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Зміни якісних покаЗників 
м’яса За саркоцистоЗу

Мета. вивчити морфологічні зміни 
м’язової тканини за саркоцистозної інвазії. 
Методи. матеріал для дослідження — 
яловичина (скелетні м’язи, печінка, серце, 
нирки). методи — патоморфологічні. 
Результати. ураження великої рогатої худоби 
саркоцистозом не залежить від рівня годівлі. 
проте інтенсивність інвазії саркоцистами 
скелетних м’язів і серця худих тварин значно 
вища порівняно з яловичиною іі категорії 
вгодованості. у м’язових волокнах худих 
тварин, уражених саркоцистозом, виявлено 
некротичні процеси, потоншення м’язових 
волокон, їх фрагментацію, відсутність чи 
слабко виражену поперечну смугастість 
м’язів, руйнування або атрофію м’язових 
волокон у місцях розміщення саркоцист. 
Висновки. середня та слабка інтенсивність 
саркоцистозної інвазії супроводжується 
розвитком у м’язах патологічних змін. 

Саркоцистоз — це зоонозне захворюван
ня, яке спричиняють одноклітинні організми, 
що належать до роду Sarcocystis. Дефінітив 
ними хазяями збудника є люди, собаки, коти 
та інші м’ясоїдні, у ки шечнику яких утво
рюються ооцисти паразита. Проміжні ха
зяї — це свійські і дикі травоїдні та всеїдні 
тварини, у м’язах яких формуються сарко
цисти [5].

Хворобу виявляють у будьяку пору року. 
Клінічний прояв хвороби і загибель тварин, 
уражених саркоцистами, реєструють рідко. 
Лише за наявності макроцист (2 см і біль
ше) під час післязабійної експертизи туш 
і внутрішніх органів тварин можна неозброє
ним оком побачити овальні, білого кольору 
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новоутво рення — «мішерові мішечки» [1].
Основних збитків тваринництву завдає 

латентна форма захворювання, яка харак
теризується розвитком саркоцист у м’я зах 
скелета, серця, страво ходу, діафрагми [7]. 
Правила містять вимоги щодо ветеринарно
санітарної оцінки туш залежно від ступеня 
ураження тканин саркоцистами. У разі ви
явлення саркоцист у м’язах, але за відсут
ності в них патологічних змін, тушу та інші 
продукти забою надсилають на промислову 
переробку.

За умов ураження туші саркоцистами 
і наявності змін у м’язах (виснаження, гі
дремія, знебарвлення, вапнування м’язової 
тканини, дистрофічні зміни) ту шу й органи 
утилізують. Сало свиней і внутрішній жир, 

Тваринництво,   
ветеринарна  
медицина
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не залежить від рівня годівлі тварин (та
блиця). Саркоцисти виявлено як у м’язовій 
тканині яловичини ІІ ка тегорії вгодованості, 
так і некатегорійної (худої). Проте інтенсив
ність інвазії скелетних м’язів і серця нека
тегорійної яловичини була значно ви щою 
порівняно з конт роль ною групою. У про
дуктах забою контроль ної гру пи саркоцисти 
виявлено (слабка інвазія — 1 – 2 саркоцис
ти в полі зору гістопрепарату) у 20% ви
падків у скелетних м’язах та у 10% випад
ків — у серцевому м’язі. У худих тварин 
м’язові саркоцисти за слабкої інвазії ви
явлено у 60%, а за середньої (3 – 5 сарко
цист у полі зору гістопрепарату) — у 30% 
випадків. Помітно зростала інтенсивність 
ураження м’язів серця. Середню інвазію 

кишки та шкури тварин усіх видів викорис
товують без обмеження [4].

Макроцисти легко виявити візуально під 
час ветеринарносанітарної експертизи туш. 
У свинячих тушах мікроцисти виявляють під 
час трихінелоскопії, а в тушах яловичини їх 
виявляють рідко. Під час забою худих, не
категорійних тварин за відсутності макро
скопічних змін у туші і внутрішніх органах та 
залежно від результатів мікробіологічного 
дослідження туші випускають після промис
лової переробки і лише за потреби прово
дять гістологічне дослідження. На наявність 
чи відсутність саркоцист у м’ясі не зважають 
[6, 8, 9, 10].

Мета роботи — вивчення морфологічних 
змін м’язової тканини молодняку великої ро
гатої худоби II категорії вгодованості та худої 
за саркоцистозної інвазії.

Матеріали і методи. Дослідження про
водили протягом 2009 – 2011 рр. Матеріал 
для досліджень — яловичина, вирощена 
у сільськогосподарському підприємстві 
«Надія» Ставищанського району, ВАТ 
«Западинка» Васильківського району 
Київської області. Проби відбирали в за
бійному цеху ЗАТ «Аграрник» (м. Біла 
Церква) від яловичини II категорії вгодова
ності, отриманої від молодняку великої ро
гатої худоби із забійною масою 380 – 430 кг  
(контроль), і худої із забійною масою 
140 – 160 кг (дослід). Вивчали їх скелетні 
м’язи, серце, печінку, нирки згідно із загаль
ноприйнятими методиками [2, 3].

Результати досліджень. Установлено, 
що ураження яловичих туш саркоцистами 

рис. 1. саркоцисти у скелетній мускулатурі 
(4-го ловий м’яз). Фарбування гематоксилі-
ном та еозином, × 280

рис. 2. інтактні м’язові саркоцисти та сарко-
цисти у стадії дегенерації. Фарбування гема-
токсиліном та еозином, × 240

інтенсивність інвазії саркоцистами м’язів 
і субпродуктів

Досліджуваний 
матеріал

Інтенсивність інвазії, %

Яловичина 
II категорії 

вгодованості, n=75

Худа яловичина, 
n=44

Слабка* Середня** Слабка* Середня**

M’язи*** 20  – 30 60

Серце 10  – 20 10

Печінка  –  – 10  – 

Нирки  –  –  –  – 

*1 – 2 саркоцисти в полі зору гістопрепарату; ** 3 – 5 
саркоцист у полі зору гістопрепарату; *** досліджен
ню підлягали 4головий, повздовжній м’язи спини, 
а також м’язи лопатки та місця зарізу.
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реєстрували у 10%, а слабку — у 20% ви
падків. Крім того, у незнач ній кількості ви
падків (10%) виявлено слабку інвазію сар
коцистами печінки (таблиця).

У досліджуваних зразках яловичини 
обох груп виявляли макроцисти в 90% 
випадків, у решти — мікроцисти (рис. 1). 
У м’язових волок нах саркоцисти були 
у стадії дегенерації. При цьому навколо 
інтактних саркоцист запальної реакції не 
спостерігали, тоді як саркоцисти у стадії 
де генерації були оточені клітинним інфіль
тратом (рис. 2).

Досить часто в м’язових волокнах (4го
ловий м’яз) виявляли вогнищеву клітинну 
інфільтрацію, не пов’язану з розміщен
ням саркоцист. Імовірно, що лейкоцитар
на інфільтрація у цьому разі є наслідком 
роз витку запальної реакції навколо цист, 
в яких паразити загинули з рі зних причин.

У 4головому м’язі худої яловичи
ни, ураженої саркоцистозом, реєструва
ли некротичні процеси, які прояв лялися 
стоншенням волокон, у багатьох випад
ках — їхньою фрагментацією, відсутністю 
чи згладженістю поперечної смугастості 
м’язів, руйнуванням або атрофією м’язових 
волокон у місцях локалізації саркоцист.

М’язові волокна за середнього ступеня 
саркоцистозної інвазії — здебільшого по
товщені, мали нечіткі контури і різну товщи
ну. Вони набряка ли, набували гомогенності 

та були інтенсивно забарвлені кислими 
барвниками. Ядра м’язових волокон при 
цьому зазнавали рексису і лізису.

Значно уражені м’язові волокна — нерів
номірно забарвлені, різної товщини. В окре
мих місцях вони мали вигляд колбоподібних 
утворень, розпадалися на окремі фрагменти 
та брилки.

Між м’язовими волокнами, що розпали
ся, виявляли нагромадження лейкоцитів, 
макрофагів і фібробластів, а також форму
вання сполучної тканини.

Наслідком інвазування м’язової тканини 
саркоцистами був також роз виток слизо
вої дистрофії міжм’язової сполучної тка
нини. Набряклі клітини сполучної тканини 
мали округлу, веретеноподібну чи зірчасту 
фор му. Між клітинними відростками вияв
ляли нагромадження слизоподібної маси. 
Сполучнотканинні волокна перебували 
у стані розпушення та стоншен ня і в по
дальшому руйнувалися.

Гістологічна структура серцевого м’яза 
за саркоцистозної інвазії збережена, ядра 
темнофіолетові, базофільні, сигароподібні. 
У м’язовому пучку між волокнами було їх 
чітке відме жування через розпушування 
міжм’язових структур. У серцевому м’язі ви
явлено поодинокі (у полі зору близько 2х) 
округлої форми і темносинього кольору 
саркоцисти.

Ураження великої рогатої худоби сар
коцистозом не залежить від рівня годів лі. 
Проте інтенсивність інвазії саркоциста
ми скелетних м’язів і серця худих тва
рин значно вища, порівняно з яловичиною 
ІІ категорії вгодованості. М’язові сарко
цисти за слабкої інвазії виявлено у 30%, 
серед ньої — у 60% випадків. У продук
тах забою яловичини ІІ категорії вгодо
ваності саркоцисти виявлено у 20% ви
падків у скелетних м’язах (слабка ін вазія) 
та у 10% випадків — у серцевому м’язі. 
У м’язових волокнах худих тварин, ура
жених саркоцистозом, спостерігали не
кротичні процеси, які характеризуються 
стоншенням м’язових волокон, у багатьох 
випадках — їх фрагментаці єю, відсут
ністю чи слабко вираженою поперечною 

смугастістю м’язів, руйнуванням або 
атрофією м’язових волокон у місцях роз
міщення сарко цист. Середня та слабка 
саркоцистозна інвазія супроводжується 
розвитком у м’язах некротичних змін у ви
гляді фрагментації, лізису м’язових воло
кон. За відсутності видимих змін м’язової 
тканини яловичини, отриманої від худих 
тварин, слід проводити гістологічне до
слідження на виявлення саркоцист. У разі 
виявлення саркоцист тушу і продукти за
бою потрібно направляти на промислову 
переробку (якщо відсутні дегенеративні 
зміни) або на утилізацію (за наявності 
дегенеративних змін).

Перспективи подальших досліджень 
полягають у вивченні харчової цінності 
продуктів забою за саркоцистозу.

Висновки
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