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АНОТАЦІЯ 

Бобер В. В. Патоморфологія нирок за аліментарної диспепсії телят. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

Метою проведених досліджень у роботі за допомогою морфологічних, 

біохімічних та гістологічних методів досліджень, було вивчено симптоми 

аліментарної дистрофії у телят, встановлено патоморфологічні зміни у 

нирках та наведено загальну схему патогенезу диспепсії новонароджених 

телят.  

Результати даної роботи полягають в тому, що такі дослідження 

доповнюють патологічну картину при даній хвороби, а також результати 

роботи доцільно використовувати в навчальному процесі з дисципліни 

“Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія” на основі дослідження 

морфофункціонального стану нирок, серця і неспецифічної резистентності 

експериментально об-грунтована диференціальна діагностика різних стадій 

аліментарної дистрофії. 

Ключові слова: диспепсія, гістоструктура, капсула Боумена-

Шумлянського, кров, патогенез, патоморфологія, нефрон, нирка, телята. 

 

ANNOTATION 

Bober V. V. Pathomorphology of the kidneys in alimentary dyspepsia of 

calves. 

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

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

The aim of the research was morphological, biochemical and histological 

methods, the symptoms of alimentary dystrophy in calves were studied, 

pathomorphological changes in the kidneys were established and the general 

scheme of pathogenesis of dyspepsia in newborn calves was given.  
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The results of this work are that such studies complement the pathological 

picture of this disease, and the results should be used in the educational process in 

the discipline "Pathological anatomy, autopsy and forensic veterinary medicine" 

based on the study of morphofunctional kidney, heart and nonspecific resistance 

experimentally. -primary differential diagnosis of different stages of alimentary 

dystrophy. 

Key words: dyspepsia, histostructure, Bowman-Shumlyansky capsule, blood, 

pathogenesis, pathomorphology, nephron, kidney, calves. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Найважливішим завданням сучасного 

тваринництва, зокрема скотарства, залишається отримання і збереження 

життєздатних телят [5, 14]. Однак застосовувані в промисловому 

тваринництві технологічні способи утримання та годівлі тільних сухостійних 

корів, проведення отелення, вирощування телят в молозивний період, 

несвоєчасність проведення лікувально-профілактичних заходів призводять до 

отримання телят з низьким рівнем метаболізму і резистентності [20, 22, 26]. В 

результаті в господарствах України захворюваність новонароджених телят 

щорічно досягає 70-80%, переважно з ураженням шлунково-кишкового 

тракту [11]. Такі хвороби, як правило, завдають значні економічні збитки, 

внаслідок зниження маси тіла тварин та негативного впливу на їх генетичний 

потенціал [24]. 

Як свідчать дані доступних нам літературних джерел, патоморфологічна 

діагностика уражень паренхіматозних органів у свійських тварин на сьогодні,  

недостатньо вивчена. При тім, хвороби нирок, які у тварин часто 

виявляються,  клінічно майже не діагностуються. Вище викладене зумовило 

мету – вивчити патоморфологічні зміни нирок телят за аліментарної 

диспепсії 

Мета і завдання роботи: Мета роботи полягає у з’ясуванні характеру 

структурно-функціональних (патоморфологічних) змін в організмі 

новонароджених телят, які призводять до порушень функції нирок при 

аліментарній диспепсії. 

Завдання роботи: дослідити патоморфологічні зміни нирок телят за 

аліментарної диспепсії. 

Предмет дослідження: морфологічні показники крові та 

морфофункціональні особливості нирок телят хворих на диспепсію. 

Об’єкт дослідження: хворі телята на диспепсію  

Методи дослідження: клініко-анатомічні (огляд, визначення загального 

клінічного стану телят); гематологічні (визначення вмісту гемоглобіну, 
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гематокритної величини, кількості лейкоцитів, еритроцитів,); гістологічні 

(виготовлення гістологічних зрізів для оцінки мікроскопічної будови 

органів); статистичні (визначення достовірності отриманих результатів). 

Перелік публікацій автора за темою дослідження: 

1. Бобер В. В. Мікроскопічна будова нирок Bos taurus taurus L., 

(свійського бика). Матеріали ХХІ науково-практичної конференції магістрів 

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

2020 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – Випуск № 11. С. 93–96. 

2. Бобер В. В., Сокульський І.М., Горальський Л.П. Патоморфологія 

нирок 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. 

96–98. 

3. Сокульський І.М., Горальський Л.П., Бобер В.В. Морфофункціональні 

особливості нирок 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. 187 – 190. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

даної роботи, а саме результати вивчення морфологічних показників крові 

хворих на диспепсію телят підтверджують патогенезом та 

патоморфологічною картиною гістоархітектоніки паренхіми нирки. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із 

анотації вступу, огляду літератури, результатів досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів власних досліджень, висновків та пропозицій, 

списку літературних джерел та додатків. 

Текст роботи викладено на 38 сторінках комп’ютерного тексту, 

основного – 28 сторінок. Робота проілюстрований 16 рисунками, 1 таблицею, 

містить 1 додаток. Список використаних літературних джерел включає 45 

джерела, у тому числі 1 латиницею. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. У роботі на підставі проведеного комплексного вивчення змін в 

організмі хворих телят на аліментарну диспепсію з використанням методів 

біохімічного аналізу крові, біоптату тканин нирок, патолого-анатомічного 

розтину а також вивчення гістопрепаратів, виявлені прояви 

гістопатологічних змін. 

2. Телята, які хворіли з ознаками аліментарної диспепсії, при народженні 

важили 19 – 23 кг. Клінічні ознаки аліментарної диспепсії з’являлися на 2 – 3 

добу життя. Спочатку у телят спостерігали пригнічений стан, періодичну 

відмову від молозива, посилену перистальтику, частіший акт дефекації. 

3. Уміст гемоглобіну у крові хворих на диспепсію телят, достовірно 

знижується на 6 %, гематокритна величина збільшується на 24 відсотки. 

Збільшення загальної кількості еритроцитів на 6-у, особливо 10-у добу та 

значне зростання величини гематокриту вказує на згущення крові, внаслідок  

зневоднення організму у хворих на діарею телят, при якому у тварин 

порушується кровообіг, що призводить до зниження артеріального тиску і є 

результатом порушення функції нирок. 

4. Мікроскопічна будова нирок при диспепсії характеризувалася змінами 

у кірковій та мозковій речовині. При цьому епітеліоцити прямих та 

звивистих канальців були у стані білкової та зернистої дистрофії, а ниркові 

клубочки зменшувалися у розмірі. У судинних клубочках відмічали 

нерівномірне кровонаповнення капілярів та звуженість просвіту судин 

мікроціркуляторного русла. 

5. Пропозиція виробництву полягає у використанні комплексного 

методу досліджень, який поєднує біохімічний аналіз проб кров із 

патогістологічними дослідженнями тканини паренхіматозних органів, що 

надає можливість сформувати  чітку уяву про характер змін у організмі 

щойно народжених телят, хворих на аліментарну диспепсію. 
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