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A significant number of scientific work has been dedicated to the study of immunogenesis processes in
birds vaccinated to infectious diseases. In most contingency, research is aimed at assessing postvaccination
immunity, as well as establishing structural changes in the immune system. But, exactly morphological
studies that can provide an objective account of the immune effectiveness of the vaccine and assess the state
of the body's immune system. However, today, morphological control of the immune status of chickens in the
post-vaccination period has not been multitudinous used in practical poultry farming. Creating new vaccine
prevention schemes, experts do not take into account the changes that manifested during this period. The
purpose of the article – Is to systematize and describe the main results of research on the morphology of the
spleen of chickens during vaccination. It should be noted that infectious diseases of birds, occupied a
special place are: infectious bursal disease, infectious bronchitis, Newcastle disease, infectious
laryngotracheitis, etc. Now, these diseases are registered in almost all countries of the world and bring
significant economic losses to poultry farms. The main morphological changes in the spleen of chickens
during vaccination include hyperplastic processes (lymphocyte proliferation and enlargement of
macrophages), the appearance of blast cells, the development of plasma cell reactions. Morphofunctional
changes in the spleen of chickens during vaccination are reflected in a significant amount of literature, but
changes in the body that occur with multiplex vaccinations during complex vaccination schemes are not
enough covered. This review article put a short description of the effect of vaccination used worldwide on
the morphology of the spleen of chickens. The received data of a complex assessment of the
morphofunctional state of the bird's spleen at different ages should be taken into account when compare
complex scheme of vaccination.
Key words: immunomorphology, lymphoid nodules of the spleen, periarterial lymphoid vaginas, periellipsoid lymphoid vaginas, vaccinal prevention.

Морфологія селезінки курей та її зміни за вакцинації
С. В. Гуральська, Т. С. Буднік
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
Вивченню процесів імуногенезу у птахів, вакцинованих проти інфекційних захворювань, присвячено значна кількість наукових
праць. В більшості випадків, дослідження спрямовані на оцінку поствакцинального імунітету, а також встановлення структурних змін в органах імунного захисту. Адже, саме морфологічні дослідження можуть надати об’єктивну оцінку імунної ефективності вакцини та оцінити стан імунної системи організму. Проте, на сьогодні морфологічний контроль імунного статусу курей у
поствакцинальний період не знайшов широкого застосування в практичному птахівництві. Створюючи нові схеми вакцинопрофілактики, фахівці не беруть до уваги зміни, які проявляються в цей період. Мета статті – систематизувати та описати основні
результати проведених досліджень щодо морфології селезінки курей за вакцинації. Необхідно відмітити, що серед інфекційних
захворювань птиці, особливе місце займають: інфекційна бурсальна хвороба, інфекційний бронхіт, ньюкаслська хвороба, інфекційний ларинготрахеїт тощо. Нині дані захворювання реєструються практично у всіх країнах світу та наносить значні економічні
збитки птахогосподарствам. До основних морфологічних змін в селезінці курей за вакцинації відносяться гіперпластичні процеси
(проліферація лімфоцитів та збільшення макрофагів), поява бластних клітин, розвиток плазмоцитарної реакції. Морфофункціо-
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нальні зміни в селезінці курей за вакцинації відображенні у значній кількості літератури, проте зміни в органі, які виникають за
багаторазової вакцинації при проведенні комплексних схем вакцинації недостатньо висвітлені. Ця оглядова стаття містить
короткий опис про вплив вакцинації, що використовується у всьому світі, на морфологію селезінки курей. Отримані дані комплексної оцінки морфофункціональнального стану селезінки птиці у різні вікові періоди необхідно враховувати при складанні комплесних програм вакцинопрофілактики.
Ключові слова: імуноморфологія, лімфоїдні вузлики селезінки, періартеріальні лімфоїдні піхви, періеліпсоїдні лімфоїдні піхви,
вакцинопрофілактика.

Результати та їх обговорення

Вступ

Формування селезінки, як одного із важливих органів імунного захисту у ранній постнатальний період, є важливим показником для визначення оцінки
стану організму під час формування, а також пристосування до зовнішнього середовища (Kotarev, 2020).
Будова селезінки у процесі еволюційного розвитку
ускладнюється та вдосконалюється (Goralskiy et al.,
2018). У ранній ембріональний період вона функціонує як гемопоетичний орган, з’являються еритропоез
та мієлопоез, пізніше лімфопоез (Yassine et al., 1989).
У цей період структура селезінки є “незрілою”, ретикулярні волокна з’являються пізніше (Fukuta &
Mochizuki, 1982). Незріла гемопоетична структура
органу більш нагадує червону пульпу, вона складається з капілярів та пульпових канатиків, де синуси
відповідають за еритропоез, а позасудинні ділянки –
за мієлопоез. Селезінка птахів, на відміну від ссавців,
не виконує такої функції, як депо крові (Finogenova,
2009).
Селезінка відноситься до основної ланки в імунітеті птиці (Mustafa & El-Desoky, 2020). Найбільш
характерною ознакою строми органу є тонка капсула,
а також відсутність трабекул (Colombatti, 1989; Mustafa & El-Desoky, 2020). За даними Kannan et al. (2015),
Guralska (2011) селезінка курей містить сполучнотканинну капсулу, а трабекули слабко розвинені. В той
же час Akter (2016) відмічає, що селезінка птиці вкрита товстою капсулою, та підтверджує дані Kannan et
al. (2015), Guralska (2011) щодо наявності невеликої
кількості трабекул.
У будь-якому віці паренхіма селезінка складається
із червоної та білої пульпи. Біла пульпа має в своєму
складі періеліпсоїдні лімфоїдні піхви, періартеріальні
лімфоїдні піхви та лімфоїдні вузлики. Вона містить
ретикулярні клітини та ретикулярні волокна, у яких
дифузно розміщені імунокомпетентні клітини (Akter,
2016). За даними Kannan et al. (2015), основними клітинами білої пульпи є лімфобласти, лімфоцити, фолікулярні дендритні клітини та ретикулоцити.
В перші тижні життя курей найбільш розвиненими
є періартеріальні лімфоїдні піхви. За гістологічного
дослідження Reshag & Hamza (2017) в селезінці курей
21-добового віку відмічали періеліпсоїдні лімфоїдні
піхви, лімфоїдні вузлики, та окрім лімфоцитів, у білій
пульпі наявні плазмоцити. У лімфоїдному вузлі селезінки курей 30-добового віку автори спостерігали
наявність зародкового центру. Тобто, селезінка вже
добре розвинена у 20–30-добовому віці. Проте, Ayman (2021), у своїх дослідженнях відмічав появу білої
пульпи, а саме лімфоїдних вузликів у курей 14добового віку. Budnik & Guralska (2021) в білій пульпі

Птахівництво є одним з перспективних напрямків
сільського господарства (Sharma, 1999). За останні
півстоліття виробництво птиці збільшилось у п’ять
разів та продовжує зростати (OECD-FAO, 2016).
Адже, сільськогосподарська птиця – це найбільш
споживаний у всьому світі тваринний білок (OECDFAO, 2019).
В процесі вирощування птиці основну проблему
створюють інфекційні захворювання, як вірусної, так
і бактерійної етіології. Вакцинація є основним методом захисту поголів’я птахогосподарств (Sharma,
1999). Проте, негативний вплив техногенних факторів
спричиняє розвиток імунодефіцитних станів та знижує ефективність вакцинації. Імунні розлади у більшості випадках виникають через дефект імунної системи або ж нездатність елімінувати антиген. Будьякий фактор, що знижує імунну відповідь, впливає на
параметри виробництва. Існує безліч факторів, інфекційних та неінфекційних, що викликають імунодепресію у курей (Gimeno & Schat, 2018). Основні із причин
виникнення імунодефіцитних станів – це порушення
умов утримання та годівлі, а також хронічні антропогенні навантаження, характерні для сучасного птахівництва. Відповідно реакцією птиці є пригнічення
активності клітинних і гуморальних механізмів природного захисту, зниження імунної резистентності,
дефіциту Т-лімфоцитів, гальмування синтезу антитіл,
порушення переробки антигенної інформації. Все це
створює умови щодо зростання сприйнятливості до
умовно-патогенних мікроорганізмів (Bushuyeva et al.,
2014).
Селезінка курей являється одним із основних органів імунного захисту (Zhang et al., 2019). Її стійкість
до захворювань, на думку Kozlu et al. (2011); Zhang et
al. (2015) посилюється завдяки відсутності лімфатичних вузлів у курей. Селезінка дуже чутлива до змін,
як зовнішнього, так і внутрішнього середовища
(Dunaievska, 2018). За дії різних несприятливих факторів (Graczyk et al., 2003), зокрема і вакцинації (Guralska, 2016; Stromberg et al., 2018), різних захворювань (Al-Khatib & Al-Qutbey, 2005; Yang et al., 2006;
Sandford et al., 2011) змінюється склад імуннокомпотентних клітин та будова самого органу. Li et al.,
(2020) стверджують, що стрес, спричинений вакцинацією викликає апоптоз у лімфоцитах селезінки. Стресові фактори можуть змінювати імунні реакції
(Wilkinson et al., 2011). Тому, важливе значення належить дослідженням оцінки морфологічного стану
органів імунного захисту.
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селезінки курей спостерігали і лімфоїдні вузлики, і
періартеріальні лімфоїдні піхви (тяжі біля пульпарних
артерій), а також навколо еліпсоїдних артеріол – періеліпсоїдні лімфоїдні піхви. Ці дані результатів досліджень свідчать про морфофункціональну зрілість
лімфоїдної тканини в селезінці, а також про її участь в
захисних реакціях організму.
За даними Onyeanusi (2006), в 2-тижневому віці
птиці червона і біла пульпа займали практично однакову площу паренхіми органу, а в 3-тижневому віці
червона пульпа охоплювала більшу площу. Зародкові
центри лімфоїдних вузликів вперше виявлені на 13тижневому віці птиці.
Mast & Goddeeris (1999) стверджують, що типові
структури селезінки, такі як періартеріальна лімфоїдна піхва та еліпсоїди з оточуючим їх кільцем макрофагів, формуються лише в 20-добовому віці курей. Ці
структури та зокрема B-зона (періеліпсоїдна лімфоїдна піхва) поступово дозрівають протягом першого
тижня життя курей. Як показали в своїх дослідженнях
Goralskiy & Guralska (2013) в селезінці курей лімфоїдні утворення вперше виявлені у 20-добовому віці, які
дифузно окутують судини. В цей час спостерігається
також формування лімфоїдних вузликів.
У селезінці птиці Т- і В-залежні зони диференційовані. Так, В-зони – це гермінативні центри лімфоїдних вузликів та періеліпсоїдні піхви, а Т-зони – періартеріальні лімфоїдні піхви (Jeurissen, 1991; Kasai et al.,
1995; Wu et al., 2012). Відомо, що біла пульпа селезінки курей відіграє життєво важливу роль за початкової
імунної відповіді (Gumati et al., 2003; Mebius & Kraal,
2005; Zhang et al., 2017).
Червона пульпа переважно утворюється еритроцитами, гранулоцитами, макрофаги, поодинокими Тлімфоцитами та плазматичними клітинами (Jeurissen,
1991; Kannan et al., 2015; Akter, 2016).
Артеріоли в червоній пульпі, утворюють еліпсоїди
(Kannan et al., 2015). Еліпсоїди більш численніші
(Mustafa & El-Desoky, 2020), це унікальна структура,
яка функціонує, як бар’єр для фільтрації та фагоцитозу (Zhang, 2015) та відіграють важливу роль у імунній
відповіді (Kasai et al., 1995). Еліпсоїди – це екстраваскулярні ділянки селезінки, їх сітку формують фібробластичні ретикулоцити (Kasai et al., 1995). За даними
Zhang et al. (2015) ретикулярні волокна щільно розміщені в еліпсоїді. Ретикулоцити та макрофаги допомагають еліпсоїдам контролювати рух самих клітин
та антигенів між кровоносними судинами та білою
пульпою (Colombatti et al., 1989). В еліпсоїді та періеліпсоїдних лімфоїдних піхвах знаходиться кров’яноселезінковий бар’єр, який захищає селезінку від проникнення циркулюючих патогенів. Це сітчастий каркас між венозними та артеріальними судинами. До
складу кров’яно-селезінкового бар’єру входять ендотеліальні клітини кубоподібної форми, макрофаги,
опорні клітини, ретикулярні клітини та волокна
(Zhang et al., 2015). У своїх дослідженнях Zhang
(2019) відмічали, що із збільшенням віку курей
кров’яно-селезінковий бар’єр селезінки розвивався і
структурно, і функціонально. Еліпсоїди мають функціональний взаємозв’язок не лише з регуляцією кро-

вотоку, а також з транспортом антигену та лімфоцитів
(Sapin, 1998). Клітини, асоційовані з еліпсоїдами,
після захоплення антигену мігрують з еліпсоїда і
з’являються в періартеріальних піхвах та утворюють
світлі центри (Igyarto et al., 2007).
Селезінка відіграє вирішальну роль у клітинному
та гуморальному імунітеті. Одним із важливих досліджень щодо наявності лімфоцитів, які в основному
відповідають за імунітет, є гістоархітектоніка селезінки (Yabe et al., 2017).
Розвиток птахівництва в Україні, наявність також
великої кількості невеликих фермерських господарств, потребує постійного контролю щодо розповсюдження інфекційних хвороб птиці (Rula, 2012).
В умовах промислового птахівництва виникає небезпека виникнення інфекційних хвороб, які призводять до значних економічних втрат. Для забезпечення
стійкого епізоотичного благополуччя з інфекційних
хвороб птахів поряд із загальними ветеринарносанітарними заходами широко застосовуються різні
схеми імунізації з використанням живих та інактивованих вакцин (Gromov et al., 2013).
В організації програм специфічної профілактики
інфекційних хвороб у птахогосподарствах значні
перешкоди створюють змішані інфекції, тому реалізується досить велика кількість вакцинацій, причому
терміни їх проведення часто співпадають (Yang et al.,
2011). Удосконалення специфічної профілактики
інфекційних захворювань шляхом розробки методів
асоційованої вакцинації проти декількох захворювань
є актуальним завданням. Нині перевагу віддають комбінованим вакцинам, тому що застосовується одна
доза препарату проти декількох інфекцій (Wilkinson et
al., 2011). Імунізація – найважливіший захід щодо
контролю інфекційних захворювань, проте масове
використання живих вакцин призвело до еволюції
нових штамів (Dey et al., 2019). Так, методи повторної
імунізації інактивованими вакцинами широко використовуються для підвищення захисту антитіл від вірусу
інфекційного бронхіту. Однак, у порівнянні з ДНКвакцинами, ці методи зазвичай спричиняють погану
клітинну реакцію (Guo et al., 2010). За даними
Cavanagh (2003) інактивовані вакцини є недостатньо
ефективними, якщо застосовувати їх одноразово.
Живі аттенуйовані вакцини забезпечують добрий,
хоча і короткочасний захист (Cavanagh, 2003).
Вже в молодому віці курчата повинні впоратися з
хронічними стресовими факторами, які можуть погіршити їхнє здоров’я та добробут, причому щільність
поголів’я є одним з найвпливовіших факторів (Hofmann, 2021). За даними результатів дослідження
Asrutdinova et al. (2020) застосування вакцини має
слабкий реактогенний ефект. При цьому, у селезінці
курей слабко виражена гіперплазія клітин лімфоїдної
тканини, а щільність тимусозалежних лімфоцитів у
періартеріальній лімфоїдній піхві низька.
У своїх дослідженнях Al-Zubeady et al. (2018) виявляли патологічні зміни у селезінці вакцинованих
курей. Причому Eto et al. (2018), за вакцинації курейнесучок у селезінці гістологічних змін не спостерігали. При цьому, Goralskiy & Guralska (2013) у своїх
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лімфоцитів у численних лімфоїдних вузлах селезінки
за тривалої дії вакцини проти інфекційного бронхіту.
Також спостерігали гіперплазію періартеріальних та
періеліпсоїдних лімфоїдних піхв та появу зародкових
центрів у лімфоїдних вузликах органу. Згідно з дослідженнями Guralska (2016), після введення вакцини
проти інфекційного бронхіту відбувається зростання
Т-клітин селезінки. Також у вакцинованих курчат
відмічали зменшення індексу органів імунного захисту, зокрема селезінки (Guralska, 2015). Подібні зміни
також в своїх дослідженнях спостерігали Scanavini
Neto et al. (2004).
Rautenschlein et al. (2005), Thomrongsuwannakij et
al. (2021) висловлюють думку, що перш ніж застосовувати певні вакцини проти інфекційних захворювань
необхідно вивчити імунний статус курчат, небезпеку
виникнення спалахів хвороби.

дослідженнях вказують, що вакцинація курей стимулює розвиток імунних утворень, так як формування
лімфоїдних вузликів селезінки спостерігається у 20добовому віці птиці.
Проблемам специфічної профілактики при вирощуванні курей присвячено багато наукових робіт,
наразі серед них домінують дослідження з програм
профілактики таких захворювань, як інфекційна бурсальна хвороба, ньюкаслська хвороба, інфекційний
ларинготрахеїт, інфекційний бронхіт.
За даними Gromov et al. (2006) морфологічні зміни
в селезінці птахів за вакцинації проти інфекційної
бурсальної хвороби супроводжується збільшенням
органометричних показників кількості лімфоїдних
вузликів, а також посиленням бласттрансформації
лімфоцитів і плазматизації. Під впливом вакцинного
антигену в селезінці молодняка курей спостерігається
підвищення активності фосфатаз. Дослідження
Yasmin et al. (2016), показали, що вірус інфекційної
бурсальної хвороби уражає лімфоїдні клітини, переважно В-лімфоцити та макрофаги. Scanavini Neto et al.
(2004) провели мікроскопічний аналіз селезінки за
вакцинації проти інфекційної бурсальної хвороби та
спостерігали імунну відповідь, що характеризується
гіперплазією ретикулоендотеліальних клітин у періартеріальній лімфоїдній піхві та збільшенням кількості
зародкових центрів лімфоїдних вузликів органу.
За імунізації проти ньюкаслської хвороби спостерігається в селезінці курей розвиток вираженої і тривалої плазматизації, а також достовірне зростання
органометричних показників, зокрема зростання плазмоцитів (Gromov & Prudnikov, 2009). Ці результати
узгоджуються з даними Golubev et al. (2003), які в
своїх дослідженнях спостерігали активізацію бластної
і плазмоцитарної реакції в селезінці курей за вакцинації проти ньюкаслської хвороби. За результатами
дослідження Masum et al. (2014), у селезінці вакцинованих курей плазмоцити розміщені в білій пульпі,
зокрема навколо центральної артерії, в періартеріальній лімфоїдній піхві та навколо трабекул. Мобілізація
більшої кількості плазмоцитів у лімфоїдних тканинах
курей
зумовлена
впливом
вакцини
проти
ньюкаслської хвороби, а також зростанням віку птиці
(Masum et al., 2014).
Морфологічні зміни селезінки птахів за вакцинації
проти інфекційного ларинготрахеїта супроводжується
достовірним збільшенням кількості плазмоцитів
(Gromov et al., 2005). Схожі зміни у своїх дослідженнях спостерігали в селезінці курей Shutchenko et al.
(2012).
За гістологічного дослідження встановлено, що кількість та розміри лімфоїдних вузликів у вакцинованих та невакцинованих курей були майже однаковими, проте при вивченні плазмоцитарної реакції у птахів, за вакцинації проти інфекційного бронхіту, збільшувалась кількість лімфобластов, плазмобластів, а
також проплазмоцитів (Gromov & German, 2008).
Подібні зміни в селезінці у птахів за вакцинації проти
даного захворювання спостерігали Asrutdinova et al.
(2020). У своїх дослідженнях Asrutdinova et al. (2020)
відмічали зростання проліферації та диференціації

Висновки
Вивчення морфологічних особливостей селезінки
птахів за вакцинації є одним із важливих кроків для
розвитку імуноморфології та вакцинопрофілактики.
Велика кількість праць присвячена вивченню морфології селезінки курей, проте на сьогодні залишаються
питання невизначеності закономірностей формування
імунної відповіді у птиці за умови різного антигенного навантаження. Тому дані дослідження мають великий науковий інтерес. У перспективі подальших досліджень планується провести дослідження щодо
впливу багатократних вакцинацій на органи імунного
захисту курей.
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