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Визначено, що морфологічні особливості розвитку 
лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими обо-
лонками трубкоподібних органів пов’язані з їх топо-
графією і  є  критерієм  оцінки  стану природної 
резистентності, неспецифічної та імунологічної ре-
активності організму поросят. Їх цитоструктура 
представлена популяцією відповідних клітинних еле-
ментів. Динаміка відносної площі лімфоїдних бляшок 
змінюється нерівномірно: зростає у передній та се-
редній частині порожньої кишки до 14-добового віку, 
у задній – до 7-добового, потім поступово зменшу-
ється до 29-добового віку. 
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Постановка проблеми. Шлунково-кишковий 
тракт відноситься до відкритих систем організ-
му, він є бар’єром для чужорідних білків, що 
проникають у канал органів травлення із зовніш-
нього середовища і утворений дифузною або вуз-
ликовою лімфоїдною тканиною, асоційованою зі 
слизовими оболонками [5, 10]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Імунокомпетенція слизової оболонки забезпе-
чується великою кількістю різних компонентів 
вродженого імунітету та представниками нормаль-
ної мікрофлори [1]. Кишечник у значній мірі зна-
ходиться під впливом екзогенних антигенів, вод-
ночас контакт із ними за тривалого проходження 
їжі через травний тракт є дуже тісним. Тому не 
дивним є той факт, що в ньому рясно представлена 
лімфоїдна тканина, якій належить важлива роль у 
периферійній імунній системі [3]. 
Слизова оболонка трубкоподібних органів 

травлення безпосередньо взаємодіє із зовнішнім 
середовищем. Тому вона невипадково містить 
лімфоїдні утворення, такі як кишкові бляшки, 
поодинокі та групові лімфоїдні вузлики [4, 7, 8]. 
В імунній системі слизових оболонок можна 

умовно виділити дві ділянки: індуктивну (лімфо-
їдна тканина) та ефекторну (безпосередньо сли-
зова оболонка). В першій відбуваються процеси 

імунологічного розпізнавання, презентації анти-
гену, а також формується популяція антиген-
специфічних лімфоїдних клітин. У ефекторній 
ділянці накопичуються Т-лімфоцити, що забез-
печують клітинно-опосередковані форми захисту 
слизових оболонок [6, 9, 11]. 
Метою роботи було визначення особливостей 

морфології лімфоїдних утворень слизової обо-
лонки трубкоподібних органів поросят на ранніх 
етапах постнатального періоду онтогенезу. 
Завдання: дослідити цитоструктуру, розмі-

щення та ступінь розвитку лімфоїдної тканини 
лімфоїдних утворень в залежності від морфото-
пографії та віку тварин. 
Матеріали і методи досліджень. Для гістоло-

гічного та морфометричного досліджень у клініч-
но здорових поросят відбирали частини 12-палої 
і порожньої кишок тонкого відділу кишечника. 
Морфометричне дослідження проводили за 

допомогою аналізатора зображень, який склада-
ється з мікроскопа MikroMed з мікрофотонасад-
кою та з програмним забезпеченням Fly video 
серії ЕZ і персонального комп’ютера. Для вимі-
рювання метричних характеристик використову-
вали програмне забезпечення ImageJ for 
Windows® (version 2.00) в інтерактивному режи-
мі з використанням об’єктива ×16 і фотоокуляра 
×10. Для калібрування аналізатора зображень ви-
користовували проекцію поділок лінійки окуляр-
мікрометра на лінійку об’єкт-мікрометра, що 
входять в комплект мікроскопа MikroMed [2]. 
Результати досліджень. Згідно з проведени-

ми дослідженнями, лімфоїдний апарат 12-палої 
кишки поросят на ранніх етапах постнатального 
періоду онтогенезу сформований лімфоїдними 
клітинами епітеліального покрову, поодинокими 
лімфоїдними вузликам та лімфоїдними бляшками. 
Водночас лімфоїдні вузлики лімфоїдних бляшок 
розміщені дифузно. Їх цитоструктура представ-
лена популяцією клітинних елементів: малими 
та середніми лімфоцитами, великими лімфоци-
тами та лімфобластами, ретикулярними клітина-
ми та макрофагами, серед яких переважали малі 
та середні лімфоцити. 
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У порожній кишці містяться лімфоїдні пооди-
нокі вузлики двох типів та лімфоїдні бляшки.  
В останніх до 65 % і навіть більше лімфоїдної 
тканини було представлено куполоподібними 
лімфоїдними вузликами. Інша частина лімфоїд-
ної тканини (до 35 %) виявлялась у формі поверх-
нево розміщених вузликів. Між диференційова-
ними та недостатньо диференційованими вузли-
ками лімфоїдних бляшок знаходиться міжфолі-
кулярна дифузна лімфоїдна тканина. Остання, у 
вигляді окремих скупчень лімфоїдних клітин, 
також виявляється між кишечними криптами та 
у підслизовій основі. Вторинні лімфоїдні вузли-
ки займали усю підслизову основу, а їх купол 
випинається до епітеліального шару і знаходився 
між ворсинками слизової оболонки. 

Клітинний склад лімфоїдного апарату тонкого 
відділу кишечника, що характеризує його потен-
ційні властивості до захисту і формується під 
впливом різних імуногенних подразників пред-
ставлений лімфоцитами (малими, середніми, ве-
ликими), лімфобластами, ретикулярними кліти-
нами та макрофагами. 
З віком поросят відбувається ріст і диферен-

ціація лімфоїдних бляшок, що призводить до 
зростання відносної площі їх лімфоїдної ткани-
ни, яка достовірно змінюється, залежно від від-
ділу кишечника. Проте у 12-палій кишці та сере-
дній частині порожньої кишки щойно народ-
жених та однодобових поросят лімфоїдні бляш-
ки ще не сформовані, вони з’являються лише у 
поросят 7-добового віку. 

Відносна площа лімфоїдних бляшок тонкої кишки поросят на ранніх  
етапах постнатального періоду онтогенезу, %, (М ± м), n = 5 

Вік тварин 
Відділ кишечника 2 год. після  

народження 1 доба 7 діб 14 діб 29 діб 

Дванадцятипала  
кишка – – 2,53± 

0,135 
3,48± 

0,131*** 
5,32± 

0,211*** 
Передня частина  
порожньої кишки 

1,84± 
0,123 

2,02± 
0,118 

1,42± 
0,084*** 

1,59± 
0,127 

1,4± 
0,061 

Середня частина  
порожньої кишки – – 1,24± 

0,054 
1,69± 

0,094*** 
1,22± 

0,075*** 
Задня частина  

порожньої кишки 
0,98± 
0,056 

1,04± 
0,051 

2,06± 
0,091*** 

1,12± 
0,092*** 

1,47± 
0,085** 

Примітка: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001 (відповідно до попередньої групи) 
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Рис. Динаміка відносної площі лімфоїдних бляшок тонкої кишки поросят  

на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу 
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У середній частині порожньої кишки пік зрос-
тання спостерігається у віці 14 діб, у задній час-
тині у 7 та 29 діб (див. табл., див. рис.). 
Проведені морфометричні дослідження вка-

зують, що відносна площа лімфоїдних бляшок 
12-палої кишки з віком поросят послідовно зрос-
тає і у поросят у віці 29 діб дорівнює 
5,32±0,211 % (див. табл.). У передній частині  
порожньої кишки такі показники змінюються 
асинхронно, з піком їх зростання у поросят віку 
1 та 14 діб. 
Таким чином, ступінь розвитку лімфоїдної 

тканини лімфоїдних утворень, асоційованих зі 
слизовими оболонками трубкоподібних органів 
свині свійської на ранніх етапах постнатального 
періоду онтогенезу є характерним для даного 
виду тварин і залежить від їх віку та морфотопо-

графії, і є критерієм оцінки морфофункціональ-
ного стану природної резистентності, неспеци-
фічної та імунологічної реактивності організму 
тварин. 
Висновки: 
1. Формування та ступінь розвитку імунної 

системи проявляється структурно-функціональ-
ною перебудовою органо- і гістометричних по-
казників лімфоїдних утворів слизових оболонок 
кишечника внаслідок адаптації новонароджено-
го організму до умов існування. 

2. Динаміка відносної площі лімфоїдних бля-
шок змінюється нерівномірно: зростає у перед-
ній та середній частині порожньої кишки до 14- 
добового віку, у задній – до 7-добового, потім 
поступово зменшується до 29-добового віку. 
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