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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
КРОВІ РЕПТИЛІЙ (REPTILIA) 

Вивчено вміст гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і склад лейкоцитарної формули шести 
видів плазунів в умовах центрального степового Придніпров’я. Описано морфологічні особливості 
клітин крові. 

Content of the haemoglobin, erythrocytes, leucocytes and leukogram pattern in six reptile species 
of the central steppe Dnieper region are studied. Morphological features of the blood cells are described. 

Вступ 
Кров як динамічна тканина, що пронизує все тіло, забезпечує підтримання го-

меостазу та швидко реагує на будь-які фізіологічні зміни, надає інтегральну характе-
ристику як загального стану організму, так і окремих його органів. Значна увага при 
діагностиці різних станів надається форменим елементам. Певний інтерес становить 
клас плазунів. По-перше, як щабель в еволюції хребетних тварин, які вперше утвори-
ли клас первинноназемних, що призвело до виникнення відповідних механізмів кро-
вотворення й імунного захисту. По-друге, знання гематології рептилій, хоча й екто-
термних амніот, дозволяє краще зрозуміти становлення біології кровотворення в ен-
дотермних класів хребетних тварин, оскільки попередники сучасних рептилій були 
предками ссавців і птахів. По-третє, морфологічні ознаки клітин крові можуть висту-
пати як одна із систематичних ознак усередині самого класу, зважаючи на велику 
різноманітність їх рис у різних рядів і навіть родів, що особливо стосується клітин 
гранулоцитарного ряду [4; 13; 17].  

Гематологію плазунів вивчено найгірше серед усіх класів хребетних. До того 
ж, більшість робіт стосується екзотичних рептилій, яких утримують як свійських 
тварин [19–23]. Певні дослідження крові проведено у середньоазійських видів плазу-
нів [1; 3; 6–9; 12]. Ці роботи дозволили описати різноманітні клітини крові плазунів 
на різних стадіях гемопоезу, що дозволяє досить якісно визначати формені елементи 
крові рептилій узагалі. Що стосується видів плазунів фауни України, то існує неве-
ликий перелік робіт щодо обмеженої кількості видів і показників [2; 16].  

Мета наших досліджень – оцінити деякі гематологічні показники плазунів фа-
уни Дніпропетровської області, проаналізувати кількісні та морфологічні показники 
еритроцитів і лейкоцитів крові рептилій. Враховуючи недостатню вивченість гемато-
логії плазунів фауни України, наші дослідження є внеском до уявлень про норму для 
даних видів.  

Матеріал і методи досліджень  
Дослідження крові різних видів плазунів центрального степового Придніп-

ров’я проводили у липні 2002–2005 років. Об’єкти досліджень – черепаха болотяна 
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), ящірка зелена Lacerta viridis (Laurenti, 1768), ящі-
рка прудка Lacerta agilis Linnaeus, 1758, звичайний вуж Natrix natrix (Linnaeus, 
1758), водяний вуж Natrix tessellata (Laurenti, 1768) та степова гадюка Vipera 
renardi (Cristoph, 1861).  
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Для отримання крові ящірок використовували метод декапітації. У змій та че-
репах відбір крові здійснювали відрізанням кінчика хвоста. Цей метод потребує до-
тримання всіх правил асептики та наступного лікування, яке запобігає розвитку запа-
лення, що дозволяє зберегти життя тваринам [10; 13].  

Мазки крові готували за загальноприйнятими методиками [5; 14]. Використо-
вували барвник-фіксатор Мая–Грюнвальда [19] та готовий розчин барвника Рома-
новського [15]. Достовірність відмінностей оцінювалась за F-критерієм Фішера.  

Результати та їх обговорення 
У рептилій процес еритропоезу частково закінчується у кровоносному руслі, у 

мазках крові гадюки зустрічаються номоцити на всіх стадіях мітозу.  
У крові деяких отруйних змій та змій, що мають токсичну слину, виділяють 

клітини з особливою внутрішньою структурою – віпроцити [11]. Вони належать 
до еритроцитарної групи клітин. Віпроцити зустрічаються у 10–15 раз частіше у 
крові саме отруйних видів. Існує припущення, що вони виконують певну роль в 
отрутоутворенні. 

Вважається, що у представників класу плазунів відсутні типові нейтрофіли, а 
замість них виявляються так звані гетерофіли чи спеціальні лейкоцити, які подібні за 
функціональними властивостями до нейтрофілів ссавців. Однак у периферійній крові 
деяких видів рептилій виявляються клітини, за структурою та розмірами гранул іден-
тифіковані як нейтрофіли. Це дозволяє припускати наявність у крові цих тварин як 
спеціальних лейкоцитів, так і нейтрофілів. У крові звичайної гадюки виявлено нейт-
рофільні та гетерофільні лейкоцити [13].  

Дані з гематології деяких видів плазунів, що вивчалися, наведено у таблиці.  
Звертає увагу те, що гемоглобін крові у двох видів вужів коливається практич-

но в однакових межах. Середній показник лейкоцитів 3,0×106/л, а еритроцитів – 
2,0×109/л. При визначенні лейкоцитарної формули у вужа звичайного не знайдено 
нейтрофілів, еозинофілів та базофілів. У водяного вужа нейтрофіли присутні, їх кіль-
кість коливається в таких межах: паличкоядерні – від 1 до 4, сегментоядерні – від 0 
до 9 %. Знайдено також еозинофіли – до 2 %. В обох видів вужів у лейкоцитарній 
формулі спостерігається превалювання лімфоцитів. Також майже в однаковому від-
сотковому співвідношенні присутні й гетерофіли. У звичайного вужа спостерігають-
ся зміни з боку еритроцитів (ядра з нерівними краями), що свідчить про присутність 
значної кількості форм, які старіють. У водяного вужа виявлено клітини типу по-
лум’янистих плазмоцитів (до 28 %). Еритроцити відносно нормальні, але зустріча-
ються й голоядерні форми. Також спостерігаються клітини типу базофілів або тучні 
клітини (до 12 %). Нарівні зі старіючими еритроцитами присутні й молоді, яких на-
раховується до 10 %. У них інтенсивніше забарвлена цитоплазма, тобто молоді ерит-
роцити більш базофільні.  

При аналізі показників крові ящірки зеленої та ящірки прудкої звертає на себе 
увагу більший розмах коливань значень гемоглобіну у прудкої ящірки – від 38 до 
95 г/л. У той же час, в ящірки зеленої таке коливання значно менше – від 50 до 60 г/л. 
У прудкої ящірки присутні молоді форми еритроцитів (1-2 %), а також спостеріга-
ються зміни з боку еритроцитів: клітини округліші, зустрічається багато голих ядер і 
всередині еритроцитів знайдені включення. Більші межі мінливості спостерігаються 
й для кількості лімфоцитів у прудкої ящірки порівняно із зеленою. 

У степової гадюки знайдено також плазмоцити – до 20 %, тучні клітини – до 
2 % та віпроцити – до 16 %. 
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Таблиця  
Деякі гематологічні показники різних видів плазунів  

центрального степового Придніпров’я 

№ 
з/п Показник 

Черепаха 
болотяна 

(n = 8) 

Ящірка 
зелена 
(n = 11) 

Ящірка 
прудка 
(n = 19) 

Вуж  
звичайний 

(n = 14) 

Вуж  
водяний 
(n = 15) 

Гадюка 
степова 
(n = 6)  

1 Гемоглобін,  
г/л  69–88 49–62 38–95 50–90 50–80 38–59 

2 Еритроцити,  
× 109 /л 2,6–3,0 2,6–3,8 2,9–3,2 2,1–3,0 1,2–3,0 1,2–2,7 

3 Лейкоцити,  
× 106 /л 4,0–6,2 1,7–3,0 3,2–4,2 2,9–3,3 1,2–4,8 2,8–3,6 

4 Паличко-
ядерні, % 0–8 4–8 0 0 1–4 0 

5 Сегменто-
ядерні, % 0 0–27 0 0 0–9 0 

6 Еозинофіли,  
% 0–12 0–16 8–16 0 0–2 0 

7 Базофіли,  
% 0–36 0–2 0–2 0 0 0 

8 Лімфоцити, 
% 0 20–40 28–62 36–63 16–62 37–46 

9 Моноцити,  
% 2–8 4–20 0–22 6–14 4–16 4–9 

10 Гетерофіли,  
% 0–8 15–27 6–30 23–35 10–30 16–21 

 

Кількість гемоглобіну в крові пов’язана з кількістю еритроцитів та їх наповне-
ністю гемоглобіном. Разом із кількісним співвідношенням еритроцитів, що перебу-
вають на різних стадіях зрілості, він характеризує функціональний стан системи ери-
тропоезу в цілому. Відмічається достатня кількість гемоглобіну – у межах 69–88 г/л у 
черепахи болотяної, від 50 до 80–90 г/л у вужів та навіть до 95 у прудкої ящірки. Пе-
вною мірою рівень гемоглобіну відповідає динаміці вмісту еритроцитів в окремих 
видів – 2,6-3,0×109/л у болотяної черепахи, 1,2-3,0×109/л – у вужів, та до 3,2×109/л у 
прудкої ящірки.  

Серед еритроцитів переважають зрілі форми з помірним умістом ранніх 
(за стадією дозрівання) форм. Відмічається незначна кількість аномальних клітин: 
ортохромні еритроцити, що перебувають на стадії поділу, базофільні еритроцити з 
виразно видимими хромосомами. Так, у прудкої й зеленої ящірки спостерігаються: 
зміни з боку еритроцитів – клітини кругліші, із незначними змінами ядра та голо-
ядерні, із включеннями неясної етіології, спостерігається еритроцитарний анізоцитоз. 
У черепахи болотяної відмічені еритроцити з округлою формою ядра, нерівні, із 
включеннями. У звичайного та водяного вужа, а також у гадюки зустрічаються ерит-
роцити з ядрами, які мають нерівні краї. У деяких еритроцитів ядра роздроблені, ба-
гато голоядерних еритроцитів. Від 10 % еритроцитів базофільні.  

Серед лейкоцитів кількісно превалюють лімфоцити. Їх високі показники ми 
спостерігаємо у більшості представників класу рептилій. У зеленої ящірки кількість 
лімфоцитів досягає 40 %, у звичайного вужа та водяного вужа – 62–63, а у гадюки – 
до 46 %. Лише у болотяної черепахи лімфоцитів саме на період дослідження вияв-
лено не було.  

Що стосується моноцитів крові, то серед усіх обстежених тварин їх кількість 
коливається від 0 до 22 %. Цей інтервал меж мінливості спостерігався для прудкої 
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ящірки. Усі інші види, що досліджувалися, характеризуються меншою мінливістю 
цього показника. Найнижчий розмах мінливості вмісту моноцитів знайдено у степо-
вої гадюки – 4-9 %. Для всіх рептилій характерний вищий відсоток вмісту малих лі-
мфоцитів порівняно з великими та середніми.  

У крові степової гадюки знайдено віпроцити (до 2 %) Поодинокі віпроцити 
спостерігалися в крові у звичайного й водяного вужів. Кількість гетерофілів у плазу-
нів коливається від 0 до 35 %, ці клітини також, як і лімфоцити, превалюють у крові.  

У мазках крові рептилій, на відміну від ссавців і птахів, виявляється певна кіль-
кість молодих, бластних і проміжних форм усіх рядів. Так, у невеликій кількості було 
знайдено молоді клітини – від 1–2 %, клітини типу "полум’янисті" плазмоцити – від 
40 %, тучні клітини – від 12 %, мієлоцити – від 4 %, а також псевдоеозинофіли та 
плазмоцити. Зрозуміло, що молоді форми, які спостерігаються у кров’яному руслі 
рептилій, не діагностують як патологію.  

Висновки 
Разом із зрілими формами еритроцитів (ортохромних) у мазках крові видів ре-

птилій, що досліджувалися, присутні базофільні еритроцити (у степової гадюки до 
10 %). Також спостерігаються зміни в ядрах еритроцитів: ядра з нерівними краями, 
багато голоядерних клітин. Еритроцитарні клітини кругліші, спостерігається еритро-
цитарний анізоцитоз (прудка ящірка). Знайдено включення усередині еритроцитів.  

Серед лейкоцитів переважають лімфоцити (за винятком болотяної черепахи), 
серед яких часто спостерігаються клітини із брилистою структурою цитоплазми, 
що свідчить про інтенсивність обмінних процесів. Також досить багато гетерофілів 
із характерною структурою специфічних гранул. Специфічні для крові отруйних 
змій клітини еритроцитарного ряду – віпроцити – виявлені у степової гадюки та 
обох видів вужів. 

Особливістю картини крові рептилій, на відміну від ссавців і птахів, є велика 
кількість молодих форм: юні, бластні та проміжні форми всіх рядів. Усі ці особливо-
сті надають крові рептилій яскраво вираженого характеру. 

Значення гематологічних показників крові плазунів центрального степового 
Придніпров’я, отримані при проведенні досліджень, вносять певний вклад у розу-
міння норми для плазунів регіону. З’ясування питань про сезонну, статеву, вікову, 
внутрі- та міжпопуляційну мінливість потребує додаткових досліджень. 
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