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Представлені результати гістологічних змін в міометрії матки 
собак різних порід при піометрі. Робота була виконана в ветеринарних 
клініках міста Києва та на кафедрі патологічної анатомії Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування України. Остан-
нім часом в Україні захворювання репродуктивних органів у сук спосте-
рігається досить часто, і чималу частку серед них займає піометра. 
Труднощі своєчасної діагностики й тяжкість перебігу даної хвороби 
представляють серйозну проблему для практичних ветлікарів.  
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Постановка проблеми. У собак піометра - нагромадження гною в матці - 

розглядається багатьма авторами, як частина єдиного патологічного процесу, в 
основі якого лежать порушення гормональної функції яєчників: залозисто -
кістозна гіперплазія ендометрію, хронічний ендометрит і піометра. Але деякі 
дослідники диференціюють хронічний ендометрит як гормонально обумовлене 
захворювання від так званої «типової піометри», яка на їхню думку, може ви-
никати й при непорушеній функції яєчників[1, 2]. Недолік об'єктивної і 
всебічної інформації з даної проблеми породжує серед ветеринарних ліуврів 
домисли й помилкові думки стосовно точної постановки діагнозу.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Піометра найчастіше виникає в тварин старшої вікової 
групи, коли захисні сили організму слабшають. Вона може тривалий час зали-
шатися непоміченою, власниками тварин через невиражені симптоми [3, 4] У 
доступній нам літературі гістологічні зміни в матці сук при пірометрі описані 
досить не повно та поверхнево. Лише останнім часом почався пошук удоскона-
лення методів лікування тварин та вивчення гістологічних змін в матці при 
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даній хворобі [3-5]. 
Мета досліджень. У відповідності з науковою тематикою кафедри та зав-

данням на виконання дипломної роботи виданому Філоновій К. В. і для більш 
точної постановки діагнозу і глибшого та всебічного вивчення цієї проблеми 
була поставлена мета вивчити гістологічні зміни в міометрїї матки при 
пірометрі сук.  

Матеріал і методи дослідження. У трьох тварин в результаті хірургічної 
операції було видалено матку і доставлено для проведення гістологічного 
дослідження на кафедру патологічної анатомії Національного університету 
біоресурсів і природокористування України..  

Відібрані тканини фіксували у 10%-вому водному нейтральному розчині 
формаліну за прописом Ліллі. Після фіксації шматочки промивали 
водопровідною водою та проводили зневоднення у серії спиртів зростаючої 
міцності, витримуючи в кожній порції по 24 год., і заливали у парафін. З одер-
жаних блоків виготовляли зрізи, які фарбували гематоксиліном Караці та еози-
ном і за ван Гізон. Гістопрепарати вивчали під мікроскопом Біолам Р 12 [6]. 

Результати дослідження. При проведені гістологічних досліджень встанов-
лено, що патологічні зміни в міометрії характеризуються значним розростанням 
сполучної тканини та атрофією м’язових компонентів оболонки. Внутрішній шар 
м’язової оболонки ущільнений і потоншений, артеріальні судини гіалінізовані, а 
венозні розширені і пусті або наповнені пінистою масою (рис.1).  

 
Рис 1. Судинний шар м’язової оболонки: а – гіаліноз стінки артерії; б – 
вена розширена і наповнена пінистою масою. Фарбування гематоксилі-

ном та еозином. х 200. 
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Пасивна гіперемія супроводжується ерозією стінок вен і виходом крові у 
тканини з утворенням мікрогематом (рис.2).  

 
Рис.2 Міометрій: а – гіперемія судин; б – мікрогематоми; в –  

розростання сполучної тканини; г – атрофія м’язових компонентів 
 міометрію. Фарбування гематоксиліном та еозином. х 200. 

Зустрічаються розширені вени, наповнені кров’ю або пінистою масою 
(рис. 3). 

 
Рис.3. Розширення вен і дистрофія глибоких залоз.  
Фарбування гематоксиліном та еозином. х 200. 

Висновки: 
Після проведених гістологічних досліджень міометрію матки при 

пірометрі нами були знайдені наступні зміни: розростанням сполучної тка-
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нини та атрофія м’язових компонентів міометрію, гіаліноз стінок артерій, 
розширення вен і дистрофія глибоких залоз. 
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дистрофічні зміни в паренхіматозних органах, а саме зерниста та гід-
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