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Анотація. В роботі розглянуто особливість морфометричних показників  

селезінки пойкілотермних тварин (сом звичайний, жаба озерна, ящірка зелена). 

Дані значення пропонується використовувати як біомаркери у системі 

біомоніторингу довкілля та створенні оптимальних умов для гідробіонтів. Для 

дослідження отримували гістологічні препарати селезінки після фіксації. 

Застосовували фарбування гематоксиліном та еозином, за методом Ван-Гізон. 

Відносна маса селезінки дорівнювала 0,086±0,0006 % у сома, 0,1170±0,0215 % у 

жаби та 0,099±0,021 % у ящірки. Відносна площа опорно-скоротливого 

апарату становила 7,04±0,65 %, 5,39±0,07 %, 5,21±1,47 % відповідно. Біла 

пульпа займала від 13,36±1,80 % у ящірки до 22,14±6,61 % у риб відносної площі 

селезінки. Співвідношення білої пульпи до червоної становило 1:3,2 (риба), 

1:5,25 (жаба), 1:5,99 (ящірка). 

Ключові слова: селезінка, морфометрія, риби, плазуни, земноводні, 

відносна маса, відносна площа. 

Abstract. The morphometric feature of parameters of the spleen in 

poikilothermic animals (wels catfish, marsh frog, lizard green) is considered in this 



work. These values proposed to use as biomarkers in system of the biomonitoring of 

environment and creating optimum conditions for aquatic organisms. The 

histological preparations of spleen were received after fixation for study. The method 

of Van-Ghisoni have used with the hematoxylin and eosin staining. Relative weight of 

spleen was equal to 0,086 ± 0,0006% in wels catfish, 0,1170 ± 0,0215% in marsh 

frogs and 0,099 ± 0,021% in green lizards. The relative area of support-contractile 

apparatus was 7,04 ± 0,65%, 5,39 ± 0,07%, 5,21 ± 1,47% respectively. White pulp 

took from 13,36 ± 1,80% in lizards to 22,14 ± 6,61% in fish relative area of the 

spleen. The value white to red pulp was 1: 3.2 (fish), 1: 5.25 (frog), 1: 5.99 (lizard). 

Key words: spleen, morphometry, fish, reptiles, amphibians, relative weight, 

relative area. 

Вступ. Для інтегральної оцінки екологічного стану довкілля успішно 

використовується сучасний і перспективний метод біоіндикації, а виявлені 

природні реакції організму тварин часто екстраполюються на людину. 

Біоіндикаторами служать представники різних класів пойкілотермних амніотів 

(сом звичайний, жаба озерна, ящірка зелена). В якості біомаркерів виступають 

морфологічні показники, зокрема, відносна маса (ВМ) селезінки та відносні 

площі основних структурних одиниць [1,2,3]. Дані параметри необхідно 

враховувати для оцінки фізіологічного стану риб та створення оптимальних 

умов для гідробіонтів в період їх формування [4]. 

Об’єктом дослідження була селезінка статевозрілих тварин обох статей у 

співвідношенні 1:1 у фазі морфофункціональної зрілості органу: сомів 

звичайних (вік 2 роки), жаб озерних (вік 24-26 місяців), ящірок зелених (вік 23-

25 місяців) у кількості 20-38 особин з Житомирського району. 

Для гістологічного дослідження шматочки матеріалу фіксували у 10-12 % 

водному розчині нейтрального формаліну і рідині Карнуа [5]. Парафінові зрізи 

фарбували гематоксиліном та еозином і за методом Ван-Гізон [5]. 

Морфометрію проводили відповідно до рекомендацій [5].  

Згідно проведених досліджень, відносна маса селезінки найменша у риб та 

найбільша у жаб (таблиця 1). Селезінка досліджуваних тварин сформована 



стромою і паренхімою. Строма утворена капсулою і трабекулами, які разом 

формують опорно-скоротливий апарат (ОСА). Найбільшого розвитку він 

отримав у риб (див. табл. 1), частка капсули у риб склала 46,22 %, у жаб – 68,83 

% та 85,61 % у ящірки. Середнє значення товщини капсули селезінки становить 

21,85±7,44 мкм у риби, 19,37±4,45 мкм у жаби, 11,04±3,30 мкм у ящірки. Чітко 

сформована капсула трабекул не утворювала. Виявлялись лише пульпарні 

трабекули, які були представлені судинними і сполучними видами. Судинні 

трабекули розташовувались переважно в пульпі та в ділянці воріт, і менше – в 

підкапсулярній зоні.  

Основою пульпи селезінки є ретикулярна строма, яка складається з 

фібробластів, макрофагів, колагенових і еластичних волокон. Пульпа 

поділяється на червону (ЧП) і білу (БП). Проте чітка межа між ними відсутня. 

Таблиця 1 

Відносні показники селезінки пойкілотермних тварин (%) 

Вид тварини ВМ ОСА БП ЧП 

Риба 0,086±0,0006 7,04±0,65 22,14±6,61 70,82±10,76 

Жаба 0,1170±0,0215 5,39±0,07 15,36±5,71 80,67±6,53 

Ящірка 0,099±0,021 5,21±1,47 13,36±1,80 81,43±7,05 

 

Відносна площа ЧП найбільша у ящірки та найменша у риб (див. табл. 1). 

Ділянки БП відрізнялись більш щільним розташуванням клітин, які 

концентрувались навколо артеріол і утворювали періартеріальні лімфоїдні 

піхви (ПАЛП) у вигляді тяжів навколо судин. Лімфоїдні вузлики (ЛВ) 

виділялись у вигляді скупчення клітин округлої форми, світлий центр 

відсутній. Згідно морфометричних досліджень БП займала від 13,36±1,80 % у 

ящірки до 22,14±6,61 % у риб відносної площі селезінки. Співвідношення 

БП:ЧП становило 1:3,2 (риба), 1:5,25 (жаба), 1:5,99 (ящірка), співвідношення 

ОСА до пульпи – 1:13,2; 1:24,19; 1:18,19 відповідно. Пігментні клітини у пульпі 

селезінки риб утворюють меланомакрофагальні центри, у жаб – 



меланомакрофагальні скупчення, у ящірки розташовуються поодиноко, їх 

кількість більшується в літній період. 

Заключення і висновки. Селезінка пойкілотермних досліджуваних 

тварин була сформована опорно-скоротливим апаратом та пульпою, що є 

характерною ознакою хребетних тварин. Особливістю селезінки сома 

звичайного, жаби озерної та ящірки зеленої є відсутність капсулярних трабекул, 

відсутність у лімфоїдних вузликах світлих центрів, наявність пігментних 

клітин, які у сома представлені меланомакрофагальними центрами, у жаб – 

меланомакрофагальними скупченнями. Встановлені морфометричні показники 

є біомаркерами даних тварин Житомирського району. 
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