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АНОТАЦІЯ 

Короленко А. О. Морфологічні зміни нирок великої рогатої худоби, 

вирощеної на радіоактивно забрудненій території. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

У роботі, на основі клініко-анатомічних, радіологічних, 

патоморфологічних, морфометричних та статистичних комплексних 

досліджень, з’ясовано структурну організацію органів сечовиділення у 

клінічно-здорових тварин, які були вирощені у забрудненій радіонуклідами 

території.  

З’ясовано, що маса та об’єм нирок великої рогатої худоби вирощених на 

території, забрудненій радіонуклідами дещо вищі ніж у контролі. Так, маса 

правої нирки, в середньому становила 576,13±3,15 г, лівої – 548,93±3,29 г, 

відповідно об’єм дослідних тварин складав – 545,47±3,18 см
3
, лівої – 

520,00±3,25 см
3
. У той час, як у контрольних тварин, у середньому маса 

правої та лівої нирки становила 569,20±2,84 г; 541,93±3,20 г. Відповідно 

об’єм правої та лівої нирки контрольних тварин дорівнював –540,53±2,97 

см
3
; 519,73±3,18 см

3
. Такі морфологічні зміни на нашу думку, обумовленні 

розвитком патологічних процесів у нирках тварин даної групи (розширення 

міжкапілярних судинних клубочків, проліферація мезангіальних клітин, 

потовщення капсули Шумлянського-Боумена), а також компенсаторно-

пристосувальних процесів (компенсаторна гіпертрофія нефронів). 

Ключові слова: гістоструктура, іонізуюче опромінення, нефрон, нирки, 

органи сечовиділення, патологічні зміни, свійська тварина. 

 

ANNOTATION 

Korolenko A. A. Morphological changes of kidneys of cattle raised on the 

radioactively contaminated territory. 
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Qualification work for a master's degree in specialty 211 – Veterinary 

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

The paper, based on clinical-anatomical, radiological, pathomorphological, 

morphometric and statistical complex studies, clarifies the structural organization 

of the urinary organs in clinically healthy animals that were raised in the area 

contaminated with radionuclides. 

The weight and volume of bovine kidneys raised in radionuclide-

contaminated areas were found to be slightly higher than in the control area. Thus, 

the mass of the right kidney, on average, was 576.13 ± 3.15 g, the left – 548.93 ± 

3.29 g, respectively, the volume of experimental animals was – 545.47 ± 3.18 cm
3
, 

the left – 520, 00 ± 3.25 cm
3
. While in control animals, the average weight of the 

right and left kidney was 569.20 ± 2.84 g; 541.93 ± 3.20 g. Respectively, the 

volume of the right and left kidneys of control animals was – 540.53 ± 2.97 cm
3
; 

519.73 ± 3.18 cm
3
. Such morphological changes, in our opinion, due to the 

development of pathological processes in the kidneys of animals of this group 

(expansion of intercapillary vascular glomeruli, proliferation of mesangial cells, 

thickening of the Shumlyansky-Bowman capsule), as well as compensatory-

adaptive processes (compensatory hypertrophy). 

Key words: histostructure, ionizing irradiation, nephron, kidneys, urinary 

organs, pathological changes, domestic animal. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Радіонукліди, які мають високу 

концентрацію, накопичуються у продуктах харчування та негативно діють на  

організм тварин, спричинюючи внутрішнє та зовнішнє опромінення [3]. 

Тому, наслідки аварії на ЧАЕС, які виходять далеко за межі проблем 

довкілля, переростають у ряд соціально-економічних, медико-біологічних та 

психологічних проблем [8, 13]. 

За результатами клініко-експериментальних досліджень доведений 

негативний вплив радіонуклідів на стан ряду життєвоважливих систем 

організму: дихання, серцево–судинну, нервову, видільну тощо, [6, 15, 16, 19, 

24, 26, 27], ступінь ураження яких, залежить від дози та тривалості 

опромінення [35, 41]. 

Доведено наявність високої біологічної активності на організм так 

званих малих доз радіації [11, 12]. Проте механізм біологічної дії 

радіоактивного випромінювання до нинішнього часу повністю не з'ясований і 

є предметом наукових досліджень [44]. Є припущення, що незначні дози 

іонізуючого випромінювання по різному діють на організм тварини [43]. 

Деякі науковці вказують, що вони можуть спричинити шкідливий вплив [45], 

інші вказують на високу біологічну активність [15]. 

Таким чином, враховуючи важливість функціонування органів 

сечовиділення свійських тварин [10, 38], а саме нирок, які є органом, що 

регуляції об’єму крові, підтримують хімічний склад крові, приймають участь 

у стабілізації рН крові тощо, спрямовані на підтримання гомеостазу в 

організмі, тому її морфологічний стан у вивченні впливу іонізуючого 

випромінювання завжди представляє особливий інтерес. 

Мета і завдання роботи: Дослідити морфологічний стан органів 

сечової системи великої рогатої худоби (ВРХ), яка постійно перебувала на 

забрудненій радіонуклідами території.  

Завданням робот було визначити уміст радіонуклідів в паренхіматозних 

органах дослідних тварин та провести макро- і мікроскопічне дослідження 
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органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощених на території, 

забрудненій радіонуклідами. 

Предмет дослідження: макро- та мікроскопічні зміни в органах 

сечовиділення  ВРХ, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території. 

Об’єкт дослідження: тривалий вплив малоінтенсивних доз іонізуючого 

випромінювання на  тварин. 

Методи дослідження: клінічні (визначення загального  стану тварин); 

радіологічні (визначення ступеня радіоактивного забруднення об’єкту 

дослідження); гістологічні (оцінка мікроскопічної будови органів); 

морфометричні (визначення відносних та абсолютних показників); 

статистичні (визначення достовірності отриманих результатів). 

Перелік публікацій автора за темою дослідження: 

1. Короленко А.О. Основні методи виготовлення блоків для 

гістологічних препаратів. Матеріали ХХІ науково-практичної конференції 

магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії» 

(30 січня 2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – Випуск № 11. С. 116–118. 

2. Короленко А.О., Горальський Л.П., Сокульський І.М. Морфологія 

нирок великої рогатої худоби, вирощених у зоні радіоактивного забруднення. 

Матеріали ХХІ науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів 

«Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії» (30 січня 2020 р.). 

Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – Випуск № 11. С. 118–120. 

3. Горальський Л.П., Сокульський І.М., Короленко А.О. Методика 

виготовлення блоків для гістологічних препаратів. 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. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

патоморфологічних досліджень органів сечової системи, а саме нирок 

великої рогатої худоби, вирощеної на території, забрудненій радіонуклідами, 
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дають можливість з'ясувати деякі питання морфогенезу змін у відповідних 

органах за умов довготривалого впливу радіації. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із таких 

розділів: анотація вступ, огляд літератури, результати досліджень, аналіз і 

узагальнення результатів власних досліджень, висновки та пропозиції, 

список літературних джерел, додатки. 

Текст роботи викладений на 40 сторінках комп’ютерного тексту та 

основного – 28 ст., проілюстрований 10 рисунками, 4 таблицями, містить 1 

додаток. Список літературних джерел включає 47 джерела, з яких 1 іноземне. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. У науковій роботі, на основі комплексних досліджень, з’ясовано 

структурну організацію нирок тварин, вирощених на забрудненій 

радіонуклідами територіях, що дало можливість встановити їх структурні 

зміни на клітинному та тканинному рівнях, залежно від терміну перебування 

їх на забрудненій території. 

2. Маса та об’єм нирок дослідних тварин були дещо вищі ніж у контролі: 

маса правої нирки, в середньому по групі, становила 576,13±3,15 г, лівої – 

548,93±3,29 г, а об’єм правої нирки дослідних тварин складає 545,47±3,18 

см
3
, лівої – 520,00±3,25 см

3
. У той час, як у контрольних тварин, у 

середньому по групі, маса правої нирки становила 569,20±2,84 г, лівої – 

541,93±3,20 г; об’єм правої нирки контрольних тварин становив 540,53±2,97 

см
3
, а лівої – 519,73±3,18 см

3
.  

3. У субкапсулярній зоні кіркової речовини нирок, патоморфологічні 

зміни були більш вираженими, порівняно із змінами у інтракортикальному та 

юкстамедулярному відділах кори нирок.  

4. У нирках тварин вирощених на забрудненій радіонуклідами території, 

розвиваються патологічні процеси (компенсаторна гіпертрофія ниркових 

тілець юкстамедулярної зони та репаративні процеси в канальцевій частині 

нефрона), які є компенсаторно-пристосувальними змінами, що необхідно 

враховувати при розробці лікувально-профілактичних заходів ведення 

тваринництва на забруднених радіонуклідами територіях. 
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