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Слабка активність клітин із маркерами CD79  
(В-лімфоцити) в лімфатичних утвореннях органів лім-
фопоезу і висока концентрація цих клітин на поверхні 
слизової оболонки тонкого відділу кишечнику свідчить 
про незрілість власних гуморальних факторів імуніте-
ту поросят віком 9 діб і важливість материнських іму-
нних тіл у житті новонароджених тварин. Актив-
ність лімфоцитів із поверхневими маркерами CD3 
(тканинних лімфоцитів) більш виражена в лімфатич-
них вузлах і лімфоїдних утвореннях стінки кишечнику; 
особливістю даного процесу є вогнищевий характер. 
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Постановка проблеми. Функцію першої лінії 

захисту організму до представників екзогенної 
мікрофлори виконують поверхневі клітинні 
структури та поєднані з ними гуморальні факто-
ри, що, в свою чергу, асоційовані з покривним 
епітелієм шкіри та зовнішніх слизових оболонок, 
клітинних структур слизової оболонки кишечни-
ку та інших порожнистих органів, а також із се-
розними покровами внутрішніх порожнин [1]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Шлунково-кишковий тракт відноситься до від-
критих систем організму. Імунокомпетенція сли-
зової оболонки забезпечується значною кількіс-
тю різних компонентів вродженого імунітету і 
представниками нормальної мікрофлори [4]. 
Кишечник знаходиться під суттєвим впливом 
екзогенних антигенів. До того ж контакт із ними 
за тривалого проходження їжі через травний 
тракт є досить тісним. Тому не дивно, що в ньо-
му достатньо представлена лімфоїдна тканина, 
якій належить важлива роль у периферійній імунній 
системі [6]. 
В онтогенезі, як і в філогенезі, виникнення 

властивості до специфічної імунної відповіді 
клітинного та гуморального типів пов’язане з 
утворенням Т- і В-лімфоцитів. Т-лімфоцити, як 
регулююча система, впливають на формування 
субпопуляцій, цитокінів, експресію активацій-

них молекул; вони здатні проявляти функціо-
нальну активність, спонтанну клітинну цитоток-
сичність як головний механізм системи імуно-
біологічного нагляду [2, 8]. 
Мета і завдання досліджень. Враховуючи, 

що становлення та функціонування імунної сис-
теми досліджене недостатньо і потребує до себе 
більш детальної уваги, метою нашої роботи бу-
ло дослідження особливостей імуноморфологіч-
ного становлення організму поросят перших  
тижнів життя.  
Для виконання поставленої мети було сфор-

мульовано завдання: провести гістологічні, мор-
фометричні та імуногістохімічні дослідження 
органів імунопоезу поросят віком 9 діб. 
Матеріали і методи досліджень. Гістологічні 

та морфометричні дослідження проводилися на 
базі науково-дослідної лабораторії кафедри па-
тологічної анатомії та патофізіології ПДАА, 
імуногістохімічні – в клініко-діагностичній ла-
бораторії діагностичного центру ТОВ «Аптека 
медичної академії» (м. Дніпропетровськ).  
Досліджували поверхневі антигени лейкоци-

тів: CD3, CD79 у вторинних органах імунопоезу 
(лімфатичні вузли, селезінка, лімфоїдні утворен-
ня стінки кишечнику) поросят віком 9 діб.  
Для дослідження відбиралися шматочки ви-

щезазначених органів у забуферений нейтраль-
ний формалін. Світлову мікроскопію та фото-
графування одержаних гістологічних препаратів 
здійснювали за допомогою мікроскопа Olympus 
CX-41 та фотокамери Olympus С-5050. 
Результати досліджень. У молодняка, на від-

міну від дорослих тварин, хімічний склад плазми 
крові відзначається віковими змінами. Результа-
ти проведених нами попередніх досліджень вка-
зують на значні відхилення показників крові у 
тварин перших годин життя порівняно з твари-
нами віком 6, 9 та 14 діб.  
Показники А/Г коефіцієнту у тварин молочно-

го періоду змінюються за рахунок збільшення 
фракції глобулінів, оскільки новонароджені по-
росята з молозивом матері починають отримува-
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ти антитіла, що є складовою частиною фракції 
глобулінів. Так, рівень А/Г коефіцієнту 0,56 у 
тварин віком 9 діб свідчить про високий рівень 
фракції глобулінів у тварин даної групи [3]. 
Імунні фактори материнського молока та його 

окремі нутрієнти блокують заселення кишечни-
ку умовно-патогенною флорою й сприяють рос-
ту біфідофлори. Остання стимулює синтез сек-
реторного ІgА та неспецифічних факторів імун-
ного захисту (лізоциму, інтерферону, цитокінів, 
комплементу), що позитивно впливають на фор-
мування слизової оболонки травного каналу 
(природного бар'єра на шляху інфекційних та 
неінфекційних антигенів) [7, 9]. 
Проведеним дослідженням окремих показни-

ків гуморальної ланки імунної системи (CD3, 
CD79) нами встановлено, що у тварин віком  
9 діб найбільшу кількість В-лімфоцитів (CD79) 
виявлено на поверхні слизової оболонки, а також 
у просвіті крипт слизової оболонки тонкого від-
ділу кишечнику, що, на нашу думку, пов’язано з 
абсорбцією цих клітин саме з материнського мо-
лока. Крім того такі скупчення зареєстровано 
навколо кровоносних судин слизової оболонки. 
Цей процес пояснюється міграцією В-лімфоцитів у 
кров’яне русло. 
У лімфоїдних вузликах стінки кишечнику, се-

лезінки та лімфатичних вузлів ці клітини реєст-
руються в незначній кількості (2–3 клітини) і 
розташовуються в центральній зоні вузлика, 
утворюючи світлі (герментативні) центри. 
Відомо, що Т-лімфоцити (клітини з маркерами 

CD3) забезпечують клітинно-опосередковані 
форми захисту слизових оболонок.  
Характер розташування Т-лімфоцитів також 

має свої особливості: у слизовій оболонці кіль-
кість Т-лімфоцитів значно менша, ніж  
В-лімфоцитів, що, з нашого погляду, пояснюєть-
ся наявністю секреторного ІgА та неспецифічних 
факторів імунного захисту, які попереджають 
адгезію мікроорганізмів та їх проникнення через 
слизову оболонку (рис. 1 А). 
У лімфоїдній тканині травної трубки розташу-

вання клітин із маркерами CD3 займає 2/3 площі 
лімфатичного вузлика і має досить щільну кон-
центрацію розташування вказаних вище клітин. 
Відбувається нерівномірний розподіл клітин із 

маркерами CD3 по площі лімфатичного вузла. 
На великих ділянках кори характерною є дифуз-
на інфільтрація лімфатичних вузликів клітинами 
даної групи з маркерами CD3 (рис. 2 А).  

У лімфатичних вузликах таких ділянок добре 
виражений світлий (реактивний) центр.  
В інших ділянках спостерігаються поодиноко 

розташовані по периферії лімфатичних вузликів 
клітини з маркерами CD3. В паракортикальній 
зоні клітини розташовані дифузно. 
Водночас у селезінки характерним є розрі-

джене розташування Т-клітин із маркерами CD3 
по всій площі органа в крайовій зоні лімфатич-
них вузликів (рис. 2 Б).  
Таких клітин невелика кількість, – вони мають 

неправильну форму, нерівномірне забарвлення, 
зернистість цитоплазми. У періартеріальній зоні 
спостерігається значна концентрація таких клі-
тин.  
Навколо лімфатичних періартеріальних піхов 

спостерігаються видовжені утворення Т-клітин 
із маркерами CD3 клітин; останні тісно приля-
гають до адвентицію судин. 
На відміну від селезінки, в лімфатичних вуз-

лах відбувається дифузне заселення лімфатич-
них вузликів Т-лімфоцитами, що є результатом 
міграції цих клітин із тимуса кровоносною сис-
темою до периферичних органів імунної систе-
ми. Кількість лімфоцитів у них варіює й пред-
ставлено Т-клітинами відповідних субпопуляцій 
(Т-кілери і Т-хелпери у різному відсотковому 
відношенні). 
Висновки: 
1. Слабка активність клітин із маркерами 

CD79 (В-лімфоцитів) у лімфатичних утвореннях 
органів лімфопоезу і висока концентрація відпо-
відно цих клітин на поверхні слизової оболонки 
тонкого відділу кишечнику свідчать про незрі-
лість власних гуморальних факторів імунного 
захисту поросят віком 9 діб і важливість мате-
ринських імунних тіл у житті новонароджених 
тварин. 

2. Активність лімфоцитів із поверхневими  
маркерами CD3 (тканинних лімфоцитів) більш 
виражена в лімфатичних вузлах і лімфоїдних 
утвореннях стінки кишечнику; особливістю да-
ного процесу є вогнищевий характер. 

3. Проведені дослідження свідчать, що на по-
чатку другого тижня життя організм поросят 
здатен протистояти патогенним впливам зовні-
шнього середовища за рахунок клітинної ланки 
власного імунітету, а гуморальний захист здійс-
нюється завдяки імуноглобулінам, що надходять 
із молоком свиноматок. 
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Рис. 1. Гістологічний препарат стінки тонкого відділу кишечнику з помірно вираженою інфіль-
трацією слизової оболонки клітинами із маркерами CD3 (А); дифузне розташування клітин із 
маркерами CD3 у лімфоїдному вузлику (Б). Забарвлення гематоксиліном із додатковим дофарбо-

вуванням гематоксиліном Майєра. Збільшення ×640 (А, Б). 
 

 
 

Рис. 2. Гістологічний препарат лімфатичного вузла з дифузним розташуванням клітин із мар-
керами CD3 (А); селезінки з периферійним поодиноким розташуванням клітинами із маркерами 
CD3 в білій пульпі (Б). Забарвлення гематоксиліном із додатковим дофарбовуванням гематокси-

ліном Майєра. Збільшення ×160 (А), ×640 (Б). 
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