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МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ НАЙДОВШОГО М’ЯЗА СПИНИ І 
ДЕЯКИХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ БУГАЙЦІВ  

 

Н.П. Бабік, аспірант 
Інститут біології тварин НААН України 
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент 
Л.І. Музика, кандидат біологічних наук, доцент  
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Україна 
 

Вивчено міжвікові та міжпородні особливості бугайців порід лімузин та волинської 
м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів. 
Встановлено, що у бугайців обох порід в 1 мм2 досліджуваних органів найбільша кількість 
м’язових і серцевих волокон, ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту 
альвеол спостерігалася у 9-місячному віці. З віком тварин кількість вищеназваних 
структурних одиниць на 1 мм2 органу зменшувалася, а діаметр – збільшувався. У всі вікові 
періоди кількість м’язових волокон, діаметр серцевих волокон, ниркових клубочків і ядер 
гепатоцитів більшими були у бугайців волинської м’ясної породи, а кількість серцевих 
волокон, діаметр м’язових волокон, кількість ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та 
площа просвіту альвеол – у лімузинів. 

Ключові слова: морфометрія, порода, бугайці, внутрішні органи, м’язи. 
 

Постановка проблеми. При комплексній оцінці м’ясної 

продуктивності тварин важливе значення має вивчення площі 

поперечного січення найдовшого м’яза спини. Чим більша площа 

«м’язового вічка», тим більша маса найдовшого м’яза спини і вихід 

м’язової тканини туші в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасна морфологія 

досліджує не лише будову організму дорослої тварини, але й зміну будови 

в процесі її росту, розвитку, селекції, під впливом умов утримання та 

годівлі, що є необхідною умовою для проведення оцінки тварин за 

продуктивністю [1]. Незважаючи на ряд досліджень різних органів 

численних представників хребетних, породні особливості становлення їх 

гістроструктури в постнатальному онтогенезі вивчені недостатньо [2, 3]. 

На сьогоднішній день більшість робіт присвячено морфофункціональному 

стану внутрішніх органів тварин при забезпеченості раціонів різними 

макро- і мікроелементами [4, 5].  

Постановка завдання. Метою досліджень було вивчити в динаміці 

морфометричні параметри найдовшого м'яза спини та деяких внутрішніх 

органів бугайців порід лімузин та волинської м'ясної. 

Матеріали і методика. Дослідження проведено на 9, 12, 15 та 18- 

місячних бугайцях порід лімузин та волинська м’ясна, вирощених в 
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умовах ФГ «Велес» Жовківського району Львівської області. Для 

проведення досліду було відібрано по 3 бугайці кожного віку кожної 

породи та проведено забій тварин і відібрано проби найдовшого м’яза 

спини та внутрішніх органів. Проби взято із правої нижньої чверті 

кожного з досліджуваних органів і з найдовшого м’яза спини на рівні 9-11 

ребра з правого боку. Гістометричні і цитокаріотипові показники 

внутрішніх органів і м’язів бугайців визначали за методикою 

Г. Г. Автандилова [2]. Фарбування препаратів здійснювали за Вангізеном 

[2, 6]. У найдовшому м’язі спини і серцевому м’язі досліджували діаметр 

поперечного січення волокна (за допомогою мікроскопа та окулярного 

гвинтового мікрометра МОВ-1) при збільшенні в 120 і 600 разів та 

кількість волокон в 1 мм
2
 (за допомогою окулярної сітки для 

стереологічного аналізу в морфометрії), у печінці визначали кількість та 

діаметр ядер гепатоцитів, у нирках – кількість і діаметр клубочків, у 

легенях – площу просвіту альвеол [2, 6, 7]. Одержані результати 

досліджень обробляли методом варіаційної статистики за 

Н. А. Плохинским [8] та за допомогою програм Microsoft Exсel та 

“Statistica 6.1”. 

Результати досліджень. Результати наших досліджень свідчать, що у 

порівняльному аспекті морфометричні показники досліджуваних 

внутрішніх органів та найдовшого м’яза спини у бугайців різного віку 

порід лімузин та волинська м’ясна різного віку відрізнялися між собою. 

Кількість м’язових волокон у тварин обох порід з віком зменшувалася, а 

діаметр збільшувався (табл. 1). Так, у 12-місячних бугайців волинської 

м’ясної породи порівняно з 9-місячними кількість м’язових волокон 

зменшилася на 8,1, у 15-місячних порівняно з 12-місячними – на 11,5, у 

18-місячних порівняно з 15-місячними – на 3,5 та у 18-місячних порівняно 

з 9-місячними – на 23,1 шт. (Р<0,05), а їх діаметр збільшився відповідно на 

2,5; 5,7; 2,9 та 11,1 мкм (Р<0,05).  

Подібні зміни відбувалися і у бугайців породи лімузин: кількість 

волокон з віком тварин зменшилася відповідно вищеназваних вікових 

періодів на 10,3, 12,2 (Р<0,05), 4,1 та 26,6 шт. на 1 мм
2 

(Р<0,01),
 
а їх 

діаметр збільшився відповідно на
 
3,1; 8,8; 8,0 та 19,9 мкм (Р<0,01). 

Спостерігалася також міжпородна різниця за вищеназваними 

показниками. Кількість м’язових волокон у всі вікові періоди була 

більшою у найдовшому м’язі спини бугайців волинської м’ясної породи 

порівняно з ровесниками породи лімузин, а діаметр – навпаки, меншим. У 

9-місячних тварин волинської м’ясної породи кількість м’язових волокон 

була більшою на 1,2 порівняно з ровесниками породи лімузин, у 12-

місячних – на 3,4, у 15-місячних – на 4,1 та у 18-місячних – на 4,7 шт. на 

1 мм
2
; діаметр м’язових волокон – менший відповідно на 2,0; 2,6; 5,7 та 

10,8 мкм (Р<0,05). 
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Таблиця 1 

Кількість та діаметр м’язових і серцевих волокон у бугайців, n=3  
П

о
р

о
д

а
 

Показник 
Вік тварин, місяці 

9 12 15 18 

В
о

л
и

н
сь

к
а

 м
'я

сн
а
 Найдовший м’яз спини (х600) 

К-сть м’язових волокон 

на 1 мм
2
, шт 

50,0±4,97 41,9±4,49 30,4±2,49 26,9±2,89 

Діаметр м’язових 

волокон, мкм 
29,0±1,23 31,5±1,80 37,2±3,40 40,1±2,81 

Серце (х600) 

К-сть волокон міокарда на 

1 мм
2
, шт 

208,7±12,18 199,3±14,47 156,1±22,56 115,5±12,41 

Діаметр волокон 

міокарда, мкм 
10,1±0,51 11,9±0,53 13,0±0,43 15,2±0,22 

Л
ім

у
зи

н
 

Найдовший м’яз спини (х600) 

К-сть м’язових волокон 

на 1 мм
2
, шт 

48,8±4,08 38,5±3,36 26,3±2,83 22,2±3,75 

Діаметр м’язових 

волокон, мкм 
31,0±3,33 34,1±2,29 42,9±2,27 50,9±2,17 

Серце (х600) 

К-сть волокон міокарда на 

1 мм
2
, шт 

223,5±10,52 210,8±15,73 155,3±12,99 126,8±11,64 

Діаметр волокон 

міокарда, мкм 
9,7±0,64 11,6±0,84 11,9±0,85 13,9±0,58 

 

Кількість волокон міокарда у тварин обох порід також з віком 

знижувалася, а їх діаметр – збільшувався. Тварини 12-місячного віку 

волинської м’ясної породи характеризувалися меншою кількістю волокон 

міокарда порівняно з тваринами 9-місячного віку на 9,4, 15-місячного 

порівняно з 12-місячним – на 43,2, 18-місячного порівняно з 15-місячним 

– на 40,6 та 18-місячного порівняно з 9-місячним – на 93,2 шт. на 1 мм
2 

(Р<0,05) і більшим діаметром волокон міокарда відповідно на 1,8; 1,1; 2,2 

(Р<0,05) та 5,1 мкм (Р<0,001). Кількість волокон міокарда у лімузинів 

знизилася відповідно до вищеназваних вікових періодів на 12,7; 55,5; 28,5 

та 96,7 шт. на 1 мм
2 

(Р<0,01), а діаметр волокон міокарда збільшився на 

1,9; 0,3; 2,0 та 4,2 мкм (Р<0,01). 

За цими показниками було встановлено і міжпородну різницю. Так, 

за кількістю волокон міокарда бугайці волинської м’ясної породи 9-

місячного віку поступалися ровесникам породи лімузин на 14,8, 12- 

місячного віку – на 11,5, а 15-місячного – навпаки, незначно переважали 

їх та 18-місячного віку – знову поступалися – на 11,3 шт. на 1 мм
2
; за 

діаметром волокон міокарда у всі вікові  періоди  перевага  була  на  боці 

тварин волинської м’ясної породи, проте вона була незначною і 

невірогідною. 
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Дослідження показали, що у нирках бугайців обох порід кількість 

клубочків з віком зменшувалася, а їх діаметр збільшувався (табл. 2). Так, у 

нирках бугайців волинської м’ясної породи з 6- до 12-місячного віку 

кількість клубочків знизилася на 1,7, з 12- до 15-місячного віку – на 2,2 

(Р<0,01), з 15- до 18-місячного – на 0,4 та з 9- до 18-місячного віку – на 4,3 

шт. на 1 мм
2 

(Р<0,01), а діаметр клубочків збільшився відповідно на 47,2 

(Р<0,01); 29,0; 4,60 та 80,8 мкм (Р<0,01).  

Таблиця 2 

Морфометричні показники деяких внутрішніх органів у бугайців, n=3  

П
о

р
о

-

д
а
 

Показник 
Вік тварин, місяці 

9 12 15 18 

В
о

л
и

н
сь

к
а

 м
'я

сн
а

  

Нирки (х120) 

Кількість клубочків на 1 мм
2
, 

шт 
7,4±0,69 5,7±0,29 3,5±0,29 3,1±0,20 

Діаметр клубочків, мкм 118,2±6,53 165,4±3,19 194,4±11,75 199,0±8,16 

Печінка (х600) 

Кількість ядер гепатоцитів на 

1 мм
2
, шт 

32,4±3,15 27,3±1,80 26,9±0,65 22,1±1,21 

Діаметр ядер гепатоцитів, мкм 5,5±0,11 5,6±0,10 6,1±0,11 6,8±0,06 

Легені (х600) 

Площа просвіту альвеол, 

мм
2
/мм

2
 

0,68±0,05 0,61±0,02 0,61±0,04 0,51±0,06 

Л
ім

у
зи

н
 

Нирки (х120) 

Кількість клубочків на 1мм
2
, 

шт 
7,9±0,49 5,9±0,29 3,7±0,19 3,4±0,37 

Діаметр клубочків, мкм 108,2±6,07 153,8±7,07 161,3±11,67 181,5±14,83 

Печінка (х600) 

Кількість ядер гепатоцитів 

 на 1 мм
2
, шт 

33,4±2,88 31,5±3,58 28,7±1,69 25,7±0,79 

Діаметр ядер гепатоцитів, мкм 6,0±0,36 6,2±0,15 6,2±0,41 6,9±0,19 

Легені (х600) 

Площа просвіту альвеол, 

мм
2
/мм

2
 

0,72±0,02 0,62±0,04 0,62±0,03 0,60±0,02 

 

У нирках тварин породи лімузин кількість клубочків зменшилася 

відповідно вищеназваних вікових періодів на 2,0 (Р<0,05); 2,2 (Р<0,01); 0,3 

та 4,5 шт. на 1 мм
2 
(Р<0,01), однак діаметр клубочків збільшився незначно. 

Була відмічена також міжпородна різниця за названими показниками. За 

кількістю клубочків у нирках незначна перевага у всі вікові періоди була 

на боці бугайців породи лімузин, а за діаметром клубочків, навпаки, на 

боці тварин волинської м’ясної породи і у 9-місячному віці вона 

становила 10,0, у 12-місячному – 11,6, у 15-місячному – 33,1  та у 18-

місячному – 17,5 мкм на 1 мм
2
.  

У печінці тварин обох досліджуваних порід кількість ядер 

гепатоцитів з віком зменшувалася. Так, у бугайців волинської м’ясної 
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породи з 9- до 12-місячного віку їх кількість зменшилася на 5,1, з 12- до 

15-місячного – на 0,4, з 15- до 18-місячного – на 4,8 (Р<0,05) та з 9- до 18-

місячного – на 10,3 шт. на 1 мм
2 

(Р<0,05), а у ровесників породи лімузин – 

відповідно на 1,9; 2,8; 3,0 та 7,7 шт. на 1 мм
2
. Діаметр ядер гепатоцитів у 

тварин волинської м’ясної породи з 9- до 12-місячного віку збільшився на 

0,1, з 12- до 15-місячного – на 0,5, з 15- до 18-місячного – на 0,7, з 9- до 

18-місячного – на 1,3 мкм (Р<0,001). У лімузинів спостерігалася подібна 

картина і за весь досліджуваний період з 9- до 18-місячного віку діаметр 

ядер гепатоцитів зріс на 0,9 мкм (Р<0,05).  

У легенях піддослідних бугайців нами було досліджено площу 

просвіту альвеол. Результати одержаних даних свідчать, що з віком тварин 

цей показник знижувався. У бугайців породи лімузин та волинської 

м’ясної площа просвіту альвеол у 12-місячному віці порівняно з 9-

місячним зменшилася відповідно на 0,07 і 0,1, у 18-місячному порівняно з 

15-місячним – на 0,1 і 0,02 та  у 18-місячному порівняно з 9-місячним – на 

0,17 і 0,12 мм
2
/мм

2
 (Р<0,05). Слід відмітити, що у тварин обох порід у 15-

місячному віці порівняно з 12-місячним за названим показником різниці 

не виявлено. За просвітом альвеол вищими показниками у всі вікові 

періоди характеризувалися бугайці породи лімузин. У 9-місячних тварин 

цей показник порівняно з ровесниками волинської м'ясної породи був 

вищим на 0,04, у 12-місячних – на 0,01, у 15-місячних – на 0,01 та у 18-

місячних – на 0,09 мм
2
/мм

2
. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За 

морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх 

органів у бугайців порід лімузин та волинської м’ясної встановлено 

міжвікові та міжпородні відмінності. У тварин обох порід в 1 мм
2
 

найбільша кількість м’язових і серцевих волокон, ниркових клубочків, 

ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол спостерігалася у 9-місячному 

віці. З віком тварин кількість вищеназваних структурних одиниць на 1 мм
2
 

органу зменшувалася, а діаметр – збільшувався. У всі вікові періоди 

кількість м’язових волокон, діаметр серцевих волокон, ниркових 

клубочків і ядер гепатоцитів більшими були у волинських бугайців, а 

кількість серцевих волокон, діаметр м’язових волокон, кількість ниркових 

клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол – у лімузинів. 

У подальшому у тварин вищеназваних порід буде досліджено 

зв’язок морфометричних показників внутрішніх органів і м’язів з їх 

хімічним складом та енергетичною цінністю.  
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Н.П. Бабик, В.С. Федорович, Л.И. Музыка. Морфометри-

ческие параметры длиннейшей мышцы спины и некоторых 
внутренних органов бычков.  

Изучены межвозрастные и межпородное особенности бычков пород лимузин и 
волынская мясная по морфометрическим показателям длиннейшей мышцы спины 
и внутренних органов. Установлено, что у бычков обеих пород в 1 мм2 
исследуемых органов наибольшее количество мышечных и сердечных волокон, 
почечных клубков, ядер гепатоцитов и площадь просвета альвеол наблюдалась в 
9-месячном возрасте. С возрастом животных количество вышеназванных 
структурных единиц в 1 мм2 органа уменьшалось, а диаметр – увеличивался. Во 
все возрастные периоды наибольшее количество мышечных волокон, почечных 
клубков и ядер гепатоцитов, а также диаметр сердечных волокон было у бычков 
волынской мясной породы, а количество сердечных волокон, диаметр мышечных 
волокон, количество почечных клубков, ядер гепатоцитов и площадь просвета 
альвеол – у лимузинов.  

Ключевые слова: морфометрия, порода, бычки, внутренние органы, мышцы. 
 
N. Babik, V. Fedorovych, L. Musyka. Morphometric parameters 

of calves’ longest back muscles and some of their internal organs.  
We found some interbreed and age differences in morphometric parameters of 

claves’ longest muscles and their internal organs. In both bull breeds in 1 mm2 of studied 
internals, the largest number of muscle and cardiac fibers, renal glomeruli, the nuclei of 
hepatocytes and alveolar lumen area was observed at the age of 9 months.  With time, the 
above structural units per 1 mm2 had been decreased and diameter had been increased. 
At all ages of Volyn breed bulls the number of muscle fibers, kidney tangles and nuclei of 
hepatocytes were higher. The number of cardiac fibers, the diameter of the muscle fibers 
of the renal glomeruli, the nuclei of hepatocytes and alveolar lumen area were higher in 
limousines breed bulls.  

Key words: morphometry, breed, bull, internal organs, muscles. 
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