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Вступ 

Селезінка – це периферичний лімфоїдний орган, розташований за рухом 

кровоносних судин, який виконує фільтраційну, очисну, імунну, кровотворну, 

депонуючу функції [1, с. 4; 8]. Міжвидові відмінності в структурі органу, в 

більшості випадків залежать від домінуючих функцій, які вона виконує у різних 

видів тварин. Проте відомості про морфофункціональні особливості селезінки 

тварин до цього часу є розрізненими і несистематизованими [1, с. 5]. 

Метою наших досліджень було макро-, мікро-, морфометричне 

дослідження селезінки ссавців різних видів. 

 

1. Об’єкт і методи дослідження 

Виконане дослідження є частиною наукової тематики кафедри анатомії і 

гістології факультету ветеринарної медицини Житомирського національного 

агроекологічного університету «Розвиток, морфологія та гістохімія органів 

тварин у нормі та при патології», державний реєстраційний № 0113V000900. 

Для дослідження здійснювали відбір селезінки статевозрілих овець 

романівської породи (вік 2-2,5 роки), свиней великої білої породи (вік 8-10 

місяців), коней української верхової породи (вік 4-8 років), кролів 

каліфорнійської породи (6-8 місяців), обох статей (співвідношення самки: самці 

становило 1:1) у фазі морфофункціональної зрілості органу [2]. Визначали 

абсолютну, відносну масу органу, індекс розвитку селезінки (ІС), який дозволяє 

судити про форму органу [4]. 

Уся експериментальна частина дослідження була проведена згідно з 

вимогами міжнародних принципів «Європейської конвенції щодо захисту 

хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових 



цілях» (Страсбург, 1986 р.) та відповідного Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження» (№ 3446-ІV від 21.02.2006 р., м. Київ). 

Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу фіксували в 10-12 % 

охолодженому розчині нейтрального формаліну, з послідуючою заливкою в 

парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2, товщиною 

не більше 10 мкм. Для вивчення морфології клітин і тканин при світловій 

мікроскопії застосовували фарбування гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон 

[3]. Визначення лінійних розмірів селезінки, морфометричні дослідження 

здійснювали за допомогою програми «Master of Morphology». Кількісні 

показники обробляли за допомогою програми «Statistic 6.0». 

 

2. Морфологія селезінки ссавців 

Селезінка розташована у черевні порожнині і зовні вкрита серозною 

оболонкою, яка зростається з капсулою органа. Від капсули всередину органа 

відходять трабекули, які формують своєрідний сітчастий каркас. Капсула і 

трабекули утворені щільною волокнистою сполучною тканиною з 

колагеновими і еластичними волокнами та пучками гладких м’язових клітин [5, 

с. 158]. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і радіальні. Судинні несуть в 

собі артерії, вени, нерви і входять в паренхіму в ділянці воріт селезінки, 

утворюючи трабекулярне дерево; сполучні трабекули не містять судин і 

відходять латерально від судинних, зміцнюючи трабекулярне дерево; радіальні 

трабекули відходять від внутрішньої поверхні капсули радіально вглиб до 

трабекулярного дерева [9]. Капсула і трабекули формують опорно-скоротливий 

апарат селезінки [5, с. 158].  

Пульпу селезінки ділять на білу (БП) і червону (ЧП), які мають 

неоднаковий клітинний склад і функції. Її основу утворює ретикулярна тканина 

між волокнами якої містяться макрофаги, клітини крові, ефекторні клітини 

лімфоцитів та їх попередники – імунобласти. У пульпі є багато кровоносних 

судин [5, с. 158]. 



БП належить 20 % маси селезінки. У складі БП виділяють лімфоїдні 

вузлики (ЛВ) і періартеріальні лімфоїдні піхви (ПАЛП). ЛВ – це кулясті 

скупчення лімфоцитів, імунобластів, ефекторних клітин лімфоцитів, 

макрофагів. Розташовуються в пульпі нерівномірно, часто відмежовані або 

непомітно переходять у червону пульпу. У вузликах є центральна артерія, яка 

розташована переважно ексцентрично. У кожному вузлику виділяють 

періартеріальну зону (ПаЗ), світлий центр (СЦ), мантійну (МанЗ) і маргінальну 

(МарЗ) зони. ПаЗ розташована навколо центральної артерії ЛВ, в ній 

розрізняють дендритні макрофаги і Т-лімфоцити. У СЦ розміщені В-

лімфоцити, макрофаги, В-імунобласти, він розташований в центральній частині 

вузлика. МанЗ оточує СЦ і ПаЗ, її відрізняє щільне розташування В- і Т-

лімфоцитів, макрофагів, плазмоцитів, тому на гістологічних препаратах вона 

має темне забарвлення у вигляді обручки навколо реактивного центру. МарЗ 

розташована на периферії вузликів, клітини представлені макрофагами, В- і Т-

лімфоцитами. ПАЛП розміщені навколо пульпарних артерій, їх утворюють 

скупчення макрофагів, плазмоцитів, В- і Т-лімфоцитів [5, с. 159-160]. 

ЧП належить майже 80 % маси селезінки. Основою ЧП є ретикулярна 

тканина з численними клітинами крові, що надають їй червоного забарвлення, 

макрофагами та кровоносними судинами. [5, с. 160; 6; 7]. 

 

3. Особливості морфології селезінки овець 

Селезінка розміщувалась в лівій підребровій ділянці в площині 11-12 

грудних хребців. Вісцеральна поверхня селезінки приєднувалась до дорсальної 

частини рубця, а основа прилягала до ніжки діафрагми і міцно приєднувалася 

до неї за допомоги зв’язки шириною 1,5-2,5 см. Верхівка селезінки направлена 

краніовентрально, досягаючи середини 10-11 ребер. Колір селезінки темно-

червоно-коричневий. Консистенція пружна, доволі м’яка. Селезінка має 4 

основні форми: трикутна (33,4 %), еліпсовидна (33,3 %), трикутно-еліпсовидна 

(25 %), трапецієвидна (8,3 %) (таблиця 1, рис. 1). ІС складав 68,53-80,61 %.  

 



Таблиця 1 

Зовнішній вигляд селезінки ссавців 

 

 

Рис. 1. Селезінка овець Рис. 2. Селезінка коня 

  
Рис. 3. Селезінка кроля Рис. 4. Селезінка свині 

 

Товщина селезінки становила від 1,28 см до 1,81 см, довжина коливалась від 

8,81 до 11,57 см, ширина становила 6,96–8,50 см. Частіше зустрічалась плоска 

селезінка (58,33 %), ніж випукла (41,67 %). Абсолютна маса селезінки 

становила від 85,58±1,74 г до 94,36±1,05 г, відносна – в межах 0,16-0,18 %. У 

самців цей показник більший, ніж у самиць в середньому на 11,1 %.  

Товщина капсули (таблиця 2, рис. 2.1) найбільша у воротах селезінки (до 

672 мкм) і становила від 266,52±18,97 мкм до 334,0±17,70 мкм, вона мала 

нерівномірні потовщення, що в окремих ділянках досягають значення 448 мкм. 

Діаметр сполучних трабекул знаходився в межах 56–508 мкм, інколи 

зустрічались поодинокі трабекули довжиною 1288 мкм. Більшість трабекул має 

видовжену форму, інколи двогілкову (таблиця 3, рис. 3.1), ширина коливається 

в значно менших межах (64-560 мкм). Судинні трабекули досягали довжини 

1246 мкм. Радіальні трабекули добре розвинені, знаходяться вздовж всього 

периметру капсули, в місцях відгалуження від капсули утворювали трикутник з 

розширеною основою, їх довжина від 700 до 2044 мкм. Кількість трабекул, які 

безпосередньо відходили від капсули значно менша, ніж таких, які містились 



всередині органу. Відносна площа трабекулярного апарату становила 6,59±0,37 

мкм (24-х місячний вік), 8,7±0,48 мкм (28-ми місячний вік), 10,84±0,63 мкм (30-

ти місячний вік) (Р<0,999 між 28-ми і 30-ти міс). Відносна площа капсули також 

з віком овець збільшувалась і становила 3,06±0,42 мкм (24-х місячний вік), 

3,38±0,33 мкм (28-ми місячний вік), 3,74±0,29 мкм (30-ти місячний вік).  

 

Таблиця 2 

Особливості мікроскопічної будови капсули селезінки ссавців 

(Гематоксилін та еозин. ×56) 

  
Рис. 2.1. Овець Рис. 2.2. Коней 

  
Рис. 2.3. Кролів Рис. 2.4. Свиней 

 

БП (таблиця 4, рис. 4.1) належало від 13,91±0,78 % (24-х місячний вік) до 

17,93±0,90 % (28-ми місячний вік) (Р<0,999 між 24-х міс і 28-ми міс) відносної 



площі селезінки. Кількість вузликів на одиницю площі (0,021 мм2 ) становила 

17,01±7,58 штук. ЧП належало 68,56-76,44 % маси селезінки.  

Таблиця 3 

Особливості мікроскопічної будови трабекулярного апарату селезінки 

ссавців (Гематоксилін та еозин. ×56) 

  

Рис. 3.1. Овець Рис. 3.2. Коней 

  
Рис. 3.3. Кролів Рис. 3.4. Свиней 

 

4. Особливості морфології селезінки коней 

 

Селезінка коней плоска, має серповидну форму (таблиця 1, рис. 2). На ній 

чітко сформовані дорсальний розширений і центральний звужений кінець, 

передній край її ввігнутий і гострий, задній випуклий і тупий. Колір темно-

червоний з фіолетовим відтінком, консистенція пружна. Від воріт селезінки 



починаються дві очеревинні зв’язки, що продовжують одна другу: шлунково-

селезінкова і діафрагмально-селезінкова. 

Встановлені такі макрометричні показники: довжина 55,95±3,96 см; 

ширина – 14,46±3,24 см; ІС 25,84±1,01 %, абсолютна маса 1701,476±7,9294 г, 

відносна – 0,478±0,0032 %. Форма її визначається як видовжена.  

Товщина капсули (таблиця 2, рис. 2.2) в різних ділянка різна, найбільше 

вона розвинена у воротах органу і досягала значень 431,6-522,9 мкм, на 

вісцеральній поверхні вона найменша – 33,2-132,8 мкм, середнє значення 

становило 193,86±107,84 мкм. Трабекули найчастіше мають видовжену форму, 

великі зростаються між собою (таблиця 3, рис. 3.2). Радіальні трабекули добре 

розвинені, знаходяться вздовж всього периметру капсули, в місцях 

відгалуження від капсули утворюють трикутник з розширеною основою, їх 

довжина становила від 390,1 до 2548,1 мкм. Кількість трабекул, які 

безпосередньо відходять від капсули значно менша, ніж таких, які містяться 

всередині органу. Діаметр сполучних трабекул становив 93,38±49,00 мкм. 

Судинні трабекули можна умовно поділити на малі (довжина 330,49±166,56 

мкм) і великі (довжина 1781,73±886,30 мкм), їх середня ширина становила 

147,63±95,57 мкм. Відносна площа трабекулярного апарату займала 

7,92±1,05 %. Відносна площа опорно-скоротливий апарату становила 

13,64±1,13 %, з якої 58,07 % становив трабекулярний апарат. Очевидно, ці 

показники обумовлюються депонуючою функцією селезінки. 

Пульпа селезінки чітко розмежована на білу і червону. БП належить 

7,43±0,74 % відносної площі селезінки (таблиця 4, рис. 4.2). ПаЗ в структурі ЛВ 

найменша і займала відносну площу 0,59±0,19 %, а ширина її становила 

17,98±7,05 мкм. Відносна площа СЦ – 0,98±0,11 %, діаметр складав 191,45±5,31 

мкм. МанЗ займала 1,42±0,24 % відносної площі селезінки, ширина становила 

21,58±9,49 мкм. МарЗ мала відносну площу 2,02±0,12 %, ширину – 46,84±2,82 

мкм. Характерною особливістю БП селезінки коня є наявність невеликої 

кількості ЛВ. ПАЛП, навпаки, добре розвинені розміщувались навколо 



пульпарних артерій, займали відносну площу 5,41±0,17 %, що складало 72,81 % 

від загальної площі БП. 

ЧП (таблиця 5, рис. 5.2) займала 78,94±4,39 % маси селезінки. Довжина 

судин складала 176,89±9,38 мкм, ширина – 73,30±8,02 мкм, діаметр 44,43±3,02, 

діаметр судинної стінки 10,22±4,76 мкм. Найбільш розвинена середня оболонка 

судин, що, можливо, пов’язано з депонувальною функцією селезінки.  

Таблиця 4 

Мікроскопічна будова білої пульпи селезінки ссавців (Гематоксилін та 

еозин. ×56) 

  

Рис. 4.1. Овець Рис. 4.2. Коней 

  
Рис. 4.3. Кролів Рис. 4.4. Свиней 

 

5. Особливості морфології селезінки кролів 

Форма селезінки овальна, інколи з загостреними краями, часто 

неправильної форми, може мати хвостатий відросток (таблиця 1, рис. 3). Колір 



селезінки червоно-бурий, на розрізі темно-червоний. Консистенція м’яка, 

пружна. 

Згідно макрометричних показників: довжина органу становить 7,45±0,75 

см; ширина – 6,45±0,45 см; ІС при цьому дорівнював 85,13±11,97 %, тому 

форма її визначається як видовжена. Абсолютна маса селезінки становить 

1,722±0,201 г, відносна – 0,039±0,0048 %. 

Товщина капсули (таблиця 2, рис. 3) в різних ділянках органа неоднакова, 

найбільше вона розвинена у воротах і досягає значення 83,00 мкм. Водночас 

потовщення зустрічалися по всій її поверхні і становлять від 24,9 до 83,00 мкм. 

На вісцеральній поверхні товщина найменша – 4,98 мкм. При цьому середнє 

значення товщини капсули селезінки кролів становить 40,70±15,83 мкм.  

Трабекули (таблиця 3, рис. 3) мають різну форму: в основному видовжену 

та овальну. Радіальні нечисленні, були тонкими, рідко відходили від капсули. Їх 

довжина становить від 41,5 до 406,7 мкм, середнє значення – 138,51±90,05, 

ширина від 12,45 до 33,2 мкм, середнє значення – 22,31±5,85 мкм. Поодинокі 

сполучні трабекули розташовувалися в ЧП нерівномірно та мали невеликі 

розміри. За параметрами схожі на радіальні: довжина становила 136,95±81,82, 

ширина – 22,83±9,58 мкм. Найкраще розвинена мережа судинних трабекул. У 

них виявлялись артеріоли та венули. Їх довжина складала 111,46±50,36 мкм, 

ширина – 20,39±3,94. У всіх трабекулах пучки міоцитів розвинені слабо.  

Відносна площа опорно-скоротливого апарату згідно морфометричних 

досліджень становила 5,87±0,69 %, в тому числі частка капсули дорівнювала 

58,26 %.  

БП належить 17,68±4,40 % відносної площі селезінки. ЛВ належить 67,59 

% БП (таблиця 4, рис. 3). У структурі ЛВ найбільшого розвитку мала МарЗ, 

частка якої становила 38,85±11,98 %, найменшого – СЦ (17,37±6,01 %). 

Співвідношення СЦ, МанЗ, МарЗ, ПаЗ становило відповідно 1:1,62:2,24:1,16. За 

формою ЛВ в основному були округлі, овальні, видовжені. В пульпі вони 

розташовувались нерівномірно, інколи без чітких меж переходили в ЧП. 



Характерною ознакою селезінки кролів є конгломерати лімфоїдної тканини, які 

об’єднували 3-5, інколи 7-8 ЛВ. 

ЧП займала 76,45±3,78 % маси селезінки (таблиця 5, рис. 3). Еліпсоїди 

відсутні. Відмічалася розгалужена мережа венозних синусів. Довжина судин 

становила 73,66±39,90 мкм, ширина – 29,05±4,15 мкм, діаметр 20,75±4,15, 

товщина судинної стінки 7,47±2,10 мкм. Співвідношення БП:ЧП становило 

1:4,32, співвідношення опорно-скоротливого апарату до пульпи – 1:16,04. 

 

Таблиця 5 

Мікроскопічна будова червоної пульпи селезінки ссавців (Гематоксилін та 

еозин. ×56) 

  

Рис. 5.1. Овець Рис. 5.2. Коней 

  
Рис. 5.3. Кролів Рис. 5.4. Свиней 

 



6. Особливості морфології селезінки свиней 

Селезінка свиней є морфологічно сформованим компактним органом, 

яскраво-червоного кольору. ІС складав 13,02±0,78 %, вона довга, овально-

видовженої будови із дещо звуженими кінцями, на поперечному розрізі 

трикутної форми (таблиця 1, рис. 4). Містилась селезінка у ділянці  лівого 

підребер’я  та мечеподібного хряща. У дорсо-вентральному напрямку межувала 

з більшою кривизною шлунка, приєднавшись до нього шлунково-селезінковою 

зв’язкою. На рівні  13-15- ї пари ребер вона своєю парієтальною поверхнею 

торкалась діафрагми. Дорсальним кінцем селезінка направлена до хребта, 

досягаючи лівої нирки, а вентральним – печінки. Поверхні переходили одна в 

одну по краях органа, і мали загострений вигляд. На вісцеральній поверхні 

селезінки містились її ворота. Консистенція пружна, доволі м’яка.  

Органометричними дослідженнями встановлено, що абсолютна маса 

селезінки у свиней становила 290,65±9,07 г, відносна маса – 0,202±0,0042 %, 

довжина – 30,97±3,54 см, ширина – 4,02±0,22 см. Дані показники у самців 

більші, ніж у самок, на 12,82 г; 0,006 %; 5,05 см; 0,31 см відповідно. 

Товщина капсули (таблиця 2, рис. 2.4) на різних поверхнях органу 

неоднакова (від 16,6 до 124,5 мкм), найбільша вона у воротах (до 589,3 мкм). 

Потовщення в окремих ділянках досягають 257,3 мкм.  

Всередину органа від капсули відходили трабекули (таблиця 3, рис. 3.4). 

Кількість трабекул, які безпосередньо відходила від капсули, значно менша, 

ніж таких, які містилась всередині органу. Товщина їх, зазвичай, не 

перевищувала товщину капсули. Довжина сполучних трабекул знаходилась в 

межах 91,3–954,5 мкм, інколи зустрічалися поодинокі трабекули довжиною 

1261,6 мкм. Більшість трабекул мала видовжену форму, ширина яких 

коливалась в значно менших межах (24,9-99,6 мкм). Діаметр округлих трабекул 

від 33,2 мкм до 99,6 мкм. Радіальні трабекули добре розвинені, знаходилися 

вздовж всього периметру капсули, їх довжина нерідко становила близько 

1402,7 мкм. В місцях відгалуження трабекул від капсули може утворюватися 

трикутник з розширеною основою. Інколи трабекули, що виходили з 



протилежних сторін капсули селезінки, з'єднувалися між собою і утворювали 

сітчастий каркас. Відносна площа опорно-скоротливого апарату становила 

10,02±2,99 %, з якої 71,16 % складав трабекулярний апарат, співвідношення 

капсули і трабекул становило 1:2,47. 

Паренхіма селезінки поросят 8-ми місячного віку чітко поділяється на білу 

(таблиця 4, рис. 4.4) та червону (таблиця 5, рис. 5.4) пульпи. Діаметр 

центральної артерії становив 4,2–12,3 мкм. Кількість вузликів на одиницю 

площі (0,021 мм2 ) становила 5,63±1,95 штук. СЦ займав відносну площу 

1,96±1,14 % ЛВ, в БП селезінки це становило 17,64 %. Відносна площа МанЗ 

становила 1,71±1,10 %, це 15,39 % від загальної площі БП. МарЗ мала відносну 

площу 2,56±1,65 %, що складало 23,04 % відносної площі БП. Діаметр ЛВ 

становив від 124,5 до 199,2 мкм. Найбільший діаметр в структурі ЛВ мав СЦ 

(66,4–1909 мкм), найменший – МарЗ (8,3–33,2 мкм).  

Частка ПАЛП в БП селезінки свиней найвагоміша – 43,92 %, відносна 

площа – 4,88±3,18 %. Співвідношення СЦ, МанЗ, МарЗ та ПАЛП становить 

1:0,87:1,31:2,49. Діаметр ПАЛП становив 16,6–83,1 мкм.  

Таблиця 6 

Відносна площа основних структурних складових селезінки тварин (%) 

Вид тварини Опорно-скоротливий апарат Пульпа 

Вівці  12,08 ± 0,89 87,92 ± 0,87 

Коні  13,64 ± 1,13 86,36 ± 2,14 

Кролі 5,87 ± 0,69 94,13 ± 2,56 

Свині 10,02 ± 2,99 89,98 ± 2,17 

 

ЧП селезінки займає значно більшу частину її паренхіми і становить у 

поросят даної вікової групи 78,87±2,36 %, а співвідношення БП до ЧП складає 

1:7,1. У ЧП виявляли багато артеріол, капілярів, венозних синусів, синусоїдних 

капілярів. Пульпарні артерії мали діаметр від 14,6 до 104,7 мкм, товщина стінки 

знаходилась в межах 4,3–31,5 мкм.  
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Рис. 1. Відносна площа білої та червоної пульпи досліджуваних ссавців 

 

На основі аналізу отриманих даних (таблиця 6, рис. 1) підсумовуємо, що 

селезінка ссавців має міжвидові відмінності, які виражаються в особливостях 

морфологічної будови та морфометричних показниках. 

Висновки. 

1. Гістоструктура селезінки ссавців має подібну будову, але різниться 

морфометричними показниками та має видові особливості. В ній чітко 

виділяються пульпа та опорно-скоротливий апарат.  

2. Відносна маса селезінки найбільша у коней (0,478 ± 0,0032 %), у кролів цей 

показник найменший (0,039±0,0048 %). 

3. Опорно-скоротливий апарат селезінки найкраще розвинені у коней (13,64 ± 

1,13 %), найменше – у кролів (5,98±1,18 %).  

4. Біла пульпа селезінки більш розвинута у овець та кролів (близько 18 %), 

червона – у коней та свиней (близько 79 %).  



5. Селезінка досліджуваних представників ссавців належить до захисного типу 

 (кролі), змішаного (вівці, свині) та депонуючого (коні). 

 

Література 

1. Атлас селезёнки (видовые особенности у человека и млекопитающих 

животных ) [Текст ]: монография / Н. С. Федоровская [и др.]. – Киров: 

Аверс, 2011. – 134 с. 

2. Бірта Г. О. Основи рослинництва і тваринництва / Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. – 

К.: ЦУЛ, 2014. – 304 с. 

3. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні 

методи досліджень у нормі та при патології: навч. посібник / Горальський 

Л. П., Хомич В. Т., Кононський О. І. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 с. 

4. Инаков А. К. Анатомия и топография селезёнки у детей / Инаков А. К. 

//Архив АГЭ. – Л.: Медицина, 1985. – Т LXXXIX. – №7. – С. 55. 

5. Хомич В. Лекції з цитології, ембріології та гістології свійських тварин: 

Навч. посібник / В. Хомич. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. – 296 с. 

6. Чекмарьова І. В. Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов 

травми сідничного нерва та дії імунодепресантів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд.. мед. наук :спец. 14.03.09 “Гістологія, цитологія та 

ембріологія” / О. А. Чекмарьова. –  К., 2005. – 23 с. 

7. Шалаев С. В. Морфология органов иммунной системы после некоторых 

экстремальных воздействий : автореф. дисс. на соискание науч. ст. к. м. н. : 

спец. 14.00.02 «Анатомия человека» / С. В. Шалаев. – Уфа, 2002. – 26 с. 

8. Шапкин, Ю. Г. Значение селезенки в иммунном статусе организма (обзор) 

[Текст] / Ю. Г. Шапкин, В. В. Масляков // Анналы хирургии. - 2009. - № 1. – 

С. 9-12. 

9. Шаршембиев Д. А. Морфология тимуса и селезёнки в условиях 

воздействия на организм иммуномодуляторов на основе полиоксидония : 

автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора мед. наук : спец. 

14.00.02 “Анатомия человека” / Д. А. Шаршембиев. – М., 2004. – 42 с. 



ЗМІСТ 

Вступ 

1. Об’єкт і методи дослідження 

2. Морфологія селезінки ссавців 

3. Особливості морфології селезінки овець 

4. Особливості морфології селезінки коней 

5. Особливості морфології селезінки кролів 

6. Особливості морфології селезінки свиней 

Висновки 

 

 


