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Выговская Е.Л. Биохимические показатели крови при хирургическом лечении опухолей 

молочной железы кошек.  
В статье приведены результаты исследований биохимических показателей сыворотки крови 

кошек на разных этапах хирургического лечения доброкачественных и злокачественных опухолей 
молочных желез. Установлено, что у большинства кошек со злокачественными опухолями молоч-
ных желез повышена активность креатинина, мочевины,АлАТ, АсАТ, холестерола в сыворотке 
крови. В группе кошек с доброкачественными опухолями процент таких животных был менше. 
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Vygovska K.L. Biochemical indexes of blood at surgical treatment of cats mammary tumors.  
In the article the results of researches of biochemical indexes of cats blood are resulted on the different 

stages of surgical treatment the benign and malignant mammary tumors. It is set that in cats with malignant 
mammary tumorsinctease activity kreatinine, urea, AlAT, AsAT, cholesterol in blood serum of the most ani-
mals. In the group of cats with of benigntumors a percent of such animals was less. 
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІТЕЛІЮ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК  
РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ КОРІВ 
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Досліджено мазки-відбитки із слизових оболонок статевих органів 38 клінічно здорових корів, в 

тому числі відразу після їх забою. 
Установлено, що залежно від фізіологічного стану корів картина препаратів змінюється за кі-

лькістю епітеліальних клітин, інтенсивністю забарвлення їх цитоплазми і ядер, формою та лока-
лізацією, наявністю в них клітин крові. 

Ключові слова: корова, епітелій, слизова оболонка, мазки-відбитки. 
Постановка проблеми. Клінічна цитологія – 

визнаний повноцінний метод морфологічного 
аналізу, заснований на вивченні і оцінці клітинно-
го матеріалу, який отриманий різними способами 
із слизових оболонок. У гуманній медицині цито-
логічний аналіз мазків із статевих органів дає 
змогу вивчити динаміку морфологічних змін за 
різного фізіологічного стану організму протягом 
перебігу хвороби і терміну лікування. 

Репродуктивна здатність організму залежить 
від морфофункціонального стану всіх відділів 
статевих органів. Безперервність процесів, що 
відбуваються в статевих органах під час статево-
го циклу, тільності і після отелення проявляється 
значними змінами слизових оболонок. 

У самиць великої рогатої худоби покривний 
епітелій статевих органів неоднаковий: слизову 
оболонку присінку і піхви декількома шарами ви-
стеляє плоский, всіх відділів матки – одним ша-
ром стовпчатий епітелій. 

Дослідження епітелію слизових оболонок рі-
зних відділів статевих органів корів використову-
ють не тільки для діагностики їх функціонального 
та гормонального стану, але й для виявлення до-

клінічних ознак різних патологій [2,4,5,7]. 
Аналіз останніх досліджень. У гуманній 

медицині діагностичне значення дослідження епі-
телію слизових оболонок різних відділів статевих 
органів у жінок є досить важливим інформативно-
діагностичним показником, оскільки відображає в 
них гормональні та морфофункціональні зміни 
(Кватер Е.І., 1967; Арсеньєва М.Г., 1973,1977; 
Сєров С.Ф., Скаллі Р.Е., 1977; Савельєв Г.М., 
1978; Топчієва Е.І., Прянишников В.А., Жемко-
ва З.П., 1978; Бодяжина В.І., Василевська Л.М., 
Побединський Н.М., 1980; Василевська Л.М., 
1986; Соколов В.Є., 1991 та ін.). 

Відомо, що цитологічна картина відображає 
гістологічну структуру органів і в багатьох випад-
ках гістологічні критерії підходять для оцінки ци-
тологічних препаратів [1]. 

У ветеринарній акушерсько-гінекологічній 
практиці як з діагностичною, так і прогностичною 
метою використовують дослідження епітелію 
слизових оболонок різних відділів статевих орга-
нів у корів [2,3,4]. 

Мета роботи – дослідження епітелію слизо-
вих оболонок різних відділів статевих органів ко-
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рів і визначення їх діагностичного значення. 
Об’єкти та методи досліджень. Досліджен-

ня були проведені в період стійлового утримання 
на 20-ти за різного фізіологічного стану статевих 
органів клінічно здорових корів. Окрім цього ма-
теріалом для досліджень були мазки-відбитки, 
зроблені з слизових оболонок різних відділів ста-
тевих органів 18-ти клінічно здорових корів, віді-
браних відразу після їх забою. 

Мазки-відбитки із присінку піхви отримували 
шляхом прикладання предметного скельця до 
краніальної бокової стінки слизової оболонки 
присінку піхви, а матеріал із піхви для виготов-
лення мазків отримували за допомогою скарифі-
катора, наносячи його на предметне скельце. Пі-
сля висушування препаратів при кімнатній тем-
пературі їх фіксували 70% етиловим спиртом, 
висушували і фарбували за Романовським-
Гімзою [5]. 

Дослідження мазків, визначення кількості 
епітеліальних клітин, їх форми та величини, інте-
нсивності забарвленн ядра і цитоплазми, прово-
дили використовуючи мікроскоп МБИ-6. Фото-

графування препаратів здійснювали за допомо-
гою цифрової камери за різних збільшень мікро-
скопа. 

Результати досліджень. Аналіз мазків із 
слизових оболонок різних відділів статевих орга-
нів корів свідчать, що вони відрізняються між со-
бою за складом, кількістю, інтенсивністю забарв-
лення клітин, їх формою, наявністю в них інших 
субстратів. 

Так, у мазках-відбитках , зроблених із присін-
ку піхви в перші дні сухостійного періоду корів 
переважають великі полігональні клітини плоско-
го епітелію, розміщенні здебільшого по декілька 
разом, які мають маленькі ядра, в основному кру-
глої або кругло-овальної форми, зафарбовані в 
синій колір та трохи бліднішу цитоплазму (рис.1). 

Важливо відмітити, що пейзаж мазків-
відбитків неоднаковий. Це в свою чергу може сві-
дчити про, те що він змінюється залежно від фізі-
ологічного стану тварини. В інших мазках-
відбитках із присінку піхви зустрічаються частіше 
пласти епітелініж поодинокі клітини чи клітини, які 
розміщені по декілька разом(рис.2). 

 

 
 

Рис.1. Картина мазка-відбитка із присінку піхви в 
перші дні сухостійного періоду: а – клітини 

плоского епітелію; б – цитоплазма; в – ядра. 
Фарбування за Романовським-Гімзою. Х 10×40. 

Рис.2. Картина мазка-відбитка із присінку піхви за 
дві неділі до отелення: а – пласти епітеліальних 

клітин. Х 10×40. 
 

 

У мазках, зроблених із піхви неплідних корів, 
як форма та інтенсивність забарвлення клітин, 
так і ядер майже не відрізняються між собою. Яд-
ра клітин забарвлені в синій колір, цитоплазма 
дещо блідніша від них (рис.3). 

Пейзаж мазків, які зроблені із шийки матки 
корів після отелення дещо відрізняється від маз-
ків, зроблених із інших відділів статевих органів 
корів. Епітеліальні клітини овальної форми, роз-
мір ядер більший. Поле зору цих мазків заповне-
не клітинами крові, що свідчить про фізіологічний 
стан тварини (рис.4). 

В полі зору мазків, зроблених із тіла матки 
наявні епітеліальні клітини різних розмірів, здебі-
льшого середні, проте трапляються як малі, так і 

великі (рис.5). 
За даними ряду авторів [2,3,4,5,7] дослі-

дження епітелію слизових оболонок різних відді-
лів статевих органів корів має важливе клінічне 
значення. 

Вважають [1,3], що інтенсивність забарвлен-
ня цитоплазми відображає певний гормональний 
стан тварин. 

Отже, можна сказати, що дослідження епіте-
лію із різних відділів слизових оболонок статевих 
органів за різного стану корів може бути діагнос-
тичним тестом, оскільки відображає морфофунк-
ціональні та гормональні особливості та зміни в 
статевих органах корів. 

 
 

а б 

в а 
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Рис.3. Картина мазка із піхви 
неплідної корови:  

а – епітеліальні клітини;  
б – цитоплазма; в – ядро.  

Х 10×40. 
 

Рис.4. Картина мазка, зробленого 
із шийки матки корови на 18-19 

день після отелення:  
а – епітеліальні клітини;  

б – ядра; в – цитоплазма;  
г - еритроцити. Х 10×40. 

Рис.5. Пейзаж мазка із тіла матки 
в середині сухостійного періоду:  
а – великі епітеліальні клітини;  

б – середні.  
Х 10×40 

 

Висновки 
1. Пейзаж мазків-відбитків, зроблених із 

присінку піхви корів за інтенсивністю забарвлення 
цитоплазми і ядер, відрізняється між собою за-
лежно від фізіологічного стану тварини. 

2. Мазки-відбитки, зроблені із піхви за фор-
мою та інтенсивністю забарвлення цитоплазми і 
ядер майже не відрізняються між собою. Ядра 
клітин забарвлені в синій, а цитоплазма - дещо 
блідніший колір. 

3. В полі зору мазків, зроблених із шийки 
матки окрім полігональних, що мають різних роз-
мірів ядра, наявні клітини крові. 

4. Картина мазків-відбитків, зроблених із ті-
ла матки, представлена епітеліальними клітина-
ми різних розмірів та інтенсивністю забарвлення. 

Перспектива подальших досліджень – гі-
стохімічне дослідження мазків-відбитків та їх ін-
терпретація. 
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Мосейчук И.В., Калиновский Г.Н. Диагностическое значение исследование эпителия сли-

зистых оболочек разных отделов половых органов коров 
Исследовано мазки-отпечатки из слизистых оболочек половых органов 38 клиническо здоро-

вых коров, также сразу после их убоя. 
Установлено, что в зависимости от физиологического состояния коров картина препаратов 

изменяется за количеством эпителиальных клеток, интенсивностью окрашивания их цитоплаз-
мы и ядер, формой и локализацией, наличием в них клеток крови. 

Ключевые слова: корова, эпителий, слизистая оболочка, мазки-отпечатки. 
 
Moseychuk I.V., Kalinovskiy G.M. The diagnostical meaning of investigation of mucous mem-

brana epithelium from different section of cows 
Smears-stamps of genitals mucous membranas from 38 clinically health cows, including at once under 

their slaughter were researched. It determined that dependly from phesiological status of cows the picture of 
preparats changes by guantity of epithelical cells, intensity of their cytoplasm and mucleus coloration, shape 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН СОБАК В м. СУМИ 
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Л. Б. Івановська, к.вет.н., доцент 
М. В. Доб’я, аспірант 
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В статті представлені матеріали щодо визначення схильності собак  м. Суми різного віку та 

порід до виникнення пухлин, їх спектру, узагальненої класифікації за гістогенетичним принципом і 
ступенем злоякісності на підставі онкогенної верифікації клінічного діагнозу. 

Ключові слова: собаки, пухлини, класифікація.  
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Пухлини виникають і розвиваються у ви-
гляді окремих вогнищ із нормальних тканин орга-
нізму й відрізняються від них особливістю свого 
росту - погіршеного диференціювання клітинного 
складу, необмеженим і відносно незалежним, 
«автономним» ростом; у випадках злоякісного 
бластогенезу характеризуються здатністю до ін-
фільтративного росту, руйнуванням навколишніх 
тканин і метастазуванням. Важливою особливіс-
тю пухлинної патології є те, що ріст пухлин відбу-
вається за рахунок розмноження власних клітин 
тканин організму [1,2,3,13].  

Пухлинний ріст, починаючись із місцевого 
осередкового розростання, характеризується 
тим, що пухлинні клітини набувають нових, пато-
логічних властивостей і ці властивості клітин пе-
редаються наступній генерації клітин. Таким чи-
ном, виникає новий вид клітин, на чому базується 
цей патологічний процес і основа пухлинної хво-
роби . Головні особливості пухлин - атиповість 
будови клітин і тканин та необмежений ріст, що 
триває навіть після усунення найближчих причин, 
що обумовили їх прояв. Ці особливості властиві 
всім різновидам пухлин [12, 14].  

За клінічним перебігом пухлини поділяють на 
доброякісні й злоякісні. Проте, цей розподіл від-
носний. Морфологічним критерієм доброякісності 
й злоякісності пухлини є характер їхнього росту. 
Доброякісні пухлини мають так званий експанси-
вний ріст: вони не проростають тканини, а розсо-
вують їх, без порушення цілісності навколишніх 
тканин. Злоякісні пухлини характеризуються інфі-
льтруючим ростом: вони проростають у оточуючі 
тканини й руйнують їх [2,15,16,17]. Не зважаючи 
на певні досягнення онкології дрібних тварин ба-
гато питань залишаються не вирішеними. 

Зв'язок проблеми з важливими наукови-
ми та практичними завданнями. Робота вико-
нана у відповідності до наукової тематики кафед-
ри вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. 
проф. Панікара І.І. Сумського НАУ в рамках етапу 

НДР «Вивчити розповсюдження потенційно не-
безпечних для людини інфекційних хвороб тва-
рин у Північно-Східній Україні та розробити вдос-
коналені методи з їх діагностики, профілактики та 
лікування» (номер державної реєстрації 
0108U010978 від 11.12.2008 р.). 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
В останні роки багато дослідників надали інфор-
мацію про випадки новоутворень доброякісного 
та злоякісного характеру в різних органах і ткани-
нах свійських тварин [4-11]. Отримані дані свід-
чать про зростання випадків діагностики ново-
утворень, що мають експансивний або інфільт-
руючий ріст у собак і котів. На часі з’ясування пи-
тань щодо верифікації діагнозів при підозрі на 
тумор та з’ясування спектру чинників, що його 
спричиняють. 

Мета роботи – визначитихарактеристику, 
спектр і поширеність пухлин, порідну та вікову 
схильність до них у собак в м. Суми.  

Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження проводились в умовах приватної ветери-
нарної клініки „Ветсервіс” в м. Суми, також вико-
ристовувались дані, отримані з інших приватних 
клінік ветеринарної медицини міста за період 
2011-2012 рр. В клініці за період обстеження було 
опрацьовано в 2011 році 81 випадок діагносту-
вання у собак пухлин, які були занесені до жур-
налу реєстрації хворих тварин, а в 2012 році – 
113. Тобто всього за наведений період – 194 со-
баки з даним видом патології. 

Об’єктом досліджень були собаки з добро-
якісними та злоякісними пухлинами різного гісто-
генезу, віком від 5 місяців до 18 років та вагою від 
2 до 55 кг. 

Морфологічну верифікацію пухлинних ново-
утворень здійснювали методом відбору патологі-
чного матеріалу під час екстирпації пухлин з ме-
тою подальшої мікроскопії гістозрізів, а також на 
основі рентгенологічних досліджень. Гістозрізи 
робили з уражених частин паренхіматозних та 


