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АНОТАЦІЯ 

 

Матвійчук Наталія Василівна. Морфофункціональні зміни в легенях 

свійських собак за бабезіозу. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

У роботі описано патоморфологічні зміни у легенях собак за бабезіозу, 

досліджено морфологічні показники крові. Проведено патолого-анатомічний 

розтин трупів свійських собак, які загинули від гострої форми бебезіозу. 

Дослідження проводились у Видричівській дільниці державної 

ветеринарної медицини та у лабораторії патоморфології кафедри анатомії і 

гістології.  

Патоморфологічними дослідженнями було встановлено, що 

гістоархітектоніка легеневої тканини була зруйнована, відмічали потовщення 

міжальвеолярних перетинок з дифузною інфільтрацією, деформацією 

альвеол, десквамацією клітин епітеліоцитів слизової оболонки бронхів. 

Результати даного дослідження дав можливість встановити відповідні 

морфологічні зміни при даній хворобі. 

Ключові слова: бабезіоз, гістоморфологія, крововиливи, легенева 

тканина, морфологічні зміни, патологія, собака. 

ANNOTATION 

Matviychuk Natalia Vasylivna. Morphofunctional changes in the lungs of 

domestic dogs with babesiosis. 

Qualification work for a master's degree in specialty 211 – Veterinary 

Medicine. – Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

The paper describes the pathomorphological changes in the lungs of dogs 

with babesiosis, studied the morphological parameters of the blood. A pathological 

and anatomical autopsy was performed on the corpses of domestic dogs that died 

from an acute form of fibrosis. 
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The research was conducted in Vydrychiv district of state veterinary medicine 

and in the laboratory of pathomorphology of the Department of Anatomy and 

Histology. 

Pathomorphological studies revealed that the histoarchitectonics of the lung 

tissue was destroyed, there was a thickening of the interalveolar septa with diffuse 

infiltration, deformation of the alveoli, desquamation of epithelial cells of the 

bronchial mucosa. 

The results of this study made it possible to establish appropriate 

morphological changes in this disease. 

Key words: babesiosis, histomorphology, hemorrhages, lung tissue, 

morphological changes, pathology, dog. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Бабезіоз свейський собак – це гостра 

або хронічна паразитарна хвороба, яка викликається одноклітинними 

мікроскопічними організмами Babesia сanis [6, 8]. Бабезії паразитують 

переважно у еритроцитах крові. Проте вони можуть виявлятись і у плазмі 

крові та цитоплазмі клітин ретикуло-ендотеліальної системи [29]. На 

бабезіоз, крім собак також хворіють велика і дрібна рогата худоба, коні та 

свині. Також зареєстровані випадки бабезіозу у людей. [34]. 

Дане захворювання супроводжується розвитком гемолітичної анемії 

[31], відбувається порушення мікроциркуляції у різних органах, що 

призводить до їх гіпоксії. Токсини, які утворюються в організмі хворих 

тварин внаслідок гемолітичних процесів, достеменно сприяють розвитку 

хвороби [9], а у тварин, які перехворіли, відбувається розвиток патологічних 

зміни у паренхіматозних органах [7]. 

Дані морфологічних досліджень щодо патології внутрішніх органів у 

собак хворих на бабезіоз неоднозначні [13], а результати гістологічних 

досліджень у хворих тварин наведені лише у поодиноких джерелах. 

Морфологічне вивчення змін внутрішніх органів дозволяє визначити 

пато- і морфогенез захворювання, залежно від функціональних порушень, 

оптимізувати патогенетичну терапію, своєчасно застосувати профілактику 

патології певного органа [28].  

Враховуючи, що при бабезіозі спостерігається множинна патологія, 

актуальним є вивчення структурної організації паренхіматозних органів у 

клінічно здорових тварин та за гострого перебігу бабезіозу.  

Мета і завдання роботи. Метою роботи є з’ясувати 

морфофункціональні зміни тканин і органів собак за бабезіозу. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання:  

– встановити макроскопічні зміни  будови органів  у собак за гострого 

перебігу бабезіозу; 
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– дослідити результатами дослідження крові (дослідження 

морфологічної картини крові); 

– зʼясувати  мікроскопічу будову органів у собак за гострого перебігу 

бабезіозу; 

– провести аналіз патоморфологічних змін органів на тканинному та 

клітинному рівнях  у собак за гострого перебігу бабезіозу порівняно з 

клінічно-здоровими тваринами. 

Предмет дослідження. Морфологічні показники крові, макроскопічна, 

мікроскопічна будова органів у собак за  бабезіозу. 

Об’єкт дослідження. Гістоморфологія легень клінічно здорових собак і 

за гострого перебігу бабезіозу. 

Методи дослідження. Гематологічні (морфологічне й біохімічне 

дослідження крові у тварин); анатомічні (препарування досліджених 

органів); гістологічні (виготовлення гістологічних препаратів); статистичні 

(обробка цифрових показників). 

Перелік публікацій автора за темою дослідження: 

1). Матвійчук Н.В. Анатомічна особливість легень у статевозрілих 

собак. Матеріали ХХІ науково-практичної конференції магістрів та 

бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії» (30 січня 

2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – Випуск № 11. С. 132–134. 

2). Горальський Л.П., Сокульський І.М., Матвійчук Н.В. Особливості 

гістоморфології легень статевозрілих собак. Матеріали шостої науково-

практичної конференції «Наукові читання 2020. «Сучасні підходи 

забезпечення здоров’я тварин та якості кормів ї харчових продуктів», 14 

листопада 2019– Житомир: 2019. С. 52–55. 

3). Матвійчук Н.В., Горальський Л.П., Сокульський І.М. Мікроскопічна 

характеристика легень собабак за бабезіозу. Матеріали ХХІ науково-

практичної конференції магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки 

студентської молоді у ветеринарії» (30 січня 2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 

2020. – Випуск № 11. С. 134–137. 
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Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати 

роботи доповнять критерій відповідних морфологічних змін при даній 

хвороби, дають змогу об’єктивно діагностувати гостру форму бабезіозу собак 

за допомогою гематологічних та патоморфологічних досліджень. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається із анотації вступу, 

огляду літератури, результатів досліджень, аналізу і узагальнення результатів 

власних досліджень, висновків та пропозицій, списку літературних джерел та 

додатків. 

Кваліфікаційна робота викладена на 41 сторінці комп’ютерного тексту. 

Обсяг основного тексту становить 31 сторінка. Робота проілюстрована 11 

рисунками, 6 таблицями, містить 1 додаток. Список використаних джерел 

включає 45 посилань, у тому числі 3 латиницею. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. У кваліфікаційній роботі, на основі комплексних досліджень із 

застосуванням анатомічних, гематологічних, патоморфологічних, 

морфометричних та статистичних методів досліджень, представлено 

результати дослідження органів дихання (легень) у клінічно здорових cобак 

та хворих на бабезіоз. 

2. У хворих на бабезіоз собак спостерігається їх пригнічення, втрата 

апетиту, схуднення, анемічність слизових оболонок, тахікардія, тахіпное, 

гемоглобінурія, пронос, іктеричність слизових оболонок, болючістю у 

ділянці печінки та нирок, слабкість тазових кінцівок, виснаження, а також 

олігоцитемія, олігохромемія та  лейкоцитоз. 

3. Аналізуючи морфологічні показники крові свійських собак за 

гострого перебігу бабезіозу, було встановлено, що у крові всіх дослідних 

тварин відмічали достовірне (на 63,8 %; р<0,001) зниження кількості 

еритроцитів порівняно зі здоровими – це вказувало на порушення 

еритроцитопоезу внаслідок токсичного впливу метаболітів B. Сanis. 

4. Патоморфологічні зміни у легеневій тканині собак за бабезіозу 

характеризуються венозним застоєм, набряком. При мікроскопічному 

дослідженні виявляється набряк, деформація альвеол, а альвеолярні ходи 

набувають звивистої структури. за рахунок потовщення альвеолярних 

перегородок. Альвеоли знаходяться у стані ателектазу. Морфометричними 

дослідженнями встановлено, що дихальна поверхня у хворих собак 

достовірно менший на 13,85 % порівняно з тваринами контрольної групи, 

Сполучнотканинна основа при цьому відповідно збільшується і становить 

84,10 ± 0,49 % 

5. Отримані результати досліджень відповідної роботи можуть бути 

використані для клінічної і морфологічної діагностики патології органів 

дихання у свійських тварин у нормі та при патології. 
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