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Досліджено гістологічні та гістохімічні особливості сполучної тка-
нини і залозистого епітелію гепатопанкреаса 6 видів Melanopsidae гідрофа-
уни України. З’ясовано, що гістологія і гістохімія гепатопанкреаса чорну-
шкових та інших прісноводних черевоногих молюсків однакові. 
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Реофільні гребінчастозяброві молюски родини чорнушкових (Melanopsidae) по-
ширені як в основних руслах крупних річок Правобережної України (Дунай, Дністер, 
Південний Буг, Нижній Дніпро), так і в деяких їхніх притоках (Случ, Горинь, Смотрич, 
Мурафа та ін.). Оселяючись у ріпалі згаданих вище водотоків, ці молюски утворюють 
часом густонаселені популяції (45–250 екз./м2). Будучи облігатними проміжними хазяя-
ми багатьох видів трематод [3–6], марити яких є кишковими паразитами переважно риб 
і водоплавних птахів, вони відіграють помітну роль у циркуляції цих біогельмінтів у 
гідроекосистемах України. Екстенсивність інвазії чорнушкових партенітами 
(спороцисти, материнські та дочірні редії) і розповсюджувальними личинками 
(церкарії) трематод широко варіює, але часом сягає досить високих значень (до 87%). 
Усі означені вище фази життєвого циклу трематод зазвичай локалізуються у травній 
залозі – гепатопанкреасі (“печінка”) своїх хазяїв. При проведенні ендоекологічних до-
сліджень зі з’ясування характеру і ступеня патологічних зрушень, спричинених дією на 
чорнушкових згаданого вище паразитарного чинника, виникає потреба знати особливо-
сті гістоструктури і гістохімії тієї мікростації, де, як правило, локалізуються або ж пере-
бувають у тісному сусідстві з нею ці гельмінти. Це, передусім, – сполучна тканина і 
залозистий епітелій їх гепатопанкреаса. На сьогодні така інформація щодо чорнушко-
вих європейської фауни відсутня, що і зумовило необхідність цього дослідження. 

Матеріал: 243 екз. чорнушкових із річок Правобережної України (1964–2009 рр.), 
ідентифікованих за таблицями для визначення, опрацьованими В.В. Аністратенком [1], – 
Fagotia berlani Bgt., 1884, F. danubialis Bgt., 1884, F. dneprensis Starobogatov, Alexenko et 
Levina, 1992, Microcolpia potamoctebia Bgt., 1870, M. canаliculata, 1884, M. ukrainica 
Starobogatov, Alexenko et Levina, 1992. Гістологічні препарати (472 екз.) виготовлено за 
методикою В.О. Захваткіна [2], гістохімічні – за методиками, переліченими в деяких 
наших попередніх роботах [12, 16]. Прописи цих методик узято з найдокладніших на 
сьогодні керівництв із мікроскопічної техніки [9, 10, 26]. 

Гепатопанкреас чорнушкових, як і інших черевоногих молюсків з коніспіраль-
ною черепашкою (як прісноводних, солонуватоводних, морських, так і наземних), за-
ймає передньоапікальну частину їх вісцерального мішка. Він виповнює собою порож-
нину завитка черепашки, внаслідок чого має вигляд правозакрученої (у дексіотропних 
видів) або лівозакрученої (у лейотропних видів) спіралі, діаметр обертів якої зменшу-
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ється в напрямку від верхнього краю устя черепашки до її верхівки. Найперші докладні 
відомості щодо гістологічної будови гепатопанкреаса черевоногих молюсків європейсь-
кої фауни наявні у роботах західноєвропейських зоологів ХІХ ст. Ф. Лейдіга [25] і Д. 
Барфурта [18]. Перший із них досить докладно описав гістологічну структуру гепатопа-
нкреаса Viviparus viviparus L., 1758, а другий у цьому ж плані досліджував деяких назе-
мних молюсків. Протягом ХХ ст. об’єктами таких досліджень неодноразово ставали як 
гребінчастозяброві (Pectinibranchia), так і легеневі (Pulmonata) молюски, європейські – 
рідше [7–9, 11–15, 17, 19], значно частіше – мешканці тропічної та субтропічної зон 
Землі [20–24, 27, 28, 30, 31], а з них найчастіше – ті, які є облігатними проміжними хазя-
ями кров’яного сисуна (Trematoda, Schistosomatidae) – збудника найпоширенішого на 
нашій планеті гельмінтозу людини (більгарціоз, або шистосоматоз). Порівняльний ана-
ліз отриманих при цьому результатів свідчить, що макро- і мікроструктура гепатопанк-
реаса у всіх черевоногих молюсків однакова. А відмінності (якщо такі часом і спостері-
гаються) є несуттєвими.  

Нами з’ясовано, що у цьому аспекті не є винятком і чорнушкові. Гепатопанкреас 
їх складається із численних трубочок (ацини), утворених одношаровим залозистим епі-
телієм. Компактність цього органа забезпечується тим, що всі проміжки між ацинами 
щільно заповнені тонкими прошарками пухкої сполучної тканини. Її в різних напрямках 
пронизують дрібні розгалуження печінкової артерії та нервові волокна. Крім того, у ній 
наявні різних розмірів лакуни гемоцелю. Згори гепатопанкреас вкритий тоненькою, але 
досить щільною “сорочкою”, утвореною одношаровим епітелієм. Товщина прошарків 
сполучної тканини між ацинами дещо неоднакова у гребінчастозябрових і легеневих 
молюсків. Так, у V. viviparus (р. Тетерів, Житомир) міжацинарний сполучнотканинний 
шар потужніший, ніж у Lymnaea stagnalis (L.) і Planorbarius corneus (L.). 

Сполучна тканина, котра з’єднує ацини між собою, представлена основною речо-
виною аморфного характеру, клітинними елементами і фібрилярними утворами (різної 
товщини волоконцями). Кількість основної речовини незначна. Застосуванням гістохі-
мічних методів дослідження в ній виявлено у великих кількостях кислі мукополісахари-
ди, а у дещо менших – сульфатовані кислі мукополісахариди (всі ці речовини – у вигля-
ді дрібненьких округлих гранул, неправильної форми грудочок, поодиноких або об’єд-
наних у пучки чи плетиво тонесеньких волоконець). Основна аморфна речовина містить 
у своєму складі також речовини білкової природи (їх небагато) і глікогени  (ще менше) 
у вигляді дуже дрібненьких гранул. 

Клітинні елементи сполучної тканини гепатопанкреаса чорнушкових – це фібро-
бласти, гістіоцити, камбіальні (адвентиціальні) та жирові клітини. 

Фібробласти (рис. 1, 1) – клітини різної форми. Ектоплазма їх зафарбовується ге-
матоксилін-еозином такою ж мірою, як і аморфна речовина міжацинарної сполучної тка-
нини. Саме цим зумовлене те, що зовнішні контури цих клітин дуже невиразні. Натомість 
їхня ендоплазма забарвлюється інтенсивно. У ній містяться численні прозорі вакуолі й 
темні включення у вигляді дрібної зернистості. Ектоплазма ж досить гомогенна, забарвле-
на, як згадувалося вище, слабше від ендоплазми. Ядро одне, округле, іноді – овальне, з 
двома–трьома ядерцями і рівномірно розподіленим у каріоплазмі хроматином. 

Гістохімічними дослідженнями з’ясовано, що вміст загального білка в ядрах фіб-
робластів більший, ніж у їхній цитоплазмі. ДНК зосереджена у хроматині ядер, РНК – в 
ядерцях і цитоплазмі. І в ядрах, і у цитоплазмі містяться аргінін і білкові NH2–групи. 
Речовини глікогенової природи наявні у цитоплазмі: в ендоплазмі вони представлені 
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грудочками неправильної форми і кулястими гранулами, а в ектоплазмі – пилоподібною 
зернистістю. У значної частини особин у цитоплазмі виявлено в чималих кількостях 
нейтральні (глікопротеїди і мукопротеїди) та кислі (гіалуронова кислота і хондроїтинсуль-
фати) мукополісахариди. Вміст речовин жирової природи (нейтральні жири, фосфоліпі-
ди) у цитоплазмі незначний. Вони здебільшого представлені дрібною зернистістю, 
більш-менш рівномірно розподіленою по цитоплазмі. 

Гістіоцити (рис. 1, 2) – клітини, в яких і цитоплазма, і ядро дуже  інтенсивно 
забарвлюються гематоксилін-еозином. Через це зовнішні контури їх чітко окреслені. Ці 
клітини звичайно мають довгі бічні відростки (3–9). Цитоплазма базофільна. Шар екто-

Рис. 1. Клітинні елементи сполучної тканини гепатопанкреаса чорнушкових: 1 – фібробласти (F. 
danubialis); 2 – гістіоцити (F. berlani); 3 – камбіальні (адвентиціальні) клітини (M. po-
tamoctebia); 4 – жирові клітини (M. ukrainica). 
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плазми тоненький. Ендоплазма потужна, з численними прозорими вакуолями і грубими 
фагоцитарними включеннями. Форма ядер варіює (округла, овальна, витягнуто-овальна, 
неправильної форми). Усі вони завжди містять багато хроматину. 

Вміст загального білка у каріоплазмі значно перевищує такий у цитоплазмі. ДНК 
і РНК відзначено у формі пиловидної зернистості в каріоплазмі, а РНК – ще й у цито-
плазмі. Білкові NH2–групи й аргінін входять до складу ядер і цитоплазми. З полісахари-
дів у цих клітинах виявлено глікоген (багато досить крупних гранул і грудочок дифузно 
розподілених по всій цитоплазмі) та нейтральні мукополісахариди (нечисленні дрібне-
нькі зернятка). У помірних кількостях наявні у них нейтральні жири. Фосфоліпіди утво-
рюють часом величенькі грудочки і гранули, рідко розкидані по цитоплазмі. Так же роз-
міщені і жирні кислоти. 

Камбіальні (адвентиціальні) клітини (рис. 1, 3) дрібніші за клітини перших двох 
типів. Форма їх різна (округлі, овальні, крапле- і веретеноподібні), з відростками і без них. 
Їхня каріо- і цитоплазма забарвлюється настільки ж інтенсивно, як і в гістіоцитах, але, на 
відміну від останніх, переважно нерівномірно. Ядра округлі, багаті хроматином. 

Ці клітини менш численні порівняно з фібробластами і гістіоцитами. Крім того, 
якщо клітини останніх двох згаданих вище типів досить рівномірно розміщені в міжа-
цинарній сполучній тканині, то камбіальні клітини, як правило, зосереджені у стромі 
гепатопанкреаса впритул до розгалужень печінкової артерії та лакун гемоцелю. 

Вміст загального білка у камбіальних клітинах дуже високий, набагато вищий, 
ніж у фібробластах і гістіоцитах. Це стосується як каріоплазми, так і цитоплазми. ДНК у 
вигляді дрібної зернистості рівномірно розсіяна по ядрах, а РНК, окрім того, – і по ци-
топлазмі. Такою ж є і локалізація у цих клітинах аргініну та білкових NH2–груп. Гліко-
гену багато (крупні грудочки і округлі гранули), як і нейтральних мукополісахаридів 
(пилоподібна зернистість). Натомість вміст нейтральних жирів, фосфоліпідів, вищих 
жирних кислот невисокий. 

Жирові клітини (рис. 1, 4) дуже великі, округлі або овальні, часом багатогранні. 
“Старі” клітини з однією великою жировою вакуолею, котра займає 90–95% загального 
об’єму клітини. Шар цитоплазми дуже тонкий. “Молоді” клітини містять більше цито-
плазми, в якій зосереджені кілька (6–12) жирових вакуолей. Найбільша кількість жиро-
вих клітин, зазвичай, зосереджена навколо розгалужень печінкової артерії та лакун ге-
моцелю. Кількість їх у кожної конкретної особини зумовлюється її віком, трофологічни-
ми особливостями, фізіологічним станом, сезоном року. 

Вміст загального білка в жирових клітинах набагато менший порівняно з іншими 
клітинними елементами сполучної тканини. Натомість кількість, локалізація, форма і 
характер його розміщення у клітинах такі ж, як і в інших попередньо розглянутих типах 
клітин. Ліпіди представлені переважно нейтральними жирами і значно меншою мірою – 
фосфоліпідами. Вміст жирних кислот дуже незначний. Волокнисті структури у міжаци-
нарній сполучній тканині гепатопанкреаса чорнушкових – це ретикулінові, колагенові й 
еластинові волокна. У стромі травної залози їх небагато (в усякому разі, утворення сіт-
частого плетива тут немає). Натомість дуже ріденьке сітчасте плетиво, утворене колаге-
новими волокнами, є у «сорочці» (капсулі) гепатопанкреаса і де-не-де у стінках лакун 
гемоцелю. Еластинових волокон вкрай мало. Переважаючими у кількісному аспекті є 
волокна ретикулінові. Вміст загального білка і глікогену в усіх волокнистих структурах 
незначний: вони або дуже слабко забарвлюються відповідними гістохімічними барвни-
ками, або взагалі залишаються безбарвними. 



МОЛЮСКИ РОДИНИ MELANOPSIDAE (GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA)... 226 

 

Рис. 2. Клітинні елементи залозистого епітелію гепатопанкреаса чорнушкових: 1 – печінкова клі-
тина (F. dneprensis); 2 – вапнякова клітина (M. canaliculata); 3 – відносне розміщення печі-
нкових і вапнякових клітин у стінці ацина (M. ukrainica). 

1 

В аморфній речовині сполучної тканини містяться загальний білок і кислі муко-
полісахариди. Останні у вигляді грудочок, гранул, ланцюжкоподібних утворень, то-
неньких волоконець – поодиноких, об’єднаних у пучки або формуючих рідке плетиво. 
Кількість глікогену і нейтральних мукополісахаридів незначна. 

Ацини гепатопанкреаса утворені одношаровим залозистим епітелієм, представле-
ним двома типами клітин – печінковими і вапняковими. 

Печінкові клітини (рис. 2, 1) високі, циліндричні. Апікальні частини  їх завжди 
сягають просвітів ацинів. Горішні ділянки цих клітин нерідко мають добре помітний 
захисний псевдокутикулярний шар. 

Ядра невеликі, округлі або овальні, з одним дуже малим ядерцем (займає центра-
льне положення, рідше – дещо зміщене до периферії ядра) і великою кількістю крупних  
грудочок і гранул хроматину. Вони містяться, здебільшого, у базальній частині клітин. 

У цитоплазмі багато прозорих вакуолей, дрібних базофільних гранул і де-не-де 
розкиданих по ній досить крупних інтенсивно забарвлених гематоксиліном Деляфільда 
включень (“екскреторні зерна”). 

У функціональному плані печінкові клітини являють собою депо резервів гліко-
гену. Їхня цитоплазма буквально забита його грудочками і гранулами. Найбільші скуп-
чення їх спостерігаються у базальній (особливо навколо ядер) і медіанній ділянках, тоді 
як апікальна і крайня базальна частини печінкових клітин позбавлені глікогену. Нато-
мість нейтральні мукополісахариди більш-менш рівномірно розподілені по цитоплазмі. 
З речовин жирової природи тут представлені нейтральні жири, вищі жирні кислоти і 
фосфоліпіди – всі у невеликих кількостях. Причому і нейтральні жири, і вищі жирні 
кислоти представлені переважно у вигляді дрібної зернистості, рівномірно розподіленої 
по всій цитоплазмі. Грудочки ж (якщо наявні) локалізуються переважно у базальній 
частині клітин (навколо ядер). Що стосується фосфоліпідів, то, крім пилоподібної зер-
нистості, на кожну клітину зазвичай припадає одна (рідко дві) дуже крупні грудочки, 
утворені з 3–11 гранул. Їх знаходили у базальній або медіанній ділянках клітин. У цито-
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плазмі наявні також загальний білок, білкові NH2–групи і РНК, а у каріоплазмі, крім 
того, і ДНК. 

Вапнякові клітини (рис. 2, 2) нижчі та ширші за клітини печінкові. Їхні апікальні 
частини майже ніколи не досягають просвітів ацинів, оскільки сусідні з ними печінкові 
клітини (права і ліва) нахиляються і щільно прилягають одна до одної бічними стінками 
своїх апікальних ділянок (рис. 2, 3). У такий спосіб над вапняковими клітинами утворю-
ється своєрідний «дашок», а самі вапнякові клітини набувають більш-менш трикутної 
форми (широка основа і звужена верхівка). Через велику різницю у висоті печінкових і 
вапнякових клітин товщина стінок кожного з ацинів у різних їх ділянках неоднакова: біль-
ша там, де розміщені печінкові клітини, і значно менша – над клітинами вапняковими. З 
цієї ж причини  просвіти ацинів  на гістопрепаратах їх поперечних перерізів майже ніколи 
не бувають округлими, а відзначаються кутастою формою. Це характерне як для чорнуш-
кових (рис. 3, 1–4), так і для інших черевоногих молюсків (рис. 3, 5, 6) 

Цитоплазма вапнякових клітин містить багато округлих, овальних або неправи-
льної форми гранул. З’ясовано, що вони утворені фосфорнокислим кальцієм і добре 
розрізняються на зрізах лише тоді, коли для фіксації матеріалу було використано ті фік-
сатори, в яких не розчиняється ця сіль. В іншому ж випадку цитоплазма цих клітин має 
альвеолярний вигляд оскільки там, де були включення солі, після розчинення її залиша-
ються порожні ділянки, а прошарки цитоплазми між ними утворюють сітчасте плетиво. 
Ядро одне, велике, від округло-овальної до багатокутної форми, багате на хроматин. 
Ядерце одне, різного місцеположення. 

Цитоплазма і каріоплазма цих клітин містять ті ж самі речовини білкової, поліса-
харидної та ліпідної природи, що й цитоплазма клітин печінкових. Форма, у якій вони 

Рис. 3. Форма просвітів ацинів гепатопанкреаса Gastropoda (на поперечних перерізах): 1 – F. ber-
lani; 2 – F. dneprensis; 3 – F. danubialis; 4 – M. potamoctebia; 5 – Lymnaea stagnalis (L.); 6 – 
Bithynia tentaculata (L.) 
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представлені, та характер локалізації у межах каріо- та цитоплазми у вапнякових кліти-
нах аналогічний такому у клітинах печінкових.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що макро- і мікроструктура 
гепатопанкреаса, а також його гістохімічні особливості у всіх шести досліджених видів 
чорнушкових із водойм України є такою ж, як і в інших прісноводних черевоногих і 
гребінчастозябрових молюсків, досліджених дотепер. Вона не залежить ні від віку, ні 
від статі (у роздільностатевих видів), ні від лінійно-вагових показників особин, ні від 
ландшафтно-кліматичної зони Землі, у водоймах якої вони перебувають. 
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THE MOLLUSCS OF THE FAMILY MELANOPSIDAE (GASTROPODA:  
PECTINIBRANCHIA) OF UKRAINE: HISTOLOGY AND HISTOCHEMISTRY  

OF THE CONNECTIVE TISSUE AND GLANDULAR EPITHELIUM  
IN THE HEPATOPANCREAS 

A. Stadnychenko, N. Stelmashchuk 
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40, V. Berdychivska St., Zhytomyr 10008, Ukraine 

e-mail: stadnychenko@yandex.ru 

The histological and histochemical peculiarities of the connective tissue 
and glandular epithelium in the hepatopancreas of 6 specieses of the ukrainian 
Melanopsidae are investigated. It is stated that the histology and histochemistry 
of the Melanopsidae hepatopancreas and other freshwater gasteropod molluscs 
are the same. 

Key words: Melanopsidae, hepatopancreas, histology, histochemistry. 
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Исследованы гистологические и гистохимические особенности со-
единительной ткани и железистого эпителия гепатопанкреаса 6 видов Mel-
anopsidae гидрофауны Украины. Установлено, что гистология и гистохи-
мия гепатопанкреаса чернушковых и других пресноводных брюхоногих 
моллюсков одинаковы. 
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