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Наведено гістологічні зміни у печінці бичків-
пісочників, заражених личинками нематоди 
Eustrongylides exisus. Виявлено патологічний процес 
та структурні зміни в органі, що характерні для вог-
нищевого гепатиту. Гепатоцити збільшені в об’ємі, 
округлої форми, ядро відтиснене до оболонки кліти-
ни. Ядра зменшені в об’ємі, неправильної форми (пік-
ноз). Відмічається лізис ядер. В окремих ділянках ви-
явлені клітини Купфера. Помітні лімфоїдно-
лейкоцитарні інфільтрати в паренхімі печінки, пери-
васкулярні та ендоваскулярні муфти. У зонах клі-
тинних інфільтратів ядра в гепатоцитах відсутні. 
Відмічено, що гепатоцити представлені аморфною 
безструктурною масою. В окремих місцях навколо 
клітинних інфільтратів виявлено розростання сполу-
чної тканини, що є захисною реакцією організму на 
наявність личинок нематоди Eustrongylides exisus.  
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Постановка проблеми. Значний інтерес 
представляє стан печінки бичків-пісочників 
(Neogobius fluviatilis) як цінної промислової ри-
би. Подібно до інших залоз, печінка складається 
із паренхіми та строми. Паренхіма представлена 
епітеліальними клітинами ентодермального по-
ходження, які називають печінковими клітина-
ми, або частіше, гепатоцитами. Паренхіма печін-
ки риб, на відміну від вищих хребетних, не має 
часточкової будови. За М. І. Григор’євим, печін-
ка нижчих хребетних, зокрема костистих риб, 
трубчастої будови, що на гістологічних зрізах 
має вигляд балок. Останні складаються з багато-
кутних клітин, що тісно примикають одна до 
другої [5].  
Личинки нематоди Eustrongylides exisus лока-

лізуються у рибі в черевній порожнині тіла, сті-
нках кишечника, печінці, спинній м’язовій тка-
нині, сім’яниках і є патогенними для організму 
та часто викликають у них масові захворювання 
[5, 6]. 
Тому для визначення патогенного впливу ли-

чинок нематоди Eustrongylides exisus на організм 
важливими є гістологічні дослідження печінки 

бичків-пісочників. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Нині накопичено великий фактичний матеріал з 
вивчення структурно-функціональних змін у пе-
чінці риб як у нормі, так і за різних зовнішніх 
впливів. Відомо, що структурно-функціональні 
зміни у печінці риб частіше виникають за дії фі-
зичних і хімічних факторів, які характеризують-
ся зернистою дистрофією, вакуолізацією цито-
плазми гепатоцитів, некробіозом та іншими по-
рушеннями [1, 2, 8]. Крім того, у печінці риб ви-
являються морфологічні ознаки гепатиту і циро-
зу, судинні розлади різного ступеня, включаючи 
геморагії і плазморагії, деструкції і розпад тка-
нин, дистрофії [3, 7]. Печінка у птахів та ссавців 
– частковий орган. Нині будова печінки гомойо-
термних тварин вивчена досить повно. Водночас 
роботи присвячені визначенню гістологічних 
змін у печінці у випадку зараження риби парази-
тами, малочисельні [4].  
Метою досліджень було вивчення гістологіч-

них змін у печінці бичків-пісочників, заражених 
личинками нематоди Eustrongylides exisus. 
Матеріали і методи досліджень. З неблаго-

получної водойми Дніпробугського лиману (мис 
Аджигол) для досліджень відібрали 10 бичків-
пісочників (Neogobius fluviatilis), заражених ли-
чинками нематоди Eustrongylides exisus. Гістоло-
гічні дослідження печінки риб проводили у від-
ділі патоморфології Миколаївської регіональної 
лабораторії ветеринарної медицини.  
Відібрані шматочки печінки риб фіксували у 

10 % нейтральному формаліні. Потім зневодню-
вали у спиртах зростаючої концентрації та через 
хлороформ заливали у парафін. Виготовляли гі-
стологічні зрізи товщиною 2–3 мкм, фарбували 
їх гематоксиліном Ерліха та еозином. Отримані 
гістологічні препарати досліджували за допомо-
гою бінокулярного мікроскопа XSP-139 ТР із 
системою аналізу зображення. Мікрофотографії 
робили за допомогою цифрової відеокамери PL-
А662, під’єднаної до мікроскопа. Аналіз зобра-
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ження проводили за допомогою програми «Відео 
Тест». 
Контролем слугували 10 бичкових риб, що не 

були заражені личинками нематоди. 
Результати досліджень. Відмічено, що під 

час проведення систематичного контролю за 
морфологічним станом печінки риб, які підда-
ються антропогенному впливу, можна своєчасно 
виявити порушення екологічної рівноваги у во-
доймах і провести заходи профілактики з метою 
недопущення їх захворювань [5].  
Відомо, що печінка риб є багатофункціональ-

ним органом. Вона бере участь у вуглеводному, 
жировому, білковому та вітамінному обмінах, 
виконує бар’єрну функцію, затримуючи і зне-
шкоджуючи отруйні речовини, що потрапляють 
в організм [5].  
Печінка риб швидше інших органів реагує на 

зміну умов зовнішнього середовища. Водночас 
спостерігаються різного роду патологічні проце-
си, які характеризуються певними структурними  
змінами.  
Гепатоцити – це є власні клітини печінки, по-

лігональної форми. Їх ядра, розташовані в центрі 

клітини, зазвичай мають округлу форму, діамет-
ром до 10 мк. Хроматин в ядрі розподілений по 
ядерній оболонці або близько до добре помітних 
великих ядерець. Кількість ядерець коливається 
від одного до трьох. У паренхімі печінки тяг-
нуться печінкові артерії, вени і жовчні судини, 
що збирають жовч, яка виробляється печінкови-
ми клітинами. Жовчні протоки проводять жовч у 
жовчний міхур. Жовч, завдяки лужній реакції, 
нейтралізує кислу реакцію шлункового соку. 
Вона емульгує жири, активує ліпазу – фермент 
підшлункової залози. З травного каналу вся кров 
повільно протікає через печінку. В печінкових 
клітинах, крім утворення жовчі, відбувається 
знешкодження сторонніх білків і отрут та від-
кладається глікоген. Кров, що пройшла через 
печінку, по печінковій вені прямує до серця.  
В експериментальному матеріалі бичкових 

риб (бичків-пісочників) були виявлені личинки 
нематоди Eustrongylides exisus, які локалізували-
ся в черевній порожнині тіла, на поверхні ки-
шечника, печінці та серозних покривах (рис. 1).  
Зараженість бичкових риб личинками немато-

ди Eustrongylides exisus  наведено у таблиці.  

 
Рис. 1. Личинки нематоди Eustrongylides еxisus на поверхні печінки бичка-пісочника 

Зараженість бичкових риб личинками нематоди Eustrongylides exisus 

Зразок Кількість личинок, екз. Локалізація личинок 

1 2 На поверхні печінки 
2 2 У порожнині тіла 
3 4 На поверхні печінки 
4 3 На поверхні печінки 
5 3 У порожнині тіла 
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Під час мікроскопічного дослідження у зраз-

ках 1, 2, 4, 5 виявляли залишки структури печін-
ки з ознаками жирової дистрофії. Гепатоцити 
були збільшені в об’ємі, округлої форми, їх ядро 
відтиснене до оболонки клітини. Ядра зменшені 
в об’ємі, неправильної форми, що свідчило про 
явище пікнозу (рис. 2). Відмічали лізис ядер.   

В окремих ділянках виявлені клітини Купфера 
(рис. 3).  
Виявлені лімфоїдно-лейкоцитарні інфільтрати 

в паренхімі печінки, навколо судин (периваску-
лярні муфти) (рис. 4) та в судинах (ендоваскуляр-
ні муфти) (рис. 5).  

 
Рис. 2.  Жирова дистрофія печінки (жирова інфільтрація).  
Фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином (збіл. 10х40). 

 
Рис. 3.  Клітинні інфільтрати в стінках судини. Клітини Купфера в  печінці.  

Фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином (збіл. 10х40) 

 
Рис. 4.  Жирова дистрофія печінки. Лімфоїдно-лейкоцитарні клітинні інфільтрати в паренхімі 

(периваскулярні муфти). Фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином (збіл. 10х40) 

 
Рис. 5. Клітинний (лімфоїдно-лейкоцитарний) інфільтрат у судинах печінки – ендоваскулярні 

муфты. Фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином (збіл. 10х40) 
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Рис. 6. Атрофія паренхіми печінки (1 – зона запалення навколо паразита, 
2 – сформована сполучно-тканинна капсула, 3 – крововилив у капсулу).  

Фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином (збіл. 10х40) 

У зонах клітинних інфільтратів ядра в гепато-
цитах відсутні. Водночас гепатоцити представ-
лені аморфною безструктурною масою. В окре-
мих місцях навколо клітинних інфільтратів по-
мітні розростання сполучної тканини.  
У зразку 3 виявлені залишки структури печін-

ки з ознаками жирової дистрофії. Паренхіма пе-
чінки атрофована внаслідок здавлювання личин-
кою паразита, морфологічну структуру якого 
чітко помітно на гістологічному зрізі (рис. 6).   
Навколо паразита добре помітно зону запа-

лення. Це є запальний клітинний інфільтрат по-
ліморфного складу (лейкоцити, лімфоцити, гіс-
тіоцити). Навколо зони запалення знаходиться 
сполучнотканинна капсула, в якій виявлені кро-
вовиливи. Помітним є відкладання пігменту ко-
ричневого кольору в сполучнотканинну капсулу 
навколо паразита. В окремих ділянках навколо 
деформованих без’ядерних гепатоцитів у стані 
некрозу виявлені клітини Купфера. 
Водночас паренхіма печінки контрольних зра-

зків утворена трабекулами, що переплітаються 
та анастомозують з вузьким центральним про-
світом. Спостерігається жирова дистрофія печі-
нки (жирова інфільтрація), що є нормою. Гепа-
тоцити збільшені в об’ємі, округлої форми, ядро 

відтиснене до оболонки клітини. Ядра зменшені 
в об’ємі, неправильної форми (пікноз), спостері-
гається також лізис ядер. Ділянки з жировою 
дистрофією чергуються з ділянками незміненої 
паренхіми печінки. Гепатоцити незміненої паре-
нхіми печінки риби полігональної форми. Ядра 
округлої форми розташовані в центрі клітини. 
Зустрічаються пусті та кровонаповнені судини.  
Висновок. У печінці бичкових риб, уражених 

личинками нематоди Eustrongylides exisus, вияв-
лено патологічний процес з певними гістологіч-
ними змінами. Характерними були зміни для 
вогнищевого гепатиту. Гепатоцити збільшені в 
об’ємі, округлої форми, ядро відтиснене до обо-
лонки клітини. Ядра зменшені в об’ємі, непра-
вильної форми (пікноз). Відмічається лізис ядер. 
В окремих ділянках виявлені клітини Купфера. 
Помітні лімфоїдно-лейкоцитарні інфільтрати в 
паренхімі печінки, периваскулярні та ендоваску-
лярні муфти. У зонах клітинних інфільтратів яд-
ра в гепатоцитах відсутні. Відмічено, що гепато-
цити представлені аморфною безструктурною 
масою. В окремих місцях навколо клітинних ін-
фільтратів виявлено розростання сполучної тка-
нини, що є захисною реакцією організму на на-
явність личинок нематоди Eustrongylides exisus.  
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