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Досліджували соматичні і вісцеральні лімфатичні вузли (ЛВ) статевозрілих одногорбих верблю дів 
(Camelus dromedarius), використовуючи комплекс рутинних морфологічних і імуногістохімічних методик. 
Метою дослідження було встановлення особливостей гістоархітектоніки паренхіми ЛВ в цілому, синтопії 
окремих клітинних зон паренхіми та закономірностей будови внутрішньовузлового лімфатичного русла.

Макроскопічно ЛВ верблюда є конгломератом часточкової структури, що формується внаслідок 
часткового зрощення окремих відносно автономних вузлів (субодиниць). За характером лімфодинаміки 
ЛВ верблюда належить до вузлів класичного типу, в якому лімфа з аферентних лімфатичних судин 
потрапляє безпосередньо до крайового синуса, а не в лімфатичні колектори капсулярних трабекул.

Внутрішньовузлове  лімфатичне  русло  являє  собою  великовічкову  рівномірну  сітку  широких 
лімфатич них  синусів,  які  розділяють  паренхіму  ЛВ  на  окремі  ділянки.  Таким  чином,  паренхіма  ЛВ 
верблюда має дискретний (острівцевий), а не зональний характер будови. Субодиниці лімфоїдної парен
хіми (острівці) складаються з комплексу типових для ЛВ ссавців клітинних зон — одиниць глибокої 
кори (Тклітинна зона), лімфатичних вузликів (Вклітинна зона), мозкових тяжів, кіркового плато (на 
межі з крайовим синусом).

За своєю структурою та синтопією острівці паренхіми ЛВ верблюда є аналогами часточок 
(компартментів) ЛВ  інших  видів  ссавців,  але  з  унікальним  багаторівневим  характером  локалізації. 
Лімфатичні вузлики в рамках паренхіми ЛВ верблюдів мають наскрізний характер розташування та 
локалізуються в будьяких периферійних ділянках одиниць глибокої кори.
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Somatic and visceral lymph nodes (LN) dromedary were investigated by using routine morphological 
and complex immunohistochemical methods. The purpose of the study was to determine the characteristics 
of histoarchitectonics parenchyma of the lymph nodes in general, individual syntopy cells area and patterns 
of parenchymal structure of intrasite lymphatic channel.

Macroscopically LN of dromedary is a conglomerate of lobed structure that is formed as a result of 
partial fusion of separate autonomous units (subunits) of nodes. Depending on character of lymphodynamics 
LN of dromedary belongs to the nodes of the classical type in which the afferent lymph to the lymph vessels 
goes directly into the sinus the edge rather than in the lymph collectors of capsular trabeculae.

Intrasite lymphatic channel is a coarse uniform mesh of wide lymph sinuses that divide the lymph node 
parenchyma into discrete sections. Thus, lymph node parenchyma of dromedary has a discrete (islet) not 
the zonal character of structure. Subunit of lymphoid parenchyma (islets) consists of a set of typical mammalian 
cell lymph node areas — units of deep cortex (Tcell zone), lymph nodules (Bcell zone), medullar cords of 
cortical plateau (on the border with marginal sinus).
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In their structure and syntopy the islets of the lymph nodes of parenchyma in dromedaries are analogues 
of lymph nodes lobules (compartments) in other mammalian species, but with an unique multilevel nature 
of localization. Lymph nodules in the parenchyma of the lymph nodes in dromedaries are characterized by 
crosscutting nature and are located in the peripheral parts of deep cortex.

Keywords: DROMEDARY, LYMPH NODE, LYMPH VESSELS, LOBULES (COMPART-
MENTS), LYMPHOID PARENCHYMA, UNITS OF DEEP CORTEX, LYMPHOID NODULES
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Исследовали соматические и висцеральные лимфатические узлы (ЛУ) половозрелых одногорбых 
верблюдов (Camelus dromedarius), используя комплекс рутинных морфологических и иммуно гисто
химических методик. Целью исследования было определение особенностей гисто архитектоники 
парен химы ЛУ в целом, синтопии отдельных клеточных зон паренхимы и закономерностей строения 
внутриузлового лимфатического русла.

Макроскопически ЛУ верблюда являются конгломератом дольчатой структуры, которая фор
мируется в результате частичного сращения отдельных относительно автономных узлов (субъеди
ниц). По характеру лимфодинамики ЛУ верблюда относится к узлам классического типа, в которых 
лимфа с афферентных лимфатических сосудов попадает непосредственно в краевой синус, а не в лим
фатические коллекторы капсулярных трабекул.

Внутриузловое лимфатическое русло представляет собой крупноячеистую равномерную сетку 
широких лимфатических синусов, которые разделяют паренхиму лимфатического узла на отдельные 
участки. Таким образом, паренхима лимфатического узла верблюда имеет дискретный (островковый), 
а не зональный характер строения. Субъединицы лимфоидной паренхимы (островки) состоят из ком
плекса типичных для лимфатического узла млекопитающих клеточных зон — единиц глубокой коры 
(Тклеточная зона), лимфатических узелков (Вклеточная зона), мозговых тяжей, коркового плато (на 
границе с краевым синусом).

По своей структуре и синтопии островки паренхимы ЛУ верблюда являются аналогами долек 
(компартментов) ЛУ других видов млекопитающих, но с уникальным многоуровневым характером 
локализации. Лимфатические узелки в рамках паренхимы ЛУ верблюдов имеют сквозной характер 
расположения и локализируются в любых периферических участках единиц глубокой коры.

Ключевые слова: ВЕРБЛЮД ОДНОГОРБЫЙ, ЛИМФАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ, ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИЕ СОСУДЫ, ДОЛЬКИ (КОМПАРТМЕНТЫ), ЛИМФОИДНАЯ ПАРЕНХИМА, ЕДИ-
НИЦЫ ГЛУБОКОЙ КОРЫ, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЕЛКИ

Відомо, що організм одногорбого верб-
люда має надзвичайно високу стійкість до дії 
несприятливих та шкідливих фак торів зо вніш-
нього середовища, зокрема різнома ніт них інфек-
цій [1]. Існує припущення, що унікаль на імуно-
ло гічна реактив ність у верб людів обумовлена 
над високим потенціалом антитілоутворення їх 
лімфо їдних ор ганів та тканин [2], і перш за 
все ЛВ. Abell-Magied зі співавторами [2] та Zidan 
і Pabst [3], досліджуючи морфологію ЛВ верб-
люда, також вказують на значні відмін ності 

струк тури цих органів від вуз лів інших ви-
дів ссавців. Ці відмін ності по лягають у від-
сут ності чітко вираженої зональ ності парен-
хіми вузлів (поділ на кор текс, пара кортекс 
і мозкову речовину) та, відпо відно, мозаїчному 
(не впорядкованому) характері розташу вання 
лімфатичних вуз ликів, аноду ляр ної щільної 
і дифузної лімфоїд ної тканини. Окрім цього, 
Soliman та Mazher [4] від мічають відсутність 
чіткої поляр ності в роз ташуванні аферентних 
і еферентних лімфа тичних судин, які, за дум-
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кою авторів, роз ташовуються в одних і тих 
же ділянках капсули вузлів.

Необхідно зазначити, що наявні в лі-
те ра турі відомості про будову ЛВ одно горбого 
верблюда інтерпретовані з точки зору панів-
ного у ХХ столітті класичного уяв лення 
про тотальну зональну (пошарову) структуру 
парен хіми цих органів. Сьогодні, завдя ки ши-
ро ко му використанню в імуно морфо логії мо-
леку лярних методів дослід жень, концепція 
структурно-функціональної організації лімфо-
їдної тканини вузлів сут тєво перегля ну та та 
модернізована. Положення про дискретну, 
тобто часточкову будо ву парен хіми ЛВ ссав-
ців із мозаїчним харак тером розташування 
основних функціо нальних зон сфор мува лося 
протягом декіль кох остан ніх десяти літь і при-
йнято біль шістю дослідників.

У роботах Kelly [5], Gretz et al. [6], 
Cynthia L. Willard-Mack [7] одиниці парен-
хіми ЛВ позначені як лімфоїдні часточки 
(lymphoid lobule), а у відповідних публікаці-
ях групи дослідників університету Монреа-
лю (Канада) [8–10] — як функціональні 
компарт менти (physiological compartments). 
Загально визнаним є той факт, що компарт-
менти паренхіми ЛВ формуються в басейні 
приносних (аферентних) лімфатичних судин, 
а їх кількість, відповідно, корелює з кіль-
кістю перед вузлових судин чи їх термі наль них 
гілок [11–13]. Також вказується, що просто-
рова конфігурація структурно-функціональ-
них часточок паренхіми ЛВ нага дує конус, 
широка основа якого спрямована до гирла 
приносної лімфатичної судини, а верхівка — 
до воріт вузла. Констатується, що більшість 
ЛВ складаються із декількох часточок чи 
компартментів, розташованих на сегмен-
таль них, перпендикулярних воро там органу 
зрі зах, в один ряд — «sidebyside» [7]. При 
цьому в основі часточок, вздовж крайового 
синусу, розташовується кір кове плато з лімфа-
тичними вузликами (повер хнева кора) і оди-
ниці глибокої кори (глибока кора), тоді як їх 
верхівка складається з моз кових тяжів.

Вказується, що високоспеціалізовані 
клітинні зони часток, у яких відбувається 
кло нальна проліферація Т- і В-лімфоцитів 
(оди ниці глибокої кори) і лімфатичні вуз ли-

ки відповідно мають форму, наближену до 
куле подібної, а низькоспеціалізовані (кір ко-
ве плато, периферія ОГК і моз ко ві тяжі) — ци-
ліндроподібну. При цьо му система внутрішньо-
вузлової комуні кації представ лена лімфатич-
ними сину сами, частина з яких обмежує часточ-
ки ззовні (крайовий, воріт ний, перитрабеку-
лярні синуси), а інші формують внутрішньо-
часточкове лімфа тичне ложе між субодиницями 
частки (кортикальні, пара кортикальні та моз-
кові синуси). Основним дже релом крово-
постачання часточок парен хіми ЛВ є роз-
ташовані біля воріт вузла артерії та вени, 
гіл ки яких формують «судинні ко рені», що 
вхо дять у кожний окремий компарт мент у ді-
лянці його верхівки.

Необхідно зауважити, що подібна струк-
тура паренхіми ЛВ встановлена при дослід-
женні цих органів у лабораторних тва рин і лю-
дини [14, 15]. Вказується також, що часточ-
ковість притаманна і ЛВ великої рога тої худо би 
[16]. Водночас є дані, що зональ на струк ту ра 
частки паренхіми у ЛВ великої рогатої ху-
до би має низку сут тєвих відмінностей, що 
полягають у характері локалізації лімфа-
тичних вуз ликів, які формуються не тільки 
вздовж крайо вого синусу, а й на основі всіх 
ін ших низько спеціалізованих клітинних зон, 
зокрема на пери ферії одиниць глибокої кори 
у мозкових тяжах [17].

З огляду на те, що встановлені на 
сьо годні особливості структурно-функціо-
наль ної організації ЛВ одногорбого верб-
люда дуже суперечливі та не відповідають 
основ ним положенням про часточкову (дис-
кретну) будову паренхіми вузлів ссавців, 
ме тою наших досліджень було визначення 
особли востей структурно-функціональної 
орга нізації паренхіми ЛВ одногорбого верб-
люда, характеру просторової локалізації 
та синтопії її окремих клітинних зон і особ-
ливостей зовнішньо- та внутрішньо вузлового 
лімфатичного русла.

Матеріали і методи

Відбір матеріалу проводили при за-
бої клінічно здорових тварин на забійному 
пунк ті (м’ясокомбінат) міста Уаргла, Алжир. 



The Animal Biology, 2015, vol. 17, no. 3

32

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 3

Експери мен тальна частина роботи виконана 
в лабораторії гістології, імуноцитохімії 
і патоморфології Науково-дослідного центру 
біо безпеки і екологічного контролю ресурсів 
АПК при кафедрі нормальної та патологічної 
ана томії Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету. Відби-
рали соматичні (привушний, піднижньо-
щелепний, поверхневий шийний, пахвовий, 
під колінний) і вісцеральні (медіальний за глот-
ковий, каудальний середостінний, пор таль-
ний (ворітний), порожньої кишки, медіаль-
ний клубовий) ЛВ від статевозрілих одно-
горбих верблюдів віком 3–5 років (Camelus 
dromedarius). Для встановлення особли востей 
архітектоніки поза та вну трішньо вузлового 
лімфатичного русла ЛВ ви користовували 
мето дику наповнення лім фатичних судин 
контраст ними масами (су міш чорної туші 
на 3 % розчині желатину, профільт ровану 
через три шари марлі). Виго товлену масу 
вво дили інтерстиційно (у пухку волок нис ту 
сполучну тканину) з подальшим масажем, 
у м’які тканини пальців задньої кін цівки, 
товщу губ, щік, а також у підсерозну оболон-
ку кишечнику [18]. У подальшому ЛВ пре-
парували з визначенням кількості, роз мірів 
і взаєморозташування окремих частин кон-
грегату [19]. Кожну окрему частину ЛВ 
роз різали в сагітальній площині, через во-
ро та і відбирали невеликі фрагменти із вра-
хуванням їх гістоархітектоніки. Фік сацію 
здій снювали в 10 % водному роз чині ней-
траль ного формаліну. Частину зафіксо ваного 
матеріалу використовували для виготов лен-
ня тонких парафінових зрізів (4–7 мкм), а час-
тину — для виготовлення замороже них зрі зів 
(7–12 мкм), згідно із загально прийнятими гісто-
логічними мето диками [20]. Тонкі парафінові 
зрізи забар влю вали гемато ксиліном і еозином 
для встанов лення загальних закономірностей 
гісто архітектоніки ЛВ, гематоксиліном Вей-
герта і пікрофуксином (За Ван-Гізон) для ви-
вчення особливостей будови сполучно тканин-
ної строми. Заморожені зрізи органів ім прег нува-
ли азотнокислим сріблом за Футом в авторській 
модифікації для визна чення особливостей 
рети кулярної стро ми лімфоїдної паренхіми 
вуз лів [21]. Для імуногістохімічних дослід-

жень виго тов ляли тонкі (не більше 3–5 мкм) 
пара фінові гістозрізи, використовуючи предметні 
скельця з адгезивною поверхнею Super Frost/
Plus Slides (Menzel-Glaser). Імуно гісто хімічний 
аналіз складався з таких етапів: інгібу ван-
ня ендогенної пероксидази (перекис вод ню 
в метанолі); демаскування антигенів (Трис 
+ЭДТА); інкубація з первин ними анти тілами 
(СD3, CD20); обробка вто рин ними анти тілами 
коньюгованими з перокси дазою хрону; візуа-
лізація (мето дом інкубації з 3,3-диаміно-
бензидину тетра гідро хлоридом, що утворює 
продукт корич невого забарвлення у міс цях 
локалі зації Т- чи В-лімфоцитів); дозабарв-
лення гематоксиліном Маєра з подальшим 
зневод ненням, просвітленням і заведенням 
у полі стирол.

Результати й обговорення

За дослідження ЛВ верблюда вста нов-
лено, що всі без винятку органи мають чітко 
виражену часточкову структуру. При цьому 
частки (макросубодиниці) ЛВ не є анатоміч-
но повністю відокремленими і частко во зрос-
таються між собою, фор му ючи конгло мерат, 
який зовні нагадує борозен часту багато сосоч-
кову нирку великої рогатої худоби (Рис. 1).

На відміну від борозенчастої багато-
сосочкової нирки, структура конгломерату 
ЛВ верблюда є менше впорядкована, то му 
певна закономірність просторової орієн та ції 
окремих одиниць конгломерату не встанов-
лена, проте загальна тенденція орієнтації 
во ріт одиниць конгломерату в напрямку йо-
го внутрішньої ввігнутої поверхні загалом 
збе рігається. У результаті ворітне вгинання 
не має чітко виражених анатомічних меж, 
во но є комплексом відповідних утворень, 
що межують один з одним і концентруються 
на одному із полюсів конгломерату.

Під час введення контрастної маси 
в інтерстиціальну тканину і заповнення нею 
периферичних лімфатичних судин встанов-
лено, що аферентні судини чи їх термінальні 
гілки впадають в одиниці конгломерату на їх 
зовнішній вигнутій поверхні, а еферентні — 
виходять із протилежного боку в області 
воріт, де об’єднуються у декілька великих 
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Рис. 1. Макропрепарат конгломерату поверхневого 
шийного ЛВ одногорбого верблюда. 

А — не препарований, Б — препарований: 
1 — зовнішня поверхня, 2 — внутрішня поверхня, 

3 — субодиниці, 4 — сполучна тканина

стовбурів, утворюючи судинні пучки разом 
із артеріями та венами вузлів.

За дослідження динаміки і характеру 
розподілення контрастної маси всередині 
конгло мератів ЛВ одногорбого верблюда 
вста новлено, що внутрішньовузловий лімфа-
тич ний басейн, представлений крайовим 
і ворітним синусами, перший із яких безпо-
середньо пов’язаний з аферентними, а во ріт-
ний з еферентними лімфатичними судинами. 
Внутрішній басейн складається із відносно 
рівно мірної сітки широких синусів, що ото-
чують острівці лімфоїдної тканини, яка за ймає 
весь простір від капсули до ворітного потов-
щення субодиниць конгломерату (Рис. 2).

Це свідчить про те, що в одногорбого 
верб люда система внутрішньовузлових сину-
сів, порівняно з відповідними органами ін-
ших видів ссавців, розвинена краще і пред-
ставлена рівномірною сіткою широких лімфа-
тичних просторів, які обмежують острів ці 
лім фо їдної паренхіми. Вна слідок особ ливої 
бу дови внутрішньо вузлових лімфа тичних прос-
то рів паренхіма вузлів має губкоподібну, а не 
ти пову зональну струк туру, притаманну ЛВ 
інших видів ссавців.

Рис. 2. Макропрепарат конгломерату підколінного 
ЛВ одногорбого верблюда. 1 — субодиниця, 

2 — капсула, 3 — лімфоїдна паренхіма, 
4 — контрасні маси в зовнішніх синусах, 
5 — контрасні маси у внутрішніх синусах

При дослідженні гістологічних пре па-
ратів ЛВ, забарвлених класичними мето да ми 
(гематоксиліном і еозином, гематокси ліном 
Вейгерта і пікрофуксином), було встановлено, 
що капсула і трабекули (капсуляр ні та хілар-
ні) як соматичних, так і віс цераль них ЛВ 
доб ре розвинені та побу довані щіль ною во-
лок  нистою не оформленою спо лучною тка-
ни  ною з достатньо великою кіль  кістю гла-
день ких міоцитів, розташова них пуч ками. 
Крупні капсулярні трабеку ли, прони ка ючи 
вглиб паренхіми, розгалужують ся, анаста-
мо зують між собою, а де які з них мо жуть 
до сягати протилежної сто рони лімфо вузла. 
При цьому синуси всере дині ЛВ можуть 
роз ташовуватися як вздовж трабе кул, так 
і са мо стійно між ост рів цями лімфо їдної 
паренхіми.

Аналіз гістоархітектоніки острівців 
лімфоїдної паренхіми вказує на те, що вони 
являють собою типові часточ ки чи компарт-
менти, описані в ЛВ інших ви дів ссавців, із де-
якими особливостями, характер ними тіль ки 
для одногорбого верблюда. При цьому кожен 
острівець (часточка) складається із комплексу 
структурно-функціональних зон зі специфіч-
ним клітинним складом і архітек тонікою ре-
тикулярного остова.

Основою кожної часточки є одиниця 
гли бокої кори кулястої форми з чітко вира же-
ною центральною та периферичною зона ми, 
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остання в часточках межує з крайовим сину-
сом і без видимих меж переходить у кір кове 
плато чи так звану поверхневу кору. При 
цьому лімфатичні вузлики виявляються по 
всій периферії одиниць глибокої кори, як на 
межі з крайовим синусом, так і перитрабе-
кулярними та іншими глибокими сину сами, 
які оточують лімфоїдні часточки. Окрім оди-
ниць глибокої кори і лімфатичних вуз ликів, 
до складу кожної часточки входить віднос но 
слабо розвинений комплекс моз кових тя жів 
із мозковими синусами, який, як прави ло, 
локалізується на полюсі час точ ки, спрямо-
ваному в бік ворітного синуса (Рис. 3).

На відміну від ЛВ людини і лабо ра-
тор них тварин, де часточки паренхіми роз-
ташовані в один ряд, для всіх без винятку ЛВ 
верблюда характерне їх багаторівневе роз-
ташування у декілька шарів від капсули до 
ворітного потовщення. При цьому моз кові 
тяжі поверхневих часточок межують з роз-
ширеною (верхньою) частиною нижнього 
компартменту. Внаслідок цього формується 
специфічна гістоархітектоніка, описана в ро-
ботах Е. M. Abell-Мagied et al. [2], М. Zidan 
et al. [3], представлена поєднанням лім фа-
тичних вузликів, щільної лімфоїдної ткани-
ни і мозкових тяжів.

Кожна функціональна зона часточки 
чи компартмент має своєрідний малюнок 
аргіро фільних волокон і різноманітний клі-
тин ний склад. У центрі одиниць глибо кої 
кори, де переважають популяції Т-лімфо-
цитів, сітки ретикулярних во ло кон мають 
ви гляд стільникоподібних багато гранних ко-
мі рок (Рис. 4, 5). У кірковому пла то і пери-
фе ричних зонах одиниць глибокої кори 
з гетеро генною популяцією лімфоцитів архі-
тектоніка ретикулярного остова дрібно-
комірчаста плоту подібна, а в мозкових тя-
жах — вовно подібна.

фрагментів витончених слабо звивистих во-
локон (Рис. 4, 5).

Отримані нами результати вказують 
на те, що для ЛВ одногорбого верблюда, як 
сома тичних, так і вісцеральних, характерний 
дис кретний чи часточковий принцип будови 
як на макро-, так і на мікроскопічному рівнях 
струк турної організації.

Макроскопічною одиницею ЛВ верб-
люда є частка або субодиниця конгло мера ту. 
В результаті кожен ЛВ верблюда є не са мо-
стійним органом, а комплексом зро ще нх між 
собою вузлів із характерною архі тектонікою 
і системою взаємодії з аферент ними і ефе-
рент ними лімфатичними суди на ми. Наявні 
у нау ковій літературі при пущення про від-
сут ність будь-яких законо мірнос тей у бу  до ві 
паренхіми ЛВ верб люда одногорбого, на на-
шу думку, є ре зультатом неадекватних ме то-
дичних під ходів, коли фрагменти ЛВ для гіс-
то ло гіч ного дослідження відбирали без вра-
ху вання їх макроструктури і вирізали із кон-
гло мерату в цілому, а не із окремих час ток чи 
субодиниць. На думку Hoshi et al. [13], отри-
мати об’єктивну інформацію про гісто архі-
тектоніку паренхіми ЛВ, що є конгло ме ра том, 
можна лише за умови дослід ження то таль них 
серединних, перпен дикулярних до воріт зрізів 
кожної окремої оди ниці, а не гісто препаратів, 
отриманих із конгло мератів у цілому.

При наповненні лімфатичних судин 
кон трастною масою було встановлено, що 
ЛВ одногорбого верблюда належать до гру-
пи вузлів класичного типу, в яких, на від-
міну від «інвертних» ЛВ свині, носорога 
і дельфіна, аферентні лімфатичні судини від-
криваються у крайовий синус і не формують 
лімфатичних цистерн [13].

При цьому всередині вузлів лім фатич-
не русло відрізняється значним об’ємом і має 
специфічну великопетлисту структуру, внас-
лідок чого лімфатичні синуси розділяють 
парен хіму на окремі острівці, без ознак бу-
до ви, характерних для ЛВ інших ссавців, що 
полягають у концентрації лімфоїдної парен-
хіми вздовж крайового синусу і гирла афе-
рентних лімфатичних синусів.

При дослідженні тотальних середин-
них зрізів часток конгломерату ЛВ одно-

Лімфатичні вузлики, де переважають 
В-лімфоцити, відрізняються чітко вира же-
ною гетерогенністю агрірофільного осто ва, 
в мантіях вузликів формуються специ фічні 
концентричні ретикулярні коши ки, а в цен-
тральних ділянках — рідкі, велико комірчас-
ті сітки, які у вторинних вузликах підля-
гають дегенерації і мають вигляд окре мих 
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Рис. 3. Гістологічний препарат ЛВ 
порожньої кишки одногорбого верблюда. 

Гематоксилін і еозин, ×40. 
1 — капсула, 2 — трабекули, 3 — система 

проміжних синусів, 4 — одиниці глибокої кори, 
5 — лімфатичні вузлики, 6 — мозкові тяжі

Рис. 4. Гістологічний препарат портального ЛВ 
одногорбого верблюда. 

Імпрегнація азотнокислим сріблом за Футом, ×100. 
1 — трабекули, 2 — одиниця глибокої кори, 
3 — лімфатичний вузлик, 4 — мозкові тяжі, 

5 — синуси

Рис. 5. Гістологічний препарат піднижньощелепного ЛВ одногорбого верблюда. 
Імуногістохімічне забарвлення — гематоксилін Маєра. 

А — розташування Т-лімфоцитів (CD22), ×40. 1 — одиниці глибокої кори, 2 — лімфатичні вузлики, 3 — трабекули. 
Б — розташування В-лімфоцитів (CD3), ×400. 1 — лімфатичний вузлик: а — світлий центр, б — мантійна зона

горбого верблюда нами встановлено, що ко-
жен острівець лімфоїдної паренхіми являє 
со бою часточку чи компартмент лімфоїдної 
паренхіми, які містять весь спектр різних Т- 
і В-клітинних зон (Рис. 6).

На відміну від класичного уявлення 
про будову часточки ЛВ ссавців [7], у від-
повідних структурах ЛВ одногорбого верб-
люда ЛВ формуються не тільки на основі 
кіркового плато, а й у периферичних ділян-
ках глибокої кори. З огляду на це, можна 
при пустити, що ЛВ можуть формуватися 
у всіх низькоспеціалізованих зонах парен-
хіми вуз лів — таких, як кіркове плато, пери-

ферія оди ниць глибокої кори, мозкові тяжі. 
Це пи тання потребує додаткових дослід жень, 
зо крема і з точки зору «глибини проник нен-
ня» ЛВ у товщу компартментів залежно 
від інтенсивності антигенного впливу на 
ор ган. На це також вказується в окремих 
публі каці ях, де наводяться факти виявлен ня 
лімфа тичних вузликів у мозкових тяжах ЛВ 
порожньої киш ки [17, 22].

Як свідчать результати наших дослід-
жень, найбільш суттєвою відмінністю струк-
тури соматичних і вісцеральних ЛВ одно-
горбого верблюда є багаторівневий характер 
локалізації часточок (компартментів) у ме-
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Перспективи подальших досліджень. 
Створення завершеної схеми будови ЛВ 
у верб люда вимагає вирішення питання 
про харак тер взаємовідношень аферентних 
лімфа тич них судин з компартментами, що 
мають багато рівневу локалізацію. Також по-
тре бує роз крит тя питання взаємо відно шень 
афе рент них та еферентних лімфа тичних су-
дин у вузлах.
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Рис. 6. Схема субодиниці ЛВ одногорбого верблюда. 
1 — капсула, 2 — трабекула, 3 — лімфатичні вузлики, 

4 — одиниці глибокої кори, 5 — мозкові тяжі, 
6 — аферентні лімфатичні судини, 

7 — зовнішня система синусів 
(а –підкапсулярний, б — ворітний), 

8 — внутрішня система синусів 
(а — перитрабекулярні, б — мозкові), 

9 — еферентні лімфатичні судини

жах паренхіми органів у просторі між крайо-
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