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Вивчено характерні патоморфологічні зміни у нирках домашніх 
котів за хронічної ниркової недостатності. Захворюваність серед до-
машніх котів сягає до 4 %. Прояви патології залежать від загальної кі-
лькості уражених нефронів. Встановлено, що головною структурною 
морфологічною одиницею синдрому хронічної ниркової недостатності є 
розвиток білкового та ліпоїдного нефрозу. Патологія характеризуєть-
ся гідропічною та зернистою білковою дистрофією нефроцитів.  
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Постановка проблеми. Хронічна ниркова недостатність (ХНН) виникає 
унаслідок прогресуючих хронічних захворювань нирок, що супроводжують-
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ся загибеллю великої кількості нефронів, тобто це поступово прогресуючий 
клінічний синдром, зумовлений обмеженням здатності нирок виділяти з се-
чею продукти метаболізму [1, 2].  

Несвоєчасна діагностика захворювань сечової системи в собак і котів та 
неадекватне лікування призводить до розвитку хронічної ниркової 
недостатності. 

Частота захворювань нирок у котів в середньому становить біля 4 %. За 
різними даними, в окремі роки ХНН реєструються частіше і становлять від 
12% до 40% [3, 4].  

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Хронічна ниркова недостатність – це симптомокоп-
лекс, що розвивається внаслідок поступової загибелі нефронів. Нирки мають 
величезну компенсаторну можливість і загибель навіть 50 % загальної 
кількості нефронів може не супроводжуватися клінічними проявами 
патології [5]. Тільки при значному зниженні клубочкової фільтрації в 
організмі відбуваються виражені патологічні зміни. Незважаючи на 
різноманіття етіологічних чинників, клінічні прояви та метаболічний профіль 
хворих тварин за ХНН подібні [6]. В той же час, у літературі недостатньо 
відомостей щодо морфологічних змін у нирках котів.  

Мета досліджень та методика їх проведення. Метою роботи було 
вивчення патоморфологічних змін нирок котів за хронічної ниркової 
недостатності. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводили на базі 
клініки ветеринарної медицини при кафедрі терапії Полтавської державної 
аграрної академії. Для гістологічних досліджень застосовували матеріал, 
відібраний під час автопсій від котів, що загинули внаслідок вказаної 
патології. Проби тканин досліджували загальноприйнятими методами [7]. 

Результати досліджень. Патоморфологічні зміни вивчали при розтині 
трупів загиблих домашніх котів. 

При дослідженні нирок котів, загиблих унаслідок ХНН, нами було 
встановлено зміни у вигляді білкового та ліпоїдного (жирового) нефрозу. 

Проведеними патолого-анатомічними дослідженнями виявлено, що 
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нирки при білковому нефрозі в’ялі, світло- чи сіро-коричневого кольору. На 
розрізі межа між кірковою та мозковою речовинами була згладжена. При 
ліпоїдному нефрозі, на відміну від білкового, нирки мали ділянки жовтувато-
сірого кольору, межа між кірковою та мозковою речовинами була відсутня. 

При проведенні гістологічних досліджень за білкового нефрозу в нир-
ках знаходили мікроскопічні ознаки зернистої та гідропічної (два випадки) 
дистрофії нефроцитів звивистих і прямих канальців. 

Для зернистої дистрофії характерним було нерівномірне збільшення 
клітин епітелію, цитоплазма їх набрякла, каламутна, нерівномірно зафарбо-
вана, з дрібними ацидофільними білковими зернами. Межі клітин та їх ядра 
важко диференціювалися. Цитоплазма набувала пінистого вигляду, деякі 
клітини відділялися одна від одної та від базальної мембрани. Просвіт нир-
кових канальців був звужений, містив розрихлені білкові маси, зафарбовані 
еозином (рис. 1).  

 
Рис. 1. Гістологічний препрарат нирки кота віком 2,5 роки: 1 – ниркове 
тільце з ознаками гіперемії; 2 – зерниста дистрофія нефроцитів звивис-

тих канальців. Забарвлення гематоксиліном Караці та еозином,  
ок. х 10, об. 20. 

За гідропічної дистрофії в клітинах спостерігали ознаки часткового ци-
толізу з утворенням в цитоплазмі вакуолей (вакуольна дистрофія), заповне-
них рідиною, що містила білки. При цьому ядро зміщувалось на периферію 
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клітини, вакуолізувалось. В окремих ділянках гістопрепаратів вакуолі в 
цитоплазмі зливались одна з одною. На місці клітини залишалась тільки за-
повнена рідиною оболонка, що мала вигляд балона з водою (балонна 
дистрофія), відмічалось повне руйнування клітини. 

Для ліпоїдного нефрозу (при проведенні патолого-анатомічного розти-
ну) характерно, що нирки в’ялі, жовтуватого чи жовто-коричневого кольру. 
На розрізі межа між кірковою та мозковою речовинами відсутня. 

Гістологічними дослідженнями встановлено (при зафарбовуванні зрізів 
гематоксиліном Караці та еозином) картину, аналогічну гідропічній 
дистрофії епітеліоцитів звивистих канальців. Диференціацію даного виду 
нефрозу проводили фарбуванням заморожених зрізів суданом ІІІ, при якому 
в цитоплазмі нефроцитів звивистих і прямих канальців виявлялися ліпіди, 
нерідко у великих кількостях (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гістологічний препарат нирки кота віком 5 років: 1 – нефроцити 

звивистих канальців, які містять дуже мало ліпідів; 2 – зростання  
вмісту жиру в цитоплазмі нефроцитів звивистих канальців.  

Забарвлення Суданом ІІІ, ок. х 10, об. 20. 

Висновок: Таким чином, враховуючи виявлені патоморфологічні зміни 
у нирках, слід сказати, що головною структурною морфологічною одиницею 
синдрому ХНН є розвиток білкового та ліпоїдного нефрозу.  
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У результаті досліджень вивчені особливості будови артеріаль-
ної судинної системи язика великої рогатої худоби. Встановлено нерів-
номірність довжини лівої і правої глибоких артерій язика. Діаметр цих 
артерій уздовж органу й в ділянці подушки (ліва глибока артерія) біль-
ший за діаметр однойменної правої судини. При дослідженні дорсальних 
гілок артерії язика на окремих ділянках органу виявлено неоднакову їх 
кількість та різноманітність галуження. Найдрібніші судини дорсаль-
них гілок лівої і правої половин язика не мають між собою анастомозів. 
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