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Постановка проблеми. Відомо, що страво-
хідний мигдалик птахів, у тому числі й курей, 
розміщений у слизовій оболонці ділянки перехо-
ду стравоходу в залозистий відділ шлунка. Він 
розвинений неоднаково у різних видів птахів, що 
пов’язано з їх кормовою спеціалізацією [3-4]. За 
сучасними даними, стравохідний мигдалик від-
носять до периферичних органів імуногенезу. В 
ньому під впливом антигенної стимуляції Т- та 
В-лімфоцити диференціюються в ефекторні клі-
тини, що зумовлюють специфічний імунітет [5].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання про-
блеми. Відомості про розвиток стравохідного 
мигдалика та лімфоїдну тканину, що утворює 
його основу, в курей віком від однієї до 150 діб 
представлені в окремих роботах [1-2]. Даних про 
розвиток цього мигдалика у курей старшого ві-
ку, які необхідні для встановлення їх морфо-
функціонального статусу, в спеціальній літера-
турі ми не знайшли. 
Мета: дослідити розвиток стравохідного миг-

далика курей віком 180, 210 і 300 діб. 
Матеріал і методи досліджень. Матеріал для 

досліджень відібрали від 15 голів курей кросу 
Шевер 579 віком 180, 210 та 300 діб на Старосо-
лотвинській птахофабриці Бердичівського району 
Житомирської області (по 5 курей у кожній віко-
вій групі). У добовому віці вони були щеплені 
проти хвороби Марека та інфекційного бронхіту, 
а в 12-, 30-, 80-і 100-добовому віці була проведе-
на їх ревакцинація проти інфекційного бронхіту. 

У процесі виконання роботи використовували 
загальноприйняті класичні методи морфологіч-
них досліджень [1]. 
Результати досліджень. Проведеними дослі-

дженнями встановлено, що у курей віком 180 діб 
лімфоїдна тканина займає майже всю площу 
власної пластинки і підслизової основи слизо-
вої оболонки стравохідного мигдалика. Вона 
представлена дифузною лімфоїдною тканиною, 
передвузликами, первинними і вторинними лім-
фоїдними вузликами (рис. 1). Наявність усіх чо-
тирьох рівнів структурної організації лімфоїдної 
тканини свідчить про її морфофункціональну 
зрілість і, відповідно, зрілість мигдалика [3]. Пе-
редвузлики подібні до лімфоїдних вузликів, хоча 
в них відсутня сформована оболонка. Лімфоїдні 
вузлики мають чітко виражену оболонку. Для 
них властива округла та овальна форми. У пер-
винних лімфоїдних вузликах лімфоїдні клітини 
розташовані з однаковою щільністю, а у вторин-
них – виявляються світлі (зародкові) центри. Із 
поверхні скупчень лімфоїдної тканини 
відбувається міґрація лімфоїдних клітин в 
епітелій слизової оболонки мигдалика, внаслідок 
чого він стає спонгіозним. У ділянках власної 
пластинки його слизової оболонки, де розташо-
вані стравохідні залози і скупчення лімфоїдної 
тканини, лімфоїдні клітини інфільтрують зало-
зисті епітеліоцити секреторних відділів залоз та 
вивідних проток. Вони також виявляються і в їх 
просвіті. Навколо стравохідних залоз і в стінці 
самих залоз реєструються поодинокі лімфоїдні 
вузлики. Останні також розташовані поблизу 
великих кровоносних судин.  
У курей віком 210 та 300 діб площа лімфоїд-

ної тканини у стравохідному мигдалику зменшу-
ється (табл. 1). Її скупчення локалізовані переду-
сім в основі складок слизової оболонки мигда-
лика й представлені дифузною лімфоїдною тка-
ниною, передвузликами і незначною кількістю 
лімфоїдних вузликів (рис. 2). Секреторні відділи 
стравохідних залоз курей цих вікових груп інфі-
льтровані лімфоїдними клітинами, однак у їх 
стінці вузлики не виявляються. Поодинокі лім-

У курей віком 180 діб стравохідний мигдалик є мор-
фофункціонально зрілим. Його основа сформована 
дифузною лімфоїдною тканиною, передвузликами, 
первинними і вторинними лімфоїдними вузликами. 
Площа лімфоїдної тканини у стравохідному мигда-
лику зменшується зі збільшенням віку курей, а вміст 
у ній дифузної лімфоїдної тканини збільшується. 
Розміри лімфоїдних вузликів та їх кількість зменшу-

ються в міру зростання віку курей.  
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фоїдні вузлики у курей віком 300 діб виявляють-
ся і в підсерозній основі серозної оболонки. 
Вміст лімфоїдної тканини у слизовій обо-

лонці стравохідного мигдалика, як ми за-
уважували вище, зменшується зі збільшен-
ням віку курей (табл. 1). Найбільш інтенсивне 
зменшення вмісту лімфоїдної тканини відбува-
ється у курей віком від 210 до 300 діб (на 
15,26%). Вона заміщується волокнистою сполу-
чною тканиною. 
Вміст окремих складових лімфоїдної тканини 

мигдалика у курей досліджених вікових груп 

неоднаковий (табл. 2). Як видно з даних цієї таб-
лиці, зі збільшенням віку курей площа дифуз-
ної лімфоїдної тканини зростає. Найбільш 
різке її зростання зареєстроване в курей віком 
від 210 до 300 діб (на 46,96%). Найбільший вміст 
передвузликів зареєстрований у курей віком 180 
діб (14,81%). Вміст первинних і вторинних лім-
фоїдних вузликів зменшується зі збільшенням 
віку курей. Найінтенсивніше це зменшення заре-
єстровано у курей віком від 210 до 300 діб (від-
повідно, на 13,65 і 52,48%).  

 
Рис. 1. Первинний та вторинні лімфоїдні 
вузлики у стравохідному мигдалику курки 

віком 180 діб:  
1 – секреторний відділ стравохідної залози; 

2 – первинний лімфоїдний вузлик; 3 – вторинні 
лімфоїдні вузлики; 4 – м’язова оболонка стра-

воходу. Фарбування гематоксиліном  
та еозином, ×63. 

Рис. 2. Дифузна лімфоїдна тканина 
стравохідного мигдалика курки  

віком 300 діб:  
1 – дифузна лімфоїдна тканина; 2 – вторинний 

лімфоїдний вузлик; 3 – секреторні відділи страво-
хідних залоз; 4 – часточка глибоких шлункових 
залоз; 5 – м’язова оболонка стравоходу. 

Фарбування гематоксиліном та еозином,×63. 

1. Вміст лімфоїдної тканини стравохідного мигдалика курей, %, М±m 
Площа слизової оболонки мигдалика Вік курей,  

діб без лімфоїдної тканини із лімфоїдною тканиною 
180 49,88+0,52 50,12+0,52 
210 55,77+0,58 44,23+0,46 
300 62,52+0,65 37,48+0,39 

2. Вміст складових лімфоїдної тканини у слизовій оболонці стравохідного мигдалика курей, 
%, М±m 

Лімфоїдна тканина Вік курей, 
діб дифузна передвузлики первинні вузлики вторинні вузлики
180 26,95+0,28 14,81+0,15 18,15+0,18 40,09+0,42 
210 39,63+0,41 12,93+0,14 16,04+0,17 31,40+0,29 
300 58,24+0,61 12,99+0,14 13,85+0,14 14,92+0,15 
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3. Розміри лімфоїдних вузликів стравохідного мигдалика курей, мкм, М+m 
Лімфоїдні вузлики 

первинні вторинні 
округлі овальні округлі овальні 

Вік  
курей,  
діб 

діаметр довжина найбільша 
ширина діаметр довжина найбільша 

ширина 
180 300,67+16,99 349,0+29,86 184,25+21,97 294,26+19,19 370+17,86 194,11+11,8 
210 271,67+13,70 292,67+9,84 160,83+16,31 216,8+17,25 281,7+17,29 138,9+19,67 
300 248,0+16,26 256,25+33,10 124,25+11,67 196,17+22,88 263,4+12,73 155,2+20,15 

 
Зі збільшенням віку курей зменшуються й 

розміри лімфоїдних вузликів стравохідного ми-
гдалика (табл. 3). 
Так, діаметр округлих первинних лімфоїдних 

вузликів зменшується (від 180 до 300 діб) на 
17,52%, довжина овальних – на 26,58 і їх найбі-
льша ширина – на 32,56%. Діаметр округлих 
вторинних вузликів зменшується на 33,33%, до-
вжина овальних – на 28,81 та їх найбільша ши-
рина – на 20,01%. Найінтенсивніше відбувається 
зменшення розмірів лімфоїдних вузликів у курей 
віком від 180 до 210 діб (за винятком найбільшої 
ширини первинних вузликів).  

Висновки: 
1. У курей віком 180 діб стравохідний мигда-

лик є морфофункціонально зрілим; його основа 
утворена дифузною лімфоїдною тканиною, пе-
редвузликами, первинними і вторинними лімфо-
їдними вузликами.  

2. Площа лімфоїдної тканини у стравохідному 
мигдалику зменшується зі збільшенням віку ку-
рей, а вміст у ній дифузної лімфоїдної тканини 
збільшується.  

3. Зі збільшенням віку курей відбувається 
зменшення кількості та розмірів лімфоїдних вуз-
ликів у стравохідному мигдалику.  
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