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Наведено аналіз патоморфологічних і гістологіч-
них особливостей окремих нозологічних форм пато-
логії дистального відділу кінцівок у свиней: пухлина 
кістки (остеома), хронічний остеомієліт, атонічна 
виразка і гнійний артрит. Відмічали характерні по-
рушення структурних елементів кістки і м’яких 
тканин, що дають змогу диференціювати означені 
вище нозологічні форми хвороб дистального відділу 
кінцівок у свиней. Матеріали статті допоможуть 
фахівцям ветеринарної медицини кваліфіковано про-
водити диференційну діагностику хвороб кінцівок у 
свиней. 
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Постановка проблеми. Патологічні зміни 
анатомічного і функціонального характеру, які 
тягнуть за собою різні ступені дисфункції кінці-
вок у тварин, потенційно можуть виникнути з 
будь-якої тканини складових опорно-рухового 
апарату організму: кісток, хрящів, щільної і пух-
кої сполучної тканини (сухожилків, зв'язок, суг-
лобових капсул), м'язової, нервової тканини 
(центральної нервової системи і периферичних 
нервів) і сполучної тканини [4, 5, 10]. Всі ці тка-
нини функціонально інтегровані, щоб дати змогу 
координувати і підтримувати роботу опорно-
рухового апарату [6, 7]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Опорно-руховий апарат піддається значному 
впливу під час руху та динамічного навантажен-
ня, він особливо чутливий під час розвитку па-
тологічних процесів [8, 9]. Під час гістологічних 
досліджень тріщин А. Ф. Бурденюк (1955) ви-
явив дистрофічні зміни в глибоко розташованих 
структурах основи копитець. Дія зовнішніх фак-
торів травмує сосочки і листочки копитець, збіль-
шуючи розмір тріщин з переходом патології в 
хронічну форму запалення [2]. Детально вивча-
ючи асептичне запалення м’якуша, Х. Гутіеррез 
та інші (1987) відмічали значний набряк, деструк-

цію сполучнотканинних пучків та розрив кола-
генових волокон з ознаками некрозу [3]. Дослід-
жуючи гістозрізи виразок копитець свиней  
Б. І. Бобрієв (1991), встановив наявність капілярів, 
переповнених кров’ю, фрагменти мертвої ткани-
ни та відсутність струпу на поверхні виразки [1]. 
Виявлення аномалій в структурі тканин дисталь-
ного відділу кінцівок може викликати каскад 
порушень в оточуючих тканинах через їх дина-
мічний зв'язок між собою.  
Мета роботи – провести диференціацію нозо-

логічних форм патології дистального відділу кін-
цівок у свиней.    
Завдання – встановити характерні патоморфо-

логічні та гістологічні зміни в разі окремих но-
зологічних форм патології дистального відділу 
кінцівок у свиней. 
Матеріали і методи досліджень. Відбір пато-

логічного матеріалу проводили від свиней з хво-
робами дистального відділу кінцівок (новоутво-
рення, гнійно-запальні процеси), що належали 
ТОВ «Смак Миргородщини». Відібраний мате-
ріал фіксували в 10 % розчині формаліну у спе-
ціальному контейнері. Виготовлення гістологіч-
них препаратів проводили в умовах ТОВ «ВІТА» 
(м. Полтава) за класичними методиками (декаль-
цинація з трихлороцтовою кислотою, фарбуван-
ня гематоксилін-еозином). Аналіз гістозрізів 
проводили під світловим мікроскопом зі збіль-
шенням 100–200 (Об. 10х-20х, Ок. 10х).  
Результати досліджень. Пухлиноподібне 

утворення розташовувалося на кістках зап'ястя 
лівої грудної кінцівки, мало нерівні контури, по-
перечний розмір − 11 мм, поздовжній − 22 мм. 
Гістологічним дослідженням новоутворення було 
диференційоване як губчаста остеома. Остеома 
була представлена пухко розташованими, анас-
томозуючими між собою відносно тонкими кіст-
ковими пластинками, між якими утворюються 
овоїдні або округлі осередки. В останніх визна-
чаються зрілі ліпоцити, гемопоетичні клітини 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Гістологічна будова остеоми. × 100. 1 – кісткові пластинки; 2 – ліпоцити 

 
Рис. 2. Гістоструктура остеоми. × 200. 1 – клітинні елементи остеоми; 2 – ліпоцити 

Структура пухлини, в цілому, нагадує губчас-
ту кістку. В кісткових пластинках, за сильнішого 
збільшення, можна розрізнити незначну кіль-
кість дифузно розташованих у мінералізованій 
аморфній речовині клітинних елементів. Дані 
клітини мали нечіткі контури цитоплазми, круг-
ле або овальне ядро і розташовувалися як безпо-
середньо в аморфній речовині, так і в порожнинах, 
що повторюють контури клітинної цитоплазми 
(рис. 2). 
Під час вивчення мікропрепаратів плеснової 

кістки свиноматки з клінічними ознаками набря-

ку м′яких тканин і деструкції кісткової основи 
був встановлений гістологічний діагноз – гній-
ний остеомієліт. Водночас у більшості спосте-
режень візуалізувалися великі вогнища некроти-
зованої  кісткової тканини, що мають вигляд 
безструктурних, гомогенних, помірно базофіль-
них ділянок, позбавлених клітинних елементів. 
Досить часто подібні зони піддавалися резорбції 
і були заміщені грубоволокнистою сполучною 
тканиною, для якої характерна помірна кількість 
клітинних елементів фібробластичного ряду і 
значна кількість фібрилярних структур (рис. 3).
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Рис. 3. Будова кістки в разі хронічного остеомієліту. × 100.  

1 – ділянки розростання грубоволокнистої сполучної тканини;  
2 – кісткова тканина зі збереженою структурою; 3 – кістковий мозок 

Зрідка виявлялися дрібні вогнища грануляцій-
ної тканини зі значною кількістю тонкостінних 
судин і клітинних елементів як гематогенного 
походження, так і малоспеціалізованих фіброблас-
тів. Описані ділянки без чіткої межі переходили в 
збережену кісткову тканину, для якої була харак-
терна типова структура трубчастої кістки. 
По периферії описаних вище ділянок у кістко-

вому мозку визначали поля, заповнені некротич-
ними масами, безструктурним детритом, оточені 
клітинними інфільтратами з переважанням лім-
фоцитів і помірною кількістю нейтрофілів. У 
деяких випадках відмічаються окремі ділянки 
ендоостального кісткоутворення у вигляді при-
мітивних кісткових перекладин. У кірковій ре-
човині гаверсові канали були розширені, бугристі, 
кісткові перекладини потоншені. Поблизу ендо-
оста визначалися незначні ділянки розростання 
зрілої грануляційної тканини, в якій видно масивні 
осередки некрозу з ділянками кісткового мозку і 
різко розширеними судинами, густо інфільтро-
ваними мієлоїдними елементами різного ступеня 
зрілості. 
Під час мікроскопічного дослідження тканин-

них комплексів, узятих з виразкових ділянок ди-
стального відділу кінцівок у свиней, був встанов-
лений гістологічний діагноз – атонічна виразка. 
Водночас на гістопрепаратах можна розрізни-

ти кілька шарів, що мають помітні морфологічні 
відмінності. Так, найбільш поверхнево в ділянці 

дна і країв виразки розташовувалася досить ши-
рока зона некрозу. В останній, крім тканинного 
гомогенного детриту, переважно в самих поверх-
невих відділах виявлялися нитки фібрину, між 
якими в значній кількості розташовувалися клі-
тинні елементи, переважно сегментоядерні нейт-
рофільні гранулоцити (рис. 4). 
Глибше описаної зони розташовується шар 

грубоволокнистої гіперваскуляризованної спо-
лучної тканини. Більшість кровоносних судин 
даної зони мали потовщену стінку і дещо звуже-
ний просвіт, в якому візуалізувалася помірна 
кількість формених елементів. Клітини в опису-
ваній зоні виразкового дефекту зустрічалися 
вкрай рідко і були представлені, переважно, фіб-
робластами. Колагенові волокна виявлялися в 
значній кількості, характеризувалися дистрофіч-
ними змінами і формували різноспрямовані пучки. 
По периферії шар гіперваскуляризованної 

грубоволокнистої сполучної тканини був оточе-
ний досить широким шаром сполучної тканини, 
яка відрізнялася значно меншою кількістю кро-
воносних судин і більш вираженими дистрофіч-
ними змінами, що проявлялися мукоїдним і фіб-
риноїдним набуханням, явищем гіалінозу. Даний 
шар стінки виразкового дефекту щільно був 
зрощений з кістковою тканиною, в якій відмічали 
значні некротичні зміни кісткових балок, дифузну 
запальну інфільтрацію, представлену переважно 
лімфоцитами і плазматичними клітинами (рис. 5).  
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Рис. 4. Будова стінки виразки. × 100. 

1 – зона некрозу; 2 – гіперваскуляризована грубоволокниста сполучна тканина 

 
Рис. 5. Будова глибоких шарів стінки  виразки. × 100. 

1 – кісткові балки з некротичними  змінами; 2 – грубоволокниста сполучна тканина 

Вивчення оглядових мікропрепаратів із путо-
вого суглоба свиноматки з клінічними ознаками 
артриту дало змогу встановити гістологічний 
діагноз – хронічний гнійний артрит. Водночас 
були виявлені значні зміни в усіх тканинних 
компонентах суглоба. Так, в першу чергу, звер-
тає на себе увагу практично повна облітерація 
суглобової щілини внаслідок розростання в суг-
лобовій порожнині грануляційної і зрілої волок-
нистої сполучної тканини. 
Суглобові поверхні, представлені гіаліновим 

хрящем, мали нерівний, пористий вигляд, за ра-
хунок чергування досить глибоких множинних 
дефектів з виступаючими в просвіт суглобової 

щілини фрагментами хрящової тканини. Останні 
водночас мали ознаки некротичних змін. Також 
у поверхневих відділах суглобових хрящів мало 
місце помітне зменшення кількості хондроцитів. 
У глибоких відділах хряща постійно виявлялися 
досить великі порожнини, що утворилися, ймо-
вірно, в процесі виготовлення препаратів у міс-
цях відкладення солей кальцію (рис. 6). Істотні 
патологічні зміни мали місце і в суглобовій кап-
сулі. У синовіальній оболонці останньої відміча-
ли явища мукоїдного і фібриноїдного набухання, 
некротичні зміни окремих ворсин і вогнищеві 
запальні інфільтрати. 
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Рис. 6. Будова путового суглобу в разі хронічного гнійного артриту. × 200. 

1 – суглобова щілина заповнена пухкою сполучною тканиною; 
2 – суглобова поверхня; 3 – суглобовий хрящ 

Висновок. У результаті проведених гістологіч-
них досліджень встановлені характерні патогно-
монічні особливості, що дали змогу віддиферен-
ціювати окремі нозологічні форми патології дис-

тального відділу кінцівок у свиней: губчаста ос-
теома, гнійний остеомієліт, атонічна виразка, 
хронічний гнійний артрит. 
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