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АНОТАЦІЯ 

Євпак М. Ю. Патоморфологія печінки за аліментарної диспепсії телят. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

Наукова робота присвячена вивченню клінічного дослідження та 

патоморфологічних змін органів у новонароджених телят з ознаками 

аліментарної диспепсії. Встановлено патоморфологічні зміни у печінці, 

досліджено діаметер гепатоцитів та їх ядер у контрольних та дослідних 

групах, з’ясовано, що апоптозних гепатоцитів у паренхіми печінки дослідній 

групі тварин, достовірно більше в 1,7 рази (Р <0,01) за контрольну. 

Проведені методи біопсії печінки у телят бажано використовувати для 

диференційної діагностики при захворювань різної природи. Результати 

досліджень використовувати в навчальному процесі з курсу патологічна 

анатомія. 

Ключові слова: велика рогата худоба, гепатоцити, диспепсія, діарея, 

патогенез, телята, шлунково-кишковий тракт. 

 

ANNOTATION 

Evpak M. Y. Pathomorphology of the liver in alimentary dyspepsia of calves. 

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

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

The scientific work is devoted the study of clinical research and 

pathomorphological changes of organs in newborn calves with signs of alimentary 

dyspepsia. Pathomorphological changes in the liver were found, the diameter of 

hepatocytes and their nuclei in the control and experimental groups was 

investigated, and it was found that apoptotic hepatocytes in the liver parenchyma 

of the experimental group of animals were significantly 1.7 times (P <0.01) than 

the control group. 
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It is desirable to use the performed methods of liver biopsy in calves for 

differential diagnosis of diseases of different nature. The results of research are 

used in the educational process of the course of pathological anatomy. 

Key words: cattle, hepatocytes, dyspepsia, diarrhea, pathogenesis, calves, 

gastrointestinal tract. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Безперечно, умовою нормальної 

життєдіяльності організму є сталість його внутрішнього середовища, 

підтримка якої досягається налагодженою взаємодією всіх органів і систем 

[13, 25]. За деякими даними існує тісний функціональний зв’язок між 

системою органів травлення, що становлять початковий та кінцевий етапи 

обміну речовин [29]. 

Дослідження в останнє десятиріччя все більше враховують наявність 

поєднаної патології різних органів і систем з урахуванням не тільки 

функціональних якостей органів травлення, але і їх структури [17, 33, 39]. 

Розробка патогенезу диспепсії з урахуванням морфофункціонального стану 

основних органів травлення у телят являється важливою ланкою в 

послідуючій постановці питання про деталізацію етіології хвороби і 

обґрунтуванні комплексної терапії [1, 6, 19, 40]. 

Тому, вище викладене зумовило мету роботи – вивчити патоморфологію 

печінки телят за аліментарної диспепсії. 

Мета і завдання роботи: Мета роботи – виявити макро – та 

мікроскопічні зміни у досліджуваних органах телят хворих на диспепсії. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: – вивчити клінічні 

ознаки при диспепсії телят; – встановити макроскопічні зміни у телят, що 

загинули від диспепсії; – з’ясувати гістологічні зміни паренхіми печінки у 

телят, що загинули від диспепсії. 

Завдання роботи: дослідити гістологічні зміни печінки телят за 

аліментарної диспепсії. 

Предмет дослідження: клінічні ознаки хвороби, патоморфологічні 

зміни у паренхіми печінки телят хворих диспепсії. 

Об’єкт дослідження: аліментарна диспепсія телят. 

Методи дослідження: клінічні (визначення загального клінічного стану 

тварини), гістологічні (фарбовування гістологічних зрізів гематоксиліном і 

еозином та за Ван-Гізон); морфометричні (визначення розмірів клітин та їх 
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структур); статистичні (проведення достовірності отриманих результатів 

досліджень). 

Перелік публікацій автора за темою дослідження: 

Євпак М. Ю., Горальський Л.П., Сокульський І.М. Патоморфологія 

печінки телят за аліментарної диспепсії. Матеріали ХХІ науково-практичної 

конференції магістрів та бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у 

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

113–116. 

Євпак М. Ю. Анатомічні особливості печінки у великої рогатої худоби. 

Матеріали ХХІ науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів 

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

Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – Випуск № 11. С. 110–112. 

Сокульський І. М., Демус Н. В., Євпак М. Ю. Морфофункціональні 

особливості печінки у великої рогатої худоби. 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. 184 – 187. 

Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати 

досліджень щодо патоморфологічної характеристики печінки телят хворих на 

диспепсію суттєво доповнюють знання про морфологію органів травлення 

при різних патологіях та слугуватимуть теоретичною та практичною базою 

для визначення рівня ушкоджень паренхіми досліджених органів. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із 

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

узагальнення результатів власних досліджень, висновки та пропозиції, 

список літературних джерел та додатки. 

Текст роботи викладено на 39 сторінках комп’ютерного тексту, 

основного – 29 сторінок. Робота ілюстрована 19 рисунками, містить 1 

додаток. Список використаних літературних джерел включає 42 джерела, у 

тому числі 3 латиницею. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. У кваліфікаційній роботі на основі комплексних досліджень із 

застосуванням гістологічних, морфологічних та статистичних методів, 

з’ясовано основні симптоми хвороби. При патолого-анатомічному розтині 

вивчено макроскопічні зміни органів грудної та черевної порожнини. 

Гістологічно досліджено паренхіму печінки телят, які загинули від диспепсії.  

2. Найважливішою клінічною ознакою диспепсії телят є діарея, що 

призводить зневоднення організму. Перед загибеллю у хворих тварин 

температура тіла знижується – 36 – 37°С, пульс прискорений, поганого 

наповнений, тони серця ослаблені. 

3. Гістологічно виявляється порушенням балочної будови печінкових 

часточок, потовщення стінок судин внаслідок їх плазматичного просочення, 

застійне повнокров'я міждолькових і центральних вен, розширення 

синусоїдів в часточках, формування і потовщення базальної мембрани, 

порушення гемоциркуляції в часточках, що призводить до крововиливів і 

некрозу гепатоцитів.  

4. Морфологічно встановлено, що кількість апоптозних гепатоцитів які 

становлять у дослідній групі 12,45 ± 1,05%, достовірно збільшились в 1,7 

рази (Р <0,01), по відношенню до контрольної групі. Збільшення таких 

деструктивних клітин призводить до дегенеративного процесу в паренхімі 

печінки телят при диспепсії. 

4. Результати патоморфологічних досліджень паренхіми печінки телят 

при диспепсії пропонуємо враховувати для діагностики системних порушень, 

та інтерпретації морфологічних змін органних структур, під впливом 

негативних факторів зовнішнього середовища. 

5. Одержані результати морфологічної характеристики паренхіматозних 

органів на макро- та мікроскопічному рівнях необхідно використовувати у 

навчальному процесі з дисципліни «Патологічна морфологія». 
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