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У зв’язку з цим різним формам маститів на даний час приділяється значна увага дослідників, 

яка головним чином стосується встановленню етіологічного фактора розвитку даного 

захворювання. Однак патогенетичним механізмам розвитку запалення молочної залози у корів та 

можливому асоціативному перебігу з ортопедичною патологією практично не приділяється уваги.  

Мета роботи – встановлення рівня в крові корів, хворих на мастит основних маркерів 

метаболізму кісткової тканини залежно від ортопедичної патології.  

Матеріалом для дослідження були 12 тільних корів 2–3 лактації голштинської породи, що 

належать ТОВ„Острійківське” Білоцерківського району Київської області, віком від 3 до 5 років з 

продуктивністю 7 тис. кг. молока. Тварин розділили на дві дослідних групи: перша дослідна – 

корови з катаральним маститом (n=5); друга – тварини з маститом та ортопедичною патологією 

(n=7). Діагноз на клінічний мастит встановлювали органолептичним дослідженням молока в 

молочно-контрольних пластинках. Серед ортопедичної патології переважну більшість становили 

виразки м’якуша. У сироватці крові визначали активність лужної фосфатази (ЛФ) та її кісткового 

ізоферменту (КЛФ) за Вагнером В.К. зі співавторами, тартратрезистентну кислу фосфатазу 

(ТрКФ) – наборами фірми «Вітал».  

За результатами досліджень встановлено, що активність ТрКФ у корів за запалення молочної 

залози та ортопедичної патології підвищується в 1,4 раза (р<0,01), порівняно із такою без 

ортопедичної патології. ТрКФ виробляється остеобластами та генерує активні кисневі зєднання, 

якіруйнують матричні компоненти кісткової тканини та відображає ступінь резорбції останьої. 

Основним маркером регенерації кісткової тканини є КЛФ, активність якої підвищуються за 

маститу та ортопедичної патології в 1,2 раза (р<0,05). 

Таким чином, мастит та ортопедична патологія у корів супроводжується супроводжується 

підвищенням активності у сироватці крові ТрКФ та КЛФ. Поряд з цим процеси резорбції кісткової 

тканини переважають над регенерацією, що є характерним для розвитку остеопорозу.  
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На сьогодні дослідження морфофункціонального стану спинномозкових вузлів, 

особливостей їх морфології на клітинному та тканинному рівнях викликають значний інтерес у 

нейроморфологів, оскільки вони є аферентними структурами рефлекторних дуг – першою ланкою, 

яка сприймаючи зовнішні та внутрішні подразнення, трансформує їх у нервовий імпульс, 

забезпечуючи відповідні реакції на дію конкретних чинників. 

Саме тому метою роботи було з’ясувати фізіолого-морфологічні особливості структурної 

організації спинномозкових вузлів (СМВ) свійських наземних птахів на макро- і мікроскопічному 

рівнях. Об’єктом проведених досліджень були шийні, грудні та попереково-крижові 

спинномозкові вузли статевозрілих перепілок, домашніх курей та індиків (n=8). У роботі 

використовували загальноприйняті анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні, гістохімічні, 

морфометричні та статистичні методи досліджень. 

З’ясовано, що СМВ свійських наземних птахів мають подібну структурну організацію, 

характерну для чутливих вузлів. Вони знаходяться на дорсальних корінцях спинномозкових нервів 

та зовні вони вкриті капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки. Проте межі 

локалізації досліджуваних вузлів стосовно хребетного стовпа та їх форма неоднакові й пов’язані, 

перш за все, з видовими особливостями їх макро- і мікроструктури.  
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Органометричними дослідженнями встановлено, що вузли шийного потовщення мають 

найбільші розміри, що можливо зумовлено іннервацією органів грудочеревної порожнини та 

кінцівок, відповідним навантаженням. Площа їх повздовжнього зрізу в перепілки складає 

0,725 ± 0,014 мм
2
, у курки та індички вона вірогідно (р<0,001) зростає до 4,38 ± 0,03 та 4,42 ± 0,05 

мм
2
. Слід відмітити, що товщина сполучнотканинної капсули СМВ корелює з площею їх 

поздовжнього зрізу: вірогідно (р<0,001) збільшується з 15,47 ± 1,08 мкм у перепілки до 

26,58 ± 1,07 мкм у курки.  

Перикаріони переважної частини нервових клітин СМВ округлої форми і неоднакового 

розміру, тому їх легко диференціювали на малі, середні та великі. Згідно з результатами 

морфометричних досліджень, найвищі показники об’єму нейроцитів властиві для потовщень: в 

індички – шийного (36,732 ± 3,763 тис. мкм
3
), попереково-крижового – у перепілки та курки 

(17,571 ± 1,004 та 33,249 ± 2,408 тис. мкм
3
 відповідно). Однак найменші розміри їх ядер характерні 

для грудних вузлів у перепілки і попереково-крижових – у курки, відповідно, 615,99 ± 37,21 і 

630,70 ± 38,72 мкм
3
. Як наслідок, найменші середні значення ядерно-цитоплазматичного 

відношення, яке є основним морфометричним показником рівня метаболічних процесів і 

диференціації клітин, відмічали у нейронах шийного (0,060 ± 0,002 у курки) та попереково-

крижового потовщень (0,053 ± 0,002 та 0,054 ± 0,004, відповідно, у курки та індички). 

Вміст базофільної речовини та інтенсивність гістохімічних реакцій на виявлення локалізації 

й вмісту сумарних нуклеїнових кислот та білків найвищі, за нашими спостереженнями, у нейронах 

спинномозкових вузлів шийного і попереково-крижового потовщень, як свідчення високого рівня 

метаболічних процесів у нервових клітинах цих СМВ і розвитку їх білоксинтезувального апарату.  

Таким чином, проведеними комплексними дослідженнями встановлено, що спинномозкові 

вузли статевозрілої наземної птиці мають певні фізіолого-морфологічні особливості макро- та 

мікроморфології, які, на нашу думку, зумовлені видовими особливостями дослідних птахів та 

іннервацією різного рівня морфофункціональних структур. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ MELOPHAGUS OVINUS  

 

Сьогодні вівчарство, як і тваринництво взагалі, набуває вагомого соціально-політичного 

значення. В умовах українського ринку галузь продовжує існувати тому, що крім продуктів 

харчування, сировини для медичної і фармакологічної промисловості, вівці продукують вовну, 

альтернативну синтетичним волокнам природну сировину, яка в епоху наростання енергетичної 

кризи згодом може посісти провідне місце у задоволенні потреб людства. 

Запорукою успішного розвитку вівчарства є ветеринарне благополуччя поголів’я. Серед 

захворювань овець заразної етіології значне місце посідають ектопаразитарні хвороби, зокрема 

мелофагоз. Інвазія завдає галузі значних економічних збитків через втрату м’ясної та вовнової 

продуктивності, загибелі молодняку. Тому вивчення особливостей морфологічної будови різних 

біологічних форм збудників дозволить визначити їх властивості як паразитів та підвищити 

ефективність заходів і методів боротьби із мелофагами.  

Роботу виконували впродовж 2016 року на базі лабораторії паразитології факультету 

ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії та в умовах вівцегосподарств 

Запорізької та Полтавської областей. Відловлювали комах за допомогою пальців і анатомічного 

пінцета під час повного обстеження волосяного покриву овець.  

Кровососок встановлювали до виду за допомогою визначника, запропонованого 

К.Я. Груніним (1970). Всього досліджено 349 екз. самців та 282 екз. самок. 
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