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ВСТУП 

 

Однією із важливих задач сучасної морфології є з’ясування 

закономірностей структурно-функціональної організації нервової системи 

вищих тварин і людини [5].  

Нервова система є однією із провідних інтегруючих систем організму, яка 

разом з ендокринною та серцево-судинною об’єднує організм в єдине ціле і тим 

самим реалізує його зв’язок із внутрішнім та зовнішнім середовищем. 

Слід зазначити, що нервова система посідає найвагоміше місце в регуляції 

всіх процесів життєдіяльності організму [6, 9, 15, 51]. 

Особливий інтерес до нервової системи зумовлений її різноманітними 

функціями та властивостями: сприйняттям і проведенням нервових імпульсів, 

трансформацією, генерацією, зберіганням енергії різних видів та інформації 

зовнішнього середовища, а також її здатністю до збудження, гальмування і до 

процесів синтетичного та аналітичного порядку, трофічної функції [17, 24, 31, 

37, 43]. 

Однією з універсальних властивостей нервової системи людини і тварин, 

що забезпечує пристосування організму до мінливих умов середовища, є її 

пластичність [14]. В основі підтримки динамічної рівноваги між навколишнім 

середовищем та організмом лежить взаємодія спадковості, середовища та 

природного відбору, що зумовлює виникнення численного різноманіття 

варіацій у прояві фізіологічних, біохімічних, морфологічних ознак. Нервова 

система, впливаючи на формування пристосувальної реакції, сама зазнає 

суттєвих змін [19, 25]. 

Отже, аналізуючи результати наукових даних літературних джерел щодо 

загальної характеристики та значення нервової системи у високоорганізованих 

тварин та людини, можна без сумніву стверджувати, що нервова система – 

цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов’язаних 

нервових структур, яка разом із гуморальною системою регулює роботу всіх 
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органів, координує та іннервує їх діяльність, об’єднуючи організм в єдине ціле, 

і здійснює зв’язок із його зовнішнім та внутрішнім середовищем. 

Тому нами було проведене дослідження морфології мозочка статевозрілих 

собак, яке дозволило з’ясувати особливості гісто- та цитоструктуру органа. 

Мета і завдання дослідження. Метою наукової роботи було з’ясувати 

гістоморфологію та морфометричні параметри мозочка статевозрілих собак. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

− з’ясувати гістоструктуру мозочка клінічно здорових статевозрілих собак; 

− провести морфометричний аналіз мозочка клінічно здорових 

статевозрілих собак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Загальна характеристика та значення нервової системи 

Особливий інтерес до нервової системи викликаний її різноманітними 

функціями і властивостями: сприйняттям і проведенням нервових імпульсів, 

трансформацією, генерацією, зберіганням різних видів енергії і інформації 

зовнішнього середовища, а також її здатністю до збудження, гальмування, до 

процесів синтетичного і аналітичного порядку, трофічної функції [14, 23]. 

Нервова система є однією із ведучих інтегруючих систем організму. Вона, 

разом з ендокринною та серцево-судинною системою, об’єднує організм в 

єдине ціле [31]. Організм у процесі життя, перебуваючи у постійному контакті 

із навколишнім середовищем, адаптується до його умов. Рівень пристосування 

до зовнішнього середовища контролюється саме нервовою системою. Таким 

чином, нервова система забезпечує зв'язок організму із зовнішнім середовищем, 

координує та регулює кровообіг, лімфообіг, метаболічні процеси, які, в свою 

чергу, впливають на стан діяльності нервової системи. 

За останні роки багато досліджень присвячені організації, структурі і 

функції нервової системи. В усьому світі відомі праці таких вітчизняних вчених 

як І.М. Сєченова, М.Є. Введенського, І.П. Павлова, Л.А. Орбелі, К.М. Бикова, 

В.М. Чернігівського, А.Ю.Степаненко в області центральної та периферичної 

нервової системи [44]. Зокрема, розроблені сучасні теорії про адаптаційно-

трофічну роль нервової системи, її роль у реактивності організму і патології 

(наприклад стресі), регулюючому і координуючому впливі на системи і 

організм в цілому [45]. 

Нервова система утворена нервовою тканиною, що складається з нервових 

клітин [3, 9, 46] та нейроглії [32, 43], які мають певні шляхи в рефлекторних 

дугах [35]. 

Нервові клітини утворюються на ранніх етапах пренатального періоду 

онтогенезу. У процесі життєдіяльності організму, вони сприймають 

подразнення, збуджуються, виробляють нервовий імпульс та передають його до 
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робочого органа [50]. Побудовані нервові клітини із тіла (перикаріону) і 

відростків [6]. Розміри перикаріона мають різну величину і залежно від 

філогенетичного ряду тварин коливаються від 4 до 130 мкм, а довжина 

відростків – від 2-3 мкм до 1,5 м. Відростки нейронів за функціональним 

значенням поділяють на аксони або нейрити (проводять нервовий імпульс 

тільки від тіла нервової клітини) і дендрити (проводять нервовий імпульс 

тільки в напрямку до тіла нервової клітини [7, 42]. 

Нервову систему у високоорганізованих тварин та людини за 

морфологічними ознаками поділяють на центральну і периферичну [3, 4], а за 

функціональними – на соматичну й автономну (вегетативну). До ЦНС 

відносять головний та спинний мозок, до периферичної – периферичні нервові 

вузли, нерви і нервові закінчення. 

У процесі прогресивної еволюції і у зв’язку зі спеціалізацією частин 

організму в початковій єдиній нервовій системі виділилися два відділи – 

вегетативний (автономний) та анімальний [27]. 

Автономна нервова система виконує функції живлення, дихання, 

виділення, розмноження та циркуляції рідини [3]. Такі функції властиві як 

тваринним, так і рослинним організмам. До анімальних функцій належать 

довільні м’язові скорочення та функції спеціальних органів чуття (зору, слуху, 

нюху, смаку і дотику), які властиві тільки тваринним організмам. 

Такі класифікації є умовними, тому що основу нервової діяльності 

складають рефлекторні дуги, до складу яких входять різні відділи і органи [4, 5, 

10]. Рефлекторні дуги являють собою ланцюг нейронів різного 

функціонального значення, тіла яких розміщуються в різних відділах нервової 

системи – як у периферичних вузлах, так і в сірій речовині центральної 

нервової системи. 

Отже, аналізуючи результати наукових даних літературних джерел щодо 

загальної характеристики та значення нервової системи у високоорганізованих 

тварин та людини, можна без сумніву стверджувати, що нервова система – 

цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов’язаних 
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нервових структур, яка разом із гуморальною системою регулює роботу всіх 

органів, координує та іннервує їх діяльність, об’єднуючи організм в єдине ціле, 

і здійснює зв’язок із його зовнішнім та внутрішнім середовищем. 

 

1.2. Морфологічна характеристика мозочка хребетних тварин 

Мозочок найбільший відділ заднього мозку. Він розташований у задній 

черепній ямці. Зверху мозочок прикритий півмісяцевою складкою твердої 

оболонки мозку мозочковим наметом [16]. 

Мозочок є похідним заднього мозку, що розвинувся у зв’язку з 

рецепторами гравітації. Саме тому він має пряме відношення до координації 

рухів та контролює рухову активність усіх видів.  

Мозочок є органом пристосування організму до подолання основних 

властивостей маси тіла ваги та інерції, підтримання тонусу м’язів, пози і 

рівноваги. Він є центром рефлекторної координації м’язових скорочень, які 

відповідають за підтримку рівноваги [52] як за стоячого положення (статична 

рівновага), так і підчас рухів (кінетична рівновага). Це надсегментарний центр, 

який є не лише головним органом рухової системи, а й отримує аферентну 

слухову інформацію [29]. Мозочок є органом, що регулює нервово – м’язову 

діяльність шляхом стенічної, тонічної і статичної дії [32] та бере участь у 

регуляції вищої нервової діяльності. 

Об’єм мозочка в середньому дорівнює 162 мм³. Вага мозочка людини 

коливається від 136 до 169 г. Вага мозочка у новонародженого становить всього 

5,0 % ваги головного мозку, а у дорослого 11,0 % [38]. Вага мозочка у 

новонароджених становить 20 г; до 18 років він досягає 150 г. Найбільший 

поперечний розмір становить – 11 см. Поздовжній його розмір (по середині 

черв’яка) близько 3 см. Частково ці розміри залежать від форми мозкового 

черепа [8]. 

Мозочок складається з двох півкуль, між якими міститься черв’ячок. Сіра 

речовина мозочка розташована поверхнево й утворює його кору, а біла 

речовина у центрі. Біла речовина мозочка на розрізі подібна до дрібних 
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листочків рослини, відповідних кожній звивині, покритій з периферії корою 

сірої речовини. Вона має вигляд гілки дерева і тому її називають «деревом 

життя» [6]. 

Черв’як ділиться на краніальній і каудальний. Каудальний відмежований 

від півкуль мозочка глибокими поздовжніми щілинами і розчленований 

поперечними борозенками на ряд окремих виступів, що надає йому деяку 

схожість із кільчастим черв’яком, звідси й назва. Вся поверхня мозочка 

порізана численними, паралельно розташованими борознами, які поділяють 

довгі вузькі звивини; групи звивин формують часточки мозочка, з яких 

складаються розмежовані більш глибокими борознами три частки: верхня, 

задня та нижня [16]. 

Всі часточки на поверхні покриті шаром сірої речовини (корою мозочка), 

завтовшки 1-1,5 мм [32]. Поверхня всієї кори мозочка у людини, за даними 

різних авторів, дорівнює 84264 мм² (від 50000 до 120000 мм²). При цьому 

поверхня мозочка складає близько 50 % поверхні великих півкуль (75 %) [44], у 

мавпі всього 28 % [47]. 

Кора мозочка складається з 3 шарів: молекулярного, гангліонарного і 

зернистого [46]. 

Молекулярний шар сформований нейронами двох видів: кошиковими і 

зірчастими, які поділяються на великі й малі. Кошикові нейроцити 

розташовуються у внутрішній третині молекулярного шару. Їх дендрити 

розгалужуються поперечно звивині. 

Гангліонарний шар знаходиться під молекулярним. Він утворений одним 

рядом великих грушоподібних нейронів (клітини Пуркіньє). Ці клітини є 

головними елементами мозочка, мають грушоподібну форму та розташовані в 

один ряд поперечно звивинам. Довжина грушоподібних нейронів близько 60 

мкм [47]. Розташовані клітини Пуркіньє в ряд таким чином, що їх гіллясті 

дендрити спрямовуються в молекулярний шар, і своїми останніми гілками 

досягають поверхні. 
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Зернистий шар складається з нейронів трьох видів. Найчисленнішими з 

них є зерноподібні нейроцити, або клітини-зерна. Вони мають найменші 

розміри. Їх діаметр становить 5-6 мкм, майже всю клітину займає ядро. Від 

базальної частини клітин-зерен відходять 2-3 дендрити, які галузяться у вигляді 

пташиної лапки. 

Кора мозочка є органом, що має однакову структуру на всьому своєму 

проміжку; характер функції кори мозочка (на всьому проміжку) однаковий. 

Проте різні ділянки кори мозочка і відповідно до цього різні ядра його 

пов’язані з регуляцією функції різних ділянок мускулатури тіла [48]. 

Окремі ділянки кори кожної півкулі мозочка з’єднані з іншими ділянками 

цієї ж півкулі за допомогою пучків волокон дугоподібної форми. Ці асоціативні 

системи мозочка пов’язують між собою як поруч лежачі, так і досить віддалені 

одна від одної ділянки кори півкуль. 

Біла речовина мозочка формує провідні шляхи. У ній знаходяться ядра 

мозочка (підкіркові), на нейронах яких закінчуються аксони гангліонарних 

клітин [16]. 

За допомогою провідних шляхів мозочок пов’язаний майже з усіма 

відділами центральної нервової системи. Його аферентні та еферентні (або 

ефекторні) провідні шляхи з’єднують півкулі мозочка з варолієвим мостом, 

довгастим мозком та чотиригорбиковим тілом [46]. 

Експериментальні дослідження у різних ссавців, включаючи приматів, 

показали прямі та взаємні зв’язки між гіпоталамусом і ядрами мозочка: аксони 

нейронів всіх чотирьох ядер мозочка, проходять через верхню ніжку, 

утворюють перехрестя і входять у гіпоталамус [47]. 

 

1.3. Філогенез мозочка 

Мозочок є складовою частиною центральної нервової системи всіх 

хребетних. Ступінь його розвитку прямо залежить від зміни умов 

навколишнього середовища та способів переміщення тварин у просторі. При 

цьому існує безсумнівна залежність між розвитком мозочка і способом життя 
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тварини не тільки у представників різних класів та сімейств, а й навіть роду. 

Чим більш рухлива тварина, чим складніші її рухи тим сильніше розвинений 

мозочок [8]. Ускладнення структурної організації мозочка в ході історичного 

розвитку хребетних супроводжується суттєвими перебудовами його відділів та 

окремих відділів, формуванням кори, диференціюванням клітинних структур і 

внутрішньомозочкових ядер [11]. 

Формування мозочка у філогенезі відбувається на пізніх стадіях. Вперше 

зачаток мозочка з’являється у круглоротих у вигляді пластинки, сформованої 

вузьким перивентрикулярним шаром клітин, покритих широкою зовнішньою 

зоною нейропилю – молекулярним шаром. 

У риб розміри мозочка і ступінь розвитку його компонентів значно 

варіюють. Глибоководні риби мають сильно розвинений черв’як. У безхвостих 

амфібій він редукується до пластинки досить малих розмірів. Ця різниця в 

розвитку черв’яка у риб та амфібій пов’язана з відмінностями способу їх життя 

і місця існування (переміщення у воді на великі відстані у риб, життя 

переважно на суші і досить незначні й одноманітні рухи у багатьох амфібій). 

У рептилій мозочок розвинений більше, ніж у амфібій. Особливо він 

розвинений у крокодилів (їх мозок близький за будовою до мозку птахів). Крім 

середньої частини у них з’являються і бічні відділи мозочка. На поверхні 

мозочка з’являються складки. 

У птахів, у зв’язку з рухом їх у повітряному середовищі, що вимагає для 

збереження рівноваги особливо тонкої координації руху, спостерігають 

потужний розвиток мозочка, головним чином, за рахунок тіла (черв’яка) і 

вушок, що є філогенетично найбільш старими його відділами [12]. 

У ссавців тварин, які спираються на свої довгі кінцівки, і у людини 

мозочок досягає максимального, порівняно з іншими тваринами, розміру, 

причому основну масу його складають півкулі.  

У людини у зв’язку з прямоходінням за допомогою однієї пари кінцівок 

(ніг) і удосконаленням хапальних рухів руки, пов’язані з трудовою діяльністю, 

півкулі мозочка досягають найбільшого розвитку, так що мозочок у людини 
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розвинений сильніше, ніж у всіх тварин, що становить специфічну людську 

рису його будови. У ссавців розростання мозочка пов’язано зі складністю їх 

рухів, а в людини з прогресуючою витонченістю і диференціацією рухових 

актів, особливо рухів верхньої кінцівки як органу праці. 

 

1.4. Онтогенез мозочка 

У онтогенезі мозочок утворюється за рахунок розростання 

дорсолатеральної стінки нервової трубки в ділянці заднього мозку [13, 21]. 

Спочатку розвиваються старий мозочок (archicerebellum) та древній 

(paleocerebellum), у той час як новий (neocerebellum) розвивається повільно і в 

основному після народження [20]. 

Зростання мозочка відбувається нерівномірно [22, 28]. Обʼєм мозочка у 

людини збільшується приблизно в сім разів з 20 по 31-й тиждень 

ембріонального розвитку. Швидкість зростання мозочка перевершує швидкість 

росту головного мозку. 

Імуногістохімічні дослідження білків кальретиніну, кальбіндину і 

парвальбуміну показують, що ядра мозочка розвиваються в наступному 

порядку: спочатку ядра покрівлі, потім коркоподібні, кулясті та зубчасті ядра 

[26], які виявляються за методом Ніссля, вже на 16-ому тижні пренатального 

періоду онтогенезу [33]. 

Морфогенез кори мозочка в постнатальному періоді онтогенезу включає 

комплекс системних макро- і мікроструктурних змін, зумовлених наростанням 

товщини її шарів, зростанням та диференціюванням нейроцитів, ускладненням 

фіброархітектоніки, становленням кластерної організації зернистого шару, що 

відбуваються гетерохронно за термінами, а також за інтенсивністю росту і 

тканинного диференціювання в філогенетично різних кіркових зонах та різних 

топографічних відділах звивини [34, 40]. 

Мозочок новонароджених не зовсім розвинений. Це проявляється 

незначним вираженням борозен, зменшенням відносної величини його півкуль 

та зростанням відносної величини середньої його частини черв’яка [36]. 
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Мозочок росте особливо швидко після народження, швидкий темп зростання 

закінчується до двох років. У кожному віці існують дуже стійкі співвідношення 

між вагою головного мозку і мозочка незалежно від статі [41]. 

За морфологічними особливостями кори півкуль мозочка на різних етапах 

постнатального онтогенезу можна виділити наступні особливості: на ранніх 

етапах постнатального періоду онтогенезу найбільш висока швидкість 

диференціювання клітинних елементів (всі клітинні елементи кори мозочка 

відрізняються незрілістю); потім зниження швидкості диференціювання 

клітинних елементів (зменшення розмірів великих і надвеликих нейронів); 

наступним етапом є найбільша варіабельність структури клітинних елементів 

та ускладнення нейронів всіх типів; передостаннім етапом є відносна 

стабільність диференціювання клітинних елементів; останній етап – 

інволютивні зміни в структурі клітинних елементів [49]. 
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2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Наукову роботу виконували на кафедрі анатомії і гістології факультету 

ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

Матеріалом для досліджень був мозочок статевозрілих свійських собак  

(Canis lupus familiaris), (n=5). 

Згідно з існуючими класифікаціями (В. М. Константинов із співавт., 2001), 

досліджувані види належать до наступних еколого-морфологічних груп за 

характером зв’язку із середовищем існування (табл. 1) [28]. 

Таблиця 1 

Характеристика досліджуваних тварин у порівняльно-анатомічному 

ряді хребетних 

 

Вид 

 

Маса (г) 

 

Кількість 

тварин 

Екологічні групи тварин 

активно- 

рухливі 

помірно- 

рухливі 

зв'язок із  

водою 

Свійський собака 14375,6±2589,5 5 + - - 

 

Дослідження виконували відповідно до Положення «Європейської 

конвенції про захист тварин, які використовуються для експериментальних та 

інших наукових цілей» (Страсбург, 1987) та Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» від 21. 02. 2006 року № 3447. 

Під час роботи використовували наступні методи дослідження: клініко-

анатомічні – для визначення загального клінічного стану тварин; зоотехнічні – 

для визначення маси тіла та мозочка тварин; гістологічні – для оцінки 

мікроскопічної будови мозочка тварин на клітинному і тканинному рівнях; 

нейрогістологічні – для виявлення нейрофібрилярного апарату та базофільної 

речовини у нервових клітинах; морфометричні – для встановлення абсолютних 

(обʼємно-вагових) і відносних показників органа; статистичні – для обробки 

цифрових даних з метою визначення достовірності змін показників.  
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Для визначення абсолютної маси органа, відпрепарований та видалений з 

організму мозочок, відразу після забою тварин, зважували на електронних вагах 

RADWAG PS-1200 з точністю до 0,1 г. Проміри органа здійснювали 

штангенциркулем з точністю до 0,1 мм. 

Для гістологічних досліджень щойно відібраний матеріал відразу 

фіксували у 10 % охолодженому водному розчині нейтрального формаліну та 

рідині Карнуа з наступною швидкою заливкою в парафін за методикою Г. А. 

Меркулова [1, 2, 18, 30]. 

Для детального з’ясування загальної характеристики мозочка, стану його 

мікроскопічної будови, морфології клітин, проведення морфометричних 

досліджень виготовляли серійні парафінові зрізи з наступним фарбуванням їх 

після депарафінації гематоксиліном та еозином. 

Наявність, локалізацію та структуру базофільної речовини в нейроплазмі, 

ядрах нервових клітин і клітинах нейроглії вивчали на зрізах після фарбування 

їх толуїдиновою синькою за методом Ніссля [18].  

Цитоархітектоніку мозочка, форму та клітинну типізацію нейронів, стан 

нейрофібрилярного апарату, характер відростків вивчали на імпрегнованих 

препаратах азотнокислим сріблом за Більшовським-Грос та Рамон-і-Кахалем 

[18]. 

Для одержання об’єктивних критеріїв структурної організації 

досліджуваного органа використовували кількісні морфометричні методи 

дослідження [1, 2, 18], які проводили за світлової мікроскопії під мікроскопом 

“Біолам-Ломо”. Виміри товщини молекулярного, гангліонарного та зернистого 

шарів кори мозочка свійських тварин, лінійних параметрів мозочка, нейроцитів 

та їх ядер здійснювали окуляр-мікрометром. 

Для визначення об’єму нервових клітин та їх ядер використовували 

наступну формулу: 

2

6
BAV 


, де 

V – об’єм клітин. 
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Ядерно-цитоплазматичне відношення визначали за формулою: 

VядраVклітин

Vядра
ЯЦВ


  [18]. 

Мікрофотографування гістологічних препаратів здійснювали за 

допомогою мікроскопа “Micros” МС – 50 із вмонтованою відеокамерою CAM 

V200, яка підключена до персонального комп’ютера, та мікроскопа МБС – 10 із 

цифровою фотокамерою “Canon”.  

Результати морфометричних досліджень варіаційно-статистично 

обробляли на персональному комп’ютері за допомогою комп’ютерної програми 

“Excel” з пакету “Microsoft Office 2003“. При цьому визначали середню 

арифметичну (M), статистичну помилку середньої арифметичної (m), середнє 

квадратичне відхилення (δ). Достовірність різниці між середнім арифметичним 

двох варіаційних рядів визначали за критерієм достовірності (td) за 

Стьюдентом-Фішером, для чого використовували таблицю Стьюдента [18]. 

Різницю між двома величинами вважали достовірною при Р < 0,05; 0,01; 0,001 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Морфологія мозочка свійського собаки. Мозочок свійського собаки 

розміщується під потиличними ділянками півкуль великого мозку, дорсально 

від варолієвого мосту і довгастого мозку. Лежить він у задній черепній ямці.  

В ньому розрізняють об’ємні бічні частки, або півкулі, і розташовану між 

ними середню вузьку частину – черв’як. На передньому краю мозочка 

знаходиться передня частка, яка охоплює прилеглу частину стовбура мозку. На 

задньому краю є більш вузька задня частка, що відокремлює півкулі одина від 

одної (рис. 1). 

Поверхня кори черв’яка мозочка має звивини, розділені між собою 

глибокими поперечними борознами та щілинами. Двома основними щілинами 

черв’як поділяється на передню, середню і задню частки. 

За результатами наших досліджень, абсолютна маса мозочка свійського 

собаки становить 8,48 ± 0,21 г. Довжина мозочка дорівнює 15,4 ± 0,04 мм. 

 

 

Рис. 1. Макроскопічна будова мозочка свійського собаки: а – черв’як;         
б – бічна частка мозочка. 
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Мікроскопічно, мозочок складається з сірої і білої речовин.  

Поверхня мозочка вкрита шаром сірої речовини, що становить кору 

мозочка, і утворює вузькі звивини (різної форми) – листки мозочка, 

відокремлені один від одного борознами. Біла речовина мозочка знаходиться в 

центрі у вигляді гілки дерева, при тому, кожен листок (звивина) мозочка являє 

собою тонкий прошарок білої речовини, покритий корою (сірою речовиною) 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Будова мозочка свійського собаки (фронтальний зріз): а – сіра 
речовина; б – біла речовина (“дерево життя”); в – звивини сірої 
речовини; г – щілини (борозни) кори мозочка. Більшовський-Грос. 
× 10. 

 
У корі виділяється три шари: зовнішній – молекулярний, середній – шар 

грушоподібних нейронів (гангліонарний) та внутрішній – зернистий (рис. 3). 

Молекулярний шар містить нейрони двох основних видів: кошикові, 

аксони яких охоплюють тіла клітин Пуркіньє, та зірчасті, аксони яких 

утворюють синапси з дендритами клітин Пуркіньє, а також значну кількість 

нервових волокон (рис. 4). 

Кошикові нейрони у свійського собаки знаходяться у поверхневій третині 

молекулярного шару. Це неправильної форми дрібні клітини. 
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Рис. 3. Мікроскопічна будова кори мозочка свійського собаки: а – сіра 
речовина; б – біла речовина; в – листочки кори мозочка;                  
г – борозна; д – молекулярний шар; е – гангліонарний шар;             
є – зернистий шар. Більшовський-Грос. × 120. 

 

 

Рис. 4. Фрагмент мікроскопічної будови кори мозочка свійського собаки:   
а – молекулярний шар; б – гангліонарний шар; в – зернистий шар;   
г – кошикові клітини; д – зірчасті нейрони; е – клітини Пуркіньє 
(грушоподібні); є – дендрити клітин Пуркіньє; е – галуження 
нейритів корзинчатих клітин навколо перикаріона клітини Пуркіньє 
у вигляді «корзинок». Рамон-і-Кахаль × 400. 
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Зірчасті нейрони лежать вище кошикових, серед яких ми виділили два 

типи: великі та малі нейрони. Останні – дрібні зірчасті нейрони, забезпечені 

тонкими короткими дендритами і слаборозгалуженими аксонами, що 

утворюють синапси на дендритах грушоподібних клітин. Великі зірчасті 

нейрони, на відміну від дрібних, мають довгі й сильно розгалужені дендрити і 

аксони. Гілки з аксонів з’єднуються з дендритами грушоподібних клітин 

Пуркіньє і входять до складу так званих кошиків (рис. 4). 

Гангліонарний шар формують великі грушоподібні нейрони (клітини 

Пуркіньє), розташовані в середньому шарі в один ряд (рис. 5). Вони 

характеризуються розвиненим деревом дендритів, розташованих чітко 

перпендикулярно до завитків мозочка. Тому їх форма у площині, через яку 

проходять дендрити, грушоподібна, а в перпендикулярній площині – 

веретеноподібна. 

 

Рис. 5. Фрагмент мікроскопічної будови завитка мозочка свійського 
собаки: а – біла речовина; б – молекулярний шар кори мозочка;   
в – гангліонарний шар (клітини Пуркіньє); г – зернистий шар; 
Фарбування гематоксиліном та еозином. × 60. 
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На зрізах мозочка, забарвлених толуїдиновою синькою, нейроплазма 

нервових клітин Пуркіньє мозочка собаки містить чітко виражені та рівномірно 

розміщені глибки базофільної речовини дрібної або крупнішої зернистості, як 

свідчення розвитку у них білоксинтезувального апарату (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Розподіл хроматофільної речовини в клітинах Пуркіньє мозочка 
свійського собаки: а – клітини Пуркіньє; б – цитоплазматична 
хроматофільна речовина; в – ядра гліоцитів. Ніссль. × 400. 

 

Об’єм перикаріонів клітин Пуркіньє у свійського собаки, складає 3361,65 ± 

525,62 мкм3, Середній показник обʼєму ядра у свійського собаки становить 

115,17 ± 8,01 мкм3, Ядерно цитоплазматичне відношення дорівнює 0,034 ± 

0,005 (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Цитоморфометричні показники клітин Пуркіньє мозочка  

свійського собаки (M±m, n=5) 

 

Вид тварин Об’єм нервових 

клітин, мкм3 

Об’єм ядра, 

мкм3 

ЯЦВ 

Свійський собака 3361,65 ± 525,62 115,17 ± 8,01 0,034 ± 0,005 
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Зернистий шар кори мозочка собаки дуже багатий на нейрони, утворений 

він нейронами-зернами та зірчастими нейронами (клітини Гольджі) (рис. 7).  

 

Рис. 7. Фрагмент мікроскопічної будови кори мозочка собаки:                      
а – молекулярний шар; б – гангліонарний шар; в – зернистий 
шар; г – клітини Пуркіньє; д – клітини-зерна. Гематоксилін та 
еозин. × 120. 

 

На відміну від клітин Пуркіньє, клітини-зерна є одними з найменших і в 

той же час численних нейронів мозку. Аксони клітин-зерен піднімаються у 

верхній молекулярний шар кори мозочка і в ньому Т-подібно діляться на дві 

гілки, орієнтовані паралельно поверхні кори уздовж звивин мозочка. Ці 

паралельні волокна перетинають розгалуження дендритів багатьох клітин 

Пуркіньє і утворюють з ними та дендритами кошикоподібних зірчастих 

нейронів синапси. 

Другим типом клітин зернистого шару мозочка є гальмівні великі зірчасті 

нейрони. Розрізняють два види таких клітин: з короткими і довгими аксонами. 

Нейрони з короткими аксонами (клітини Гольджі) лежать поблизу 

гангліонарного шару. Їх розгалужені дендрити поширюються в молекулярному 

шарі і утворюють синапси з паралельними волокнами – аксонами клітин-зерен. 

Аксони спрямовуються в зернистий шар до клубочків мозочка і закінчуються 
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синапсами на кінцевих розгалуженнях дендритів клітин-зерен проксимальніше 

синапсів мохоподібних волокон. 

Морфометричними дослідженнями встановлено різну товщину шарів 

кори мозочка свійського собаки. Найбільший цей показник властивий 

зернистому шару – 262,1 ± 12,48 мкм (45,9 %), дещо менший він у 

молекулярному – 257,25 ± 7,47 мкм (45,1 %) і найменший – 51,3 ± 2,07 мкм 

(9 %) у гангліонарному. Середнє значення товщини кори мозочка у собаки 

становить 570,65 ± 2203 мкм. 

Біла речовина складається з аксонів нервових клітин, що надходять в 

мозочок, і аксонів клітин Пуркіньє, що йдуть до глибоких ядер мозочка. 

Аферентні волокна, що надходять у кору мозочка, представлені двома видами – 

мохоподібними і так званими ліаноподібними волокнами. 

У білій речовині мозочка також виявляють скупчення мультиполярних 

нейронів, які формують ядра – зубчасте, коркоподібне, кулеподібне і ядро 

шатра (рис. 8). 

 

Рис. 8. Фрагмент мікроскопічної будови білої речовини мозочка свійського 
собаки: а – скупчення нейронів. Більшовський-Грос. × 120. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У науковій роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляється у встановленні особливостей макро-і 

мікроскопічної будови мозочка свійського собаки.  

2. У свійського собаки мозочок знаходиться у задній черепній ямці 

дорсально від довгастого і каудально від півкуль великого мозку та пластинки 

покрівлі середнього мозку. Він має об’ємні бічні частки (півкулі) і розташовану 

між ними середню вузьку частину – черв’як. На передньому краю мозочка 

міститься передня частка, на задньому – більш вузька, задня частка, що 

розділяє півкулі одну від одної. Поверхня мозочка зібрана в численні складчасті 

часточки та звивини, що розділені між собою борознами. 

3. Згідно з нашими гістологічними дослідженнями мозочок свійського 

собаки на поперечному зрізі складається з сірої і білої речовин. Сіра речовина 

мозочка розміщена поверхнево і формує його кору. У сірій речовині мозочка 

розрізняють три шари клітин: молекулярний (зовнішній), гангліонарний 

(середній) і зернистий (внутрішній). Біла речовина знаходиться у центрі. У 

останній також виявляють скупчення мультиполярних нейронів, які формують 

ядра – зубчасте, коркоподібне, кулеподібне і ядро шатра. 

4. Згідно з органометричними дослідженнями абсолютна маса мозочка 

свійського собаки становить 8,48 ± 0,21 г. Довжина мозочка дорівнює 15,4 ± 

0,04 мм. За результатами проведеного нами морфометричного аналізу 

встановлено різну товщину шарів кори мозочка свійського собаки. Так, 

найбільший цей показник властивий зернистому шару – 262,1 ± 12,48 мкм (45,9 

%), дещо менший він у молекулярному – 257,25 ± 7,47 мкм (45,1 %) і 

найменший – 51,3 ± 2,07 мкм (9 %) у гангліонарному. 
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