-

Гізоном; резорцин-фуксином Вейгерта; альциа-
новим синім і тіоніном; по Папу; по Браше, на 
ДНК, РНК; за Пірсом, на SS-групи. Досліджува-
ні показники вимірювали мікрометром АМ-9-2. 
Результати досліджень. Сосочковий шар 

шкіри телиць має неоднорідну будову. За озна-
ками товщини, напрямом і щільністю розміщен-
ня колагенових, еластичних та ретикулярних во-
локон, співвідношенням основної аморфної ре-
човини й волокон у сосочковому шарі просте-
жуються різні рівні організації: субепідермаль-
ний – від базальної мембрани епідермісу до ос-
нови сальних залоз, проміжний – між основою 
сальних та верхівкою потових залоз і перехід-

ний, який поступово переходить у ретикулярний 
шар.  
Характерні відмінності визначаються структу-

рою колагенової сітки волокон, яка є домінуючим 
компонентом міжклітинної речовини дерми.  
На субепідермальному рівні тонкі колагенові 

волокна розміщуються пухко і проходять у різних 
напрямках, вони здійснюють зв’язок із базальною 
мембраною епідермісу, а в проміжному й перехід-
ному ідуть щільно, паралельно поверхні шкіри, але 
у перпендикулярних площинах, і в проміжному – 
на відміну від перехідного, вони тісно пов’язані з  
волосяними фолікулами (рис. 1). 
Додатковими орієнтирами у визначенні рівнів 

можуть служити інші елементи сполучної тка-
нини. Густу сітку формують еластичні волокна в 
сосочковому шарі на проміжному рівні. Тут во-
ни, як і колагенові волокна, пов’язані зі сполуч-
нотканинними сумками волосяних фолікулів. 
Під епідермісом волокна займають висхідне по-
ложення, занурені якірними фібрилами в базаль-
ну мембрану, сітка волокон має обрідний вигляд, 
вона краще розвинена тільки в української чер-
воно-рябої, що вирізняє її з-поміж інших порід 
телиць (рис. 2).  
Ретикулярні волокна входять до складу база-

льної мембрани, оточують придатки шкіри, по-
стійно виявляються на переході між грубою ко-
лагеновою сіткою та судинами. Вони відносно 
рівномірно розміщуються у верхній ділянці  
сосочкового шару (рис. 3). 

 

Рис. 1. Колагенові волокна у папілярному шарі шкіри телиць (х80).  
Гематоксилін і еозин (а), фарб. за Ван-Гізоном (б) 

ба
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Рис. 2. Еластичні волокна в папілярному шарі дерми під епідермісом (а) та на рівні сальних і 

потових залоз (б) (х400). Резорцин-фуксин за Вейгертом. 

 
Рис. 3. Ретикулярні волокна  

в папілярному шарі дерми шкіри (х 80). 
Імпрегнація сріблом за Футом. 

 
Рис. 4. Кислі мукополісахариди  

в папілярному шарі дерми шкіри (х80). 
Фарб. альциановим синім за Стідманом. 

Кислі мукополісариди аморфної речовини в 
достатній кількості регулярно виявляються серед 
волокон на субепідермальному та проміжному 
рівнях (рис. 4).  
Процеси росту та диференціації сосочкового 

шару, згідно з гістологічними дослідженнями, у 
порід телиць відбуваються за однаковим типом. 
На морфологію папілярного шару значний вплив 
спричиняє суттєвий приріст товщини між 3-м та 
6-м місяцями постнатального онтогенезу [1], що 
супроводжується змінами у волокнистому ком-
поненті проміжної речовини у 6-місячних й, час-
тково, 9-місячних телиць. Колагенові волокна 
порівняно з попереднім періодом у 3-місячному 
віці втрачають властивий їм компактний вид 
укладки – між ними починають виявлятись інші 
елементи сполучної тканини: імпрегнуються не 
окремі волокна, а розвинена тонка ретикулярна 
сітка, зростає кількість еластичних волокон, які 
розгалужуються у середній ділянці папілярного 
шару. Із віком надзвичайно інтенсивно розвива-
ється колагенова сітка: збільшується кількість, 
діаметр і щільність волокон. Вони стають пере-
важаючим компонентом міжклітинної речовини. 
Затиснені еластичні волокна між компактно роз-
міщеними колагеновими мають фрагментарний 
малюнок, а тонкі ретикулярні волокна концент-
руються довкола судин і відтиснені до придатків 
шкіри. Логічно очікувати, що зміни аморфної 
субстанції підпорядковані тим самим закономір-
ностям, що й інші міжклітинні елементи сполуч-
ної тканини. Навпаки, рівень концентрації кис-
лих мукополісахаридів підвищується в шкірі зі 
щільною текстурою волокон, особливо в пізньо-
му онтогенезі у порід телиць, починаючи з  
12-місячного віку. Тільки у сименталів відміча-
ється надзвичайно висока реакція на початку до-
сліду в 3-місячних телят.  

а б
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У цілому у контрольних груп телиць, на відміну 
від дослідних, більш активна реакція на кислі му-
кополісахариди.  
У ранньому віці чітко проявляються відмінності 

в архітектоніці колагенової сітки на субепідерма-
льному рівні у різних порід телиць: у шкірі дослід-
них груп (української чорно- та червоно-рябої мо-
лочної порід) сформована комбінацією товстих і 
тонких, а в контрольних груп (чорно-рябої та си-
ментальської порід) – відносно товстими волокна-
ми.  
Типовою ознакою сосочкового шару дерми в 

української чорно-рябої породи є нещільна тексту-
ра сітки колагенових волокон, порівняно з іншими 
породами телиць, незалежно від віку.  

Висновки: 
1. Встановлено різні топографічні рівні орга-

нізації сосочкового шару дерми шкіри телиць у 
залежності від морфологічних характеристик та 
розподілу колагенових, еластичних, ретикуляр-
них волокон і кислих мукополісахаридів основ-
ної речовини. 

2. Ріст шкіри телиць у постнатальному онто-
генезі супроводжується видимими структурними 
перетвореннями міжклітинних компонентів  
сосочкового шару дерми. 

3. Морфологічні особливості будови сітки ко-
лагенових волокон, поряд з іншими ознаками 
дерми, дають змогу ідентифікувати породну  
належність шкіри телиць. 
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