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МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГЕНЬ КРОЛІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ 
КОМБІКОРМУ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ 

У роботі подано мікроскопічну будову легень кролів при згодовуванні комбікорму з 
різним вмістом хрому. За результатими досліджень гістоархітектоніка легень кролів 
дослідних груп відносно контрольної істотно не відрізняється. Разом з тим, 
морфометричними дослідженнями легень виявили достовірне збільшення їх дихальної 
частини у першій та другій дослідних групах та зменшення сполучнотканинної основи 
(р< 0,01).  

Постановка проблеми 
Першочерговим завданням сільського господарства є забезпечення 

населення продуктами харчування та сировиною. Проте, в умовах індустріальних 
методів вирощування сільськогосподарські тварини витримують значні 
перевантаження, а специфічні умови утримання, використання одноманітних 
кормів, які пройшли технологічну обробку, знижує природну резистентність 
організму тварин, що призводить до різних патологій, зниження продуктивності 
та ефективності галузі в цілому. Тому, повноцінність раціону годівлі тварин, не 
тільки за поживними речовинами, але й мінеральними, має важливе значення [14, 15]. 

Одним із шляхів усунення мінерального дефіциту в кормах є застосування 
мінеральних добавок [8, 9, 10, 15]. Дефіцит в організмі тварин мікро- та 
макроелементів призводить до метаболічних порушень у тканинах, знижує 
природну резистентність організму, що призводить до розвитку хвороб, особливо 
у новонароджених і молодняку [11–13]. 

Аналіз останніх досліджень і постановка завдання 
У виробництві м’яса значна роль відводиться кролівництву, яке нині в 

Україні характеризується інтенсивним розвитком. Нові технології вирощування 
відгодівельного молодняку передбачають використання повнораціонних 
комбікормів. Регулювання у складі комбікорму мінеральних елементів є однією з 
основ забезпечення повноцінного живлення тварин.  

Упродовж останніх років вчені проявляють зацікавленість щодо ролі та 
функцій хрому у годівлі тварин. Результати багатьох експериментальних 
досліджень свідчать про сприятливий вплив хрому на ріст і продуктивність 
тварин, через що значного поширення набуло його використання в годівлі 
великої рогатої худоби, свиней та птиці [4, 6, 11, 12]. Проте питання механізму 
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його дії на організм тварин залишаються маловивченими. Практично не вивчені 
особливості мікроскопічної будови органів, в тому числі легень, при 
згодовуванні хрому [2, 5, 7].  

Метою наших досліджень було встановлення впливу хрому на 
гістоархітектоніку легень кролів. 

Обєкти та методика досліджень 
Експериментальні дослідження проводилися в умовах проблемної науково-

дослідної лабораторії кормових добавок Національного університету біоресурсів 
і природокористування України. Було відібрано 80 голів кроленят, розділених за 
принципом аналогів на 4 групи – контрольну і 3 дослідні, по 20 голів у кожній.  

Для годівлі кролів використовували повнораціонний комбікорм, який 
відрізнявся лише за вмістом хрому (табл. 1). Комбікорм, який згодовували 
тваринам контрольної групи, містив у своєму складі лише природний хром. 

 

Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду 
 

Група Період досліду 
контрольна ОР (основний раціон) 
1-а дослідна ОР + 0,4 мг Cr/кг комбікорму 
2-а дослідна ОР + 0,8 мг Cr/кг г комбікорму 
3-я дослідна ОР + 1,2 мг Cr/кг комбікорму 

При виконанні роботи виконували анатомічні, органометричні та 
гістологічні дослідження. 

Гістологічне дослідження проводили на кафедрі анатомії і гістології 
факультету ветеринарної медицини Житомирського національного 
агроекологічного університету. Матеріалом були легені, відібрані від клінічно 
здорових тварин, контрольної та дослідних груп. Для проведення гістологічних 
досліджень застосовували загальноприйняті методи фіксації тканин та 
виготовлення гістозрізів [1, 3]. Морфометричний аналіз проводили згідно з 
рекомендаціями К. Ташке (1980) та Г. Г. Автанділова (1990) [1, 3]. Цифровий 
матеріал статистично обробляли за допомогою комп’ютерної програми 
„Microsoft Exсel”. 

Результати досліджень 
Згідно з результатами гістологічного дослідження, гістоархітектоніка легень 

кролів дослідних груп істотно не відрізнялася від тварин контрольної групи (рис. 1, 2).  
Ззовні легені вкриті серозною оболонкою. Їх мікроскопічна будова 

складається з паренхіми (повітряносні шляхи, респіраторні відділи (ацинуси)) та 
сполучнотканинної строми з наявністю кровоносних та лімфатичних судин. 
Сполучнотканинна основа побудована з пухкої сполучної тканини і містить 
еластичні волокна. При фарбуванні гістопрепаратів за Ван-Гізон у ній 
виявляються також і колагенові волокна.  



 
 
 

Водночас, у кролів третьої дослідної групи, яким до основного раціону 
додавали 1,2 мг Cr/кг комбікорму спостерігали потовщення міжальвеолярних 
перегородок та потовщення стінок судин мікроциркуляторного русла (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Мікроскопічна будова легень кроля першої дослідної групи: 
а – малий бронх; б – альвеолярні мішечки; в – альвеоли; г – кровоносна 

судина. Гематоксилін та еозин. Х 56. 

 
 

Рис. 2. Мікроскопічна будова легень кроля третьої дослідної групи:  
а – бронх; б – судина; в – альвеоли; г – потовщення міжальвеолярних 

перегородок. Гематоксилін та еозин. Х 56. 
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З метою з’ясування морфофункціональної активності легень проводили 
виміри об’єму їх альвеол. За результатами наших морфометричних досліджень, 
легеневі альвеоли, які входять до складу распіраторних відділів, мають різні 
розміри. Їх середній об’єм у кролів контрольної групи становив 34,69±2,67 тис. 
мкм3. У тварин другої дослідної групи спостерігається незначна тенденція до 
збільшення такого показника, який дорівнював, відповідно, 40,33±2,57 тис. мкм3. 
У тварин першої та третьої дослідних груп спостерігається тенденція до 
зменшення середнього об’єму альвеол легень, відповідно, до 39,55±2,39 тис. 
мкм3 та 35,25±1,66 тис. мкм3 (табл. 2). 

Аналіз результатів морфометричних досліджень паренхіми легень свідчать, 
що їх дихальна поверхня у тварин контрольної групи становить 38,25±0,71 % від 
загальної площі легень, сполучнотканинна основа займає, відповідно,  
61,75±0,57 %.  

У кролів дослідних груп такі морфометричні показники змінюються: 
дихальна частина легень достовірно зростає на 5,38% (р<0,001) у першій групі, 
та на 5,66% (р<0,01) у другій дослідній групі порівняно з контрольною групою 
тварин. Сполучнотканинна основа легень при цьому відповідно зменшується – у 
першій дослідній групі на 5,38% (р<0,001), у другій – на 5,66% (р<0,01). У третій 
дослідній групі спостерігається лише незначна тенденція до зростання дихальної 
частини і зменшення сполучнотканинної основи (табл. 2). 

Таблиця 2. Морфометричні показники гістоструктури легень у кролів 
контрольної та дослідних груп (М±m) 

 

Групи тварин, n=5 Показники Од. 
виміру контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 

Дихальна 
частина на 
ум. од. 
площі (ок. 
8, об. 7) 

 
% 

 
38,25±0,71 

 
43,63±0,63** 

 

 
43,91±1,72* 

 
39,24±0,74 

Сполучно-
тканинна 
основа на 
ум. од. 
площі (ок. 
8, об. 7) 

 
% 

 
61,75±0,57 

 
56,37±0,52** 

 

 
56,09±1,79* 

 

 
60,76±0,72 

Середній 
об’єм 
альвеол 

тис. 
мкм3 

34,69±2,67 39,55±2,39 40,33±2,57  35,25±1,66 

Примітка. * – р<0,01, ** – р<0,001. 
 
Органометричними дослідженнями встановлено, що абсолютна маса легень 

кролів дослідних груп має тенденцію до збільшення такого показника в 



 
 
 

порівнянні з контролем. Відносна маса легень у тварин дослідних груп, 
порівняно до контрольної, не змінюється (табл. 3). 

 
Таблиця 3. Показники маси тіла та маси легень кролів контрольної  

та дослідних груп (М±m) 
 

Групи тварин, n=5 Показники контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 
Маса тіла, кг 2,75±0,35 2,89±0,42 2,98±0,30 2,77±0,31 

Абсолютна 
маса легень, кг 

0,0180±0,0013 0,0198±0,0017 0,0209±0,0014 0,0184±0,0021 

Відносна маса 
легень, % 

0,655±0,013 0,685±0,021 0,701±0,022 0,664±0,024 

Примітка. * – р<0,01; **– р<0,001. 
 

Таким чином, результати наших досліджень показали, що згодовування 
комбікорму кролям з різним вмістом хрому, не має негативного впливу на 
гістоархітектоніку легень. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
При згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому дослідним тваринам 

характерних змін у гістоструктурі легень не виявлено. 
Морфометричними дослідженнями легень виявили достовірне зростання 

дихальної частини легень на 5,38 % (р<0,001) у першій групі, та на 5,66 % 
(р<0,01) у другій дослідній групі порівняно з контрольною групою тварин. 
Сполучнотканинна основа легень при цьому, відповідно, зменшується у першій 
дослідній групі на 5,38 % (р<0,001), у другій – на 5,66 % – (р<0,01).  

Подальший напрямок досліджень буде направлений на проведення 
гістохімічних досліджень паренхіматозних органів у досліджуваних тварин. 
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