
Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 

41 

 

УДК 629:616-071:591.4:611.018:614.7:636.3 

ШАРАНДАК П.В., канд. вет. наук
©  

Інститут ветеринарної медицини НААН України 

УТЕЧЕНКО М.В., канд. вет. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

psvw.ua@mail.ru 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ОВЕЦЬ 

У ЗОНІ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

У статті представлені результати ультразвукового та гістологічного досліджень внутрішніх органів вівцематок на 

техногенно забрудненій території Луганської області. Концентрація Плюмбуму й Кадмію в ґрунтах перевищує середні 

показники по Луганській області (5,3–8,1 та 0,41–0,46 мг/кг відповідно). У кормах для досліджених нами овець вміст 

Плюмбуму становив 3,26 мг/кг, Кадмію – 0,32 мг/кг, що менше граничнодопустимих концентрацій цих елементів у 3,1 

та 2,2 рази (10 та 0,7 мг/кг відповідно). У печінці, нирках та міокарді спостерігаються явища білкової та жирової дис-

трофії, що є наслідком забруднення навколишнього середовища сполуками важких металів.  
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Постановка проблеми. Вівчарство в Україні є традиційною галуззю. Основна чисельність 

поголів'я зосереджена в зоні Степу. Вівці забезпечують вовну для промисловості, необхідну для 

виробництва різних тканин, цінні каракульські смушки, що відіграють важливу роль в експорті, 

та молоко – незамінний продукт харчування. Найважливіше значення, як сировина, безперечно 

відіграє вовна. Водночас вівця дає цінну хутрову сировину. Овечі шкури користуються великим 

попитом у населення, сучасна технологія дозволяє виготовляти з них елегантні, красиві й теплі 

жіночі пальта, куртки, а також кожухи, кожушанки, коміри та ін. [1–3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для оцінки функції внутрішніх органів у сільсько-

господарських тварин використовують загальноклінічні та спеціальні методи, до яких належать: 

лабораторні та інструментальні методи дослідження (біопсія, діагностична лапароскопія, ехогра-

фія, вимірювання електроопору паренхіми органів, гістологічне дослідження). Використання до-

даткових методів дозволяє більш інформативно діагностувати внутрішню патологію [4–6]. Впро-

вадження у ветеринарну медицину інструментальних методів дослідження (ехографія, ендоскоп-

пія, ехокардіографія, електрокардіографія, біопсія тканин, рентгенологічне дослідження, комп’ю-

терна томографія та ін.) сприяє постановці діагнозу і забезпечує проведення своєчасного та ефек-

тивного лікування [7]. 

Стан внутрішніх органів овець за допомогою спеціальних методів дослідження вивчали бага-

то вчених [8–11]. Проте даних про стан печінки та нирок на забрудненій промисловими викидами 

території обмаль [12]. Тому вважаємо таке дослідження актуальним. 

Мета дослідження – вивчити стан внутрішніх органів овець на території Луганської області 

за допомогою сонографії та гістологічного дослідження. 

Матеріал та методи досліджень. Об’єктом дослідження слугували вівцематки романівської 

породи, що належать навчально-науково-виробничому аграрному комплексу “Колос” Лугансько-

го НАУ. 

У грунтах та кормах визначали вміст Плюмбуму та Кадмію методом атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії [4]. 

Ультразвукове дослідження проводили після визначення зони притуплення печінки справа в 

9–11 міжреберних проміжках та з використанням ультразвукового сканера Tringa Linear за 6,5 

мHz. Нирки досліджували тим же сканером з правого та лівого боку позаду останнього ребра з 

розташуванням датчика паралельно хребту. 

Шматочки органів, відібрані від забитих тварин, фіксували у 10 % нейтральному розчині фор-

мальдегіду, зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації, поміщали у парафін. Гістозрізи тов-

щиною 5–10 мікрон виготовляли на санному мікротомі, фарбували їх гематоксиліном та еозином і 

суданом-3. 

Результати досліджень та їх обговорення. Важливим етапом дослідження тварин на забруд-

нених територіях є встановлення кількості мікроелементів – забруднювачів у ґрунтах та кормах. 
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Встановлено, що концентрація Плюмбуму й Кадмію перевищує середні показники по Луганській 

області (5,3–8,1 та 0,41–0,46 мг/кг відповідно). У кормах для досліджених нами овець вміст 

Плюмбуму становив 3,26 мг/кг, Кадмію – 0,32 мг/кг, що менше граничнодопустимих концентра-

цій цих елементів у 3,1 та 2,2 рази (10 та 0,7 мг/кг відповідно). 

Вівці відрізняються від інших сільськогосподарських тварин тим, що мають густий волося-

ний покрив, тому з метою виявлення точки найкращого притуплення для перкусії та місця най-

кращої ехогенності печінки для ультрасонографії був видалений шерстний покрив у правому мі-

жребер’ї з 9 по 11 ребро. 

Перед процедурою проведена перкусія печінки по лінії притуплення у 10 та 9 міжребер’ях.  

У цьому ж місці проводили ультразвукове дослідження органа. У результаті виявили характерну 

картину: ехогепатограма дрібнозерниста, гомогенна, складається з великої кількості дрібних і 

слабкої інтенсивності ехосигналів, що відбиваються від її внутрішніх структур та розміщуються 

рівномірно один від одного, утворюючи контури органа. Всередині чітко візуалізується печінко-

ва вена, внутрішня порожнина якої ехонегативна (темного кольору), а стінки – ехопозитивні.  

У паренхімі органа спостерігали значну кількість ехопозитивних ділянок, особливо навколо жов-

чних проток (рис. 1). 

За сонографічного дослідження нирок чітко виділяються кіркова та мозкова речовини, а та-

кож ниркова миска. Кіркова зона гіпоехонегативна, мозкова речовина – ехонегативна, межа між 

ними чітко виражена. Ниркова миска гіперехогенна, однорідна (рис. 2). 

Проаналізувавши дані ультразвукового дослідження, дійшли висновку, що виявлені зміни  

характерні для дистрофічних процесів у паренхіматозних органах. Причиною цього є наявність у 

кормах забруднювачів, а саме – їх кумуляція у внутрішніх органах. 

 

  
 

Рис. 1. Сонографічна картина 

печінки дослідженої вівці. 

 

Рис. 2. Сонографічна картина нирки  

дослідженої вівці. 

 

За гістологічного дослідження печінки дорослих овець спостерігали деякі відмінності від до-

сліджених тварин за біопсії [5]. Центральні вени містили різну кількість гемолізованої крові. Ба-

лочна структура часточок порушена, що спричинено розвитком білкової дистрофії значної кіль-

кості гепатоцитів. По всій структурі виявлено групками по 20–30 хаотично розміщених ліпоци-

тів, сформованих із дистрофічно змінених гепатоцитів. Останні розташовані по всій паренхімі 

печінки. Структура жовчних проток збережена (рис. 3). 

У деяких тварин під час мікроскопічного дослідження печінки на фоні чітко виражених ознак 

білкової зернистої дистрофії спостерігали циротичні явища в ділянках поодиноких жовчних про- 

ток. Структура останніх заміщена молодими ретикулярними клітинами. Просвіти таких проток роз-

ширені і містять гомогенну світло-коричнево-жовту масу, що вказує на ознаки холестазу (рис. 4). 

У ході гістологічного дослідження нирок встановлено, що епітелій більшості звивистих і 

прямих канальців злегка набухлий, цитоплазма каламутна або просвітлена, ядра збільшені, 

хроматин розріджений. У просвіті звивистих канальців міститься невелика кількість 

слабоеозинофіль-ної маси, що вказує на розвиток білкової зернистої дистрофії епітелію нирок та 

наявність білка у складі сечі. Структура клубочків не змінена (рис. 5). 
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Рис. 3. Ліпоцити у структурі паренхіми  

печінки. Забарвлення гематоксиліном  

та еозином. Зб. ×200. 

 

Рис. 4. Заміщення молодими ретикулярними  

клітинами стінки жовчних проток.  

Забарвлення суданом-3. Зб. ×100. 
 

 

 

Рис. 5. Білкова дистрофія епітелію  

звивистих канальців нирок вівці. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. ×100. 

 

У процесі дослідження структури міокарда на поздовжньому розрізі кардіоміоцитів попереч-

ної посмугованості не виявляли. М’язові волокна незначно потовщені, цитоплазма їх слабко  

еозинофільна, ядра кардіоміоцитів збільшені, набули округлих форм, хроматин просвітлений. 

Такі зміни вказують на розвиток у міокарді білкової зернистої дистрофії кардіоміоцитів (рис. 6). 

Навколо судин різного крупного калібру видно відкладання жиру (рис. 7). 

 

  

 

Рис. 6. Білкова дистрофія кардіоміоцитів. 

Забарвлення гематоксиліном  

та еозином. Зб. ×100. 

 

Рис. 7. Відкладання жиру навколо судин 

міокарда. Забарвлення суданом-3.  Зб. ×100. 
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Гістологічним дослідженням у печінці вівцематок виявлено, що на фоні незміненої структури 

окремі гепатоцити перебувають у стані білкової зернистої та слабкого ступеня дрібнокрапельної 

жирової дистрофії. Подібні зміни отримані під час дослідження біоптатів печінки від овець з тієї 

ж території [5]. Додаткове фарбування суданом-3 дало змогу виявити накопичення жирів поза 

клітинами. На нашу думку, такі зміни вказують на порушення ліпідного обміну в органах овець, 

що перебувають на територіях антропогенного забруднення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У печінці, нирках і міокарді 

спостерігаються явища білкової та жирової дистрофії, що є наслідком забруднення 

навколишнього середовища сполуками важких металів.  

Перспективою подальших досліджень є узагальнення результатів дослідження крові від 

тварин, аналізу годівлі та інструментальних методів дослідження для вивчення причин і 

механізмів розвитку патології внутрішніх органів овець за техногенного забруднення територій. 
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Морфологические изменения внутренних органов овец в зоне антропогенного загрязнения 

П.В. Шарандак, Н.В. Утеченко  

В статье представлены результаты ультразвукового и гистологического исследований внутренних органов овце-

маток на техногенно загрязненной территории Луганской области. Концентрация Плюмбума и Кадмия в почвах пре-

вышает средние показатели по Луганской области (5,3–8,1 и 0,41–0,46 мг/кг соответственно). В кормах для исследо-

ванных нами овец содержание Плюмбума составляет 3,26 мг/кг, Кадмия – 0,32 мг/кг, что меньше граничнодопустимых 

концентраций этих элементов в 3,1 и 2,2 раза (10 и 0,7 мг/кг соответственно). В печени, почках и миокарде наблю-

даются явления белковой и жировой дистрофии, что является следствием загрязнения окружающей среды соедине-

ниями тяжелых металлов.  

Ключевые слова: овцематки, печень, почки, миокард, Кадмий, Плюмбум, дистрофия. 
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