
218 

УДК: 616.091. 615.9:54  
 

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ  

ЗА СПОНТАННОГО ОТРУЄННЯ КИТАЙСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ 

(COTURNIX CHINENSIS) ДІАЗИНОНОМ 
 

В. В. Туманов1, здобувач 
 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького 

вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна 
 

Фосфорорганічні пестициди, у тому числі діазинон, досить часто використовуються 

для несанкціонованого отруєння птахів. Діагностика отруєнь потребує комплексного 

клінічного, патолого-анатомічного та хіміко-токсикологічного дослідження. У результаті 

проведеного дослідження детально вивченено  клінічні симптоми та структурні зміни, які 

розвиваються за спонтанного отруєння китайських перепелів  діазиноном. Виявлені клінічні 

ознаки (тремор та парези крил, спастичні скорочення, судоми, а надалі паралічі м’язів 

тазових кінцівок, некоординовані рухи тощо) вказують на порушення нормального 

проходження нервових імпульсів у центральній та периферичній нервовій системі. Під час 

проведеного патоморфологічного дослідження виявили виражені дисциркуляторні зміни: 

гостру застійну гіперемію, стаз і діапедезні  крововиливи, а також дистрофічні та 

некротичні зміни нейронів головного мозку, епітелію ниркових канальців, гепатоцитів, 

кардіоміоцитів тощо. Під час розтину відбирали матеріал (вміст вола, а також загальні 

проби печінки та нирок) з метою визначення у них токсичних речовин. Унаслідок 

проведеного токсикологічного дослідження екстракту вмісту вола, а також печінки та 

нирок методом тонкошарової хроматографії на папері з проявленням йод-вісмутовим 

реактивом отримано якісну позитивну реакцію щодо сполуки діазинон.  
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Одним із високоефективних неспецифічних фосфорорганічних інсектицидів є 

діазинон (O,O-діетил O-2-ізопропіл-6-метилпіримідин-4-іл фосфоротіоат), що володіє 

вираженими акарицидними та нематоцидними властивостями,  широко використовується у 

рослинництві та ветеринарній медицині [1-3]. Спонтанні отруєння птахів діазиноном 

трапляються досить часто, що насамперед пов’язано з високою чутливістю їх до зазначеного 

препарату [4, 5].  

За перорального потрапляння діазинон швидко всмоктується в органах травлення, 

метаболізує з утворенням діазоксону та виводиться в основному з сечею [6]. Вираженість 

структурних змін залежить від дози та кратності надходження діазинону. У вітчизняній 

літературі повідомлення щодо патологоанатомічних змін та лабораторної діагностики 

отруєння птахів діазиноном зустрічаються рідко,  що утруднює  діагностику зазначеного 

захворювання. Зважаючи на різнопланове використання діазинону, вивчення клінічних 

ознак, а також патоморфологічних змін за спонтанного отруєння птахів зазначеним 

фосфорорганічним інсектицидом є актуальним питанням ветеринарної медицини і має 

науково-практичне значення. 

                                                           
1Науковий керівник –  Р. С. Данкович, к. вет. н., доцент кафедри нормальної та патологічної 
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Матеріали і методи. Дослідження провели на китайських перепелах –  Соturnix 

chinensis (n=8), у яких діагностували захворювання, що мало ознаки спонтанного отруєння. 

У хворої птиці детально вивчено клінічну картину. Для контролю використовували клінічно 

здорових китайських перепелів – Соturnix chinensis (n=5). Розтин птахів проводили за 

методом Шора з діагностичною метою. Шматочки органів фіксували у 10 % нейтральному 

формаліні, 96 % етиловому спирті та рідині Карнуа. Гістозрізи виготовляли за допомогою 

санного та заморожуючого мікротомів, фарбували гематоксиліном та еозином, суданом-ІІІ, а 

також за методом Ніссля [7]. Морфологічні зміни в клітинах головного мозку вивчали 

відповідно до класифікації, що наведена у науковій праці “Гистопатология центральной 

нервной системы” [8]. Гістологічне дослідження препаратів та їх фотографування проводили 

з використанням мікроскопа Leica DM-2500 (Switzerland), фотокамери Leica DFC450C і 

програмного забезпечення Leica Application Suite Version 4.4. Також проводили хіміко-

токсикологічне дослідження екстракту вмістимого вола, а також печінки та нирок методом 

тонкошарової хроматографії на папері з проявленням йодвісмутовим реактивом (експрес-

метод) для визначення наявності діазинону [9]. 

Результати й обговорення. У китайських перепелів, у яких реєстрували отруєння 

діазиноном, відзначали пригнічення, блідість слизових оболонок, пронос. Птахи сиділи 

опустивши крила, не поїдали корм, втрачали масу тіла. Надалі розвивались тремор та парези 

крил, судоми, спастичні скорочення м’язів тазових кінцівок, наростала м’язова слабість. З 

ротової порожнини виділялась мутна дещо тягуча рідина. У термінальні періоди хвороби 

відзначали гіпотермію, некоординовані рухи, птахи падали на спину, не могли підвестись, у 

них реєструвались спазми різних груп м’язів, паралічі, утруднене та часте дихання, що 

супроводжувалось хрипами, у період агонії розвивався ціаноз шкіри. 

За зовнішнього огляду трупів китайських перепелів виявили гостру застійну 

гіперемію шкіри та підшкірної клітковини, яка супроводжувалась вираженою  синюшністю 

зовнішніх покривів, особливо передньої частини тіла. Пір’я навколо клоаки було склеєне та 

забруднене напіврідкими каловими масами біло-жовтого кольору. Трупне заклякання було 

яскраво вираженим. Воло містило незначну кількість  слизистої маси. У тонкому кишечнику 

відзначали помірно виражену гіперемію слизової оболонки та збільшення кількості слизу 

сіро-жовтого кольору. 

Печінка була збільшена, помірно дряблої консистенції, неоднорідно забарвлена у 

коричнево-червоний колір, з поверхні розрізу стікала венозна кров. Жовчний міхур був різко 

розширений, переповнений жовчю світло-зеленого кольору. За гістологічного дослідження 

печінки виявили різке розширення та переповнення еритроцитами венозних судин різного 

калібру (рис. 1), а також внутрідолькових капілярів синусоїдного типу. Еритроцити у 

судинах досить часто склеювались. Також реєстрували дрібновакуольну дистрофію та 

некротичні зміни гепатоцитів. Відзначали помірне збільшення кількості макрофагів та 

лімфоцитів  у стромі печінки. 

Нирки також були збільшені, нерівномірно забарвлені у сіро-жовтий колір з 

вкрапленнями червоного кольору. Консистенція нирок була неоднорідною, здебільшого 

пружною, подекуди в’ялою. За гістологічного дослідження виявляли некротичні зміни 

епітеліоцитів ниркових канальців, що були найбільш вираженими у проксимальному 

сегменті нефрона. За умов розвитку некротичних змін ядра епітеліоцитів ниркових канальців 

зменшувались  в об’ємі, ставали однорідно та інтенсивно базофільними (каріопікноз), 

розпадались на окремі глибки (каріолізис). В окремих нефроцитах унаслідок повної 

дезінтеграції хроматину ядра не вузуалізувались (каріолізис). Цитоплазма деяких 

епітеліоцитів ниркових канальців також розпадалась на окремі глибки (плазморексис). 

Досить часто некротизовані клітини або їх фрагменти десквамувались у просвіт канальців.  

Венозні судини, а також капіляри перитубулярної капілярної сітки були розширені, 
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переповнені еритроцитами (рис. 2). Еритроцити у капілярах розташовувались у декілька 

рядів, склеювались. Траплялись перивазальні набряки та діапедезні крововиливи. 

За дослідження серця встановили помірне розширення і переповнення кров’ю  

правого передсердя та шлуночка, незначне потоншення їх стінки. Міокард був забарвлений у 

бідо-рожевий колір, консистенція його була  здебільшого пружна, ендокард – гладкий та 

блискучий. За гістологічного дослідження виявили, що цитоплазма окремих кардіоміоцитів 

втрачали посмугованість. Поодинокі кардіоміоцити зазнавали некротичних змін. Судини 

міокарду були розширені, переповнені еритроцитами.  
 

      

Рис. 1. Різке розширення та переповнення 

еритроцитами венозної судини печінки. Склеювання 

еритроцитів у просвітах внутрідолькових капілярів 

синусоїдного типу. Гематоксилін та еозин х 400 

Рис. 2. Розширення та переповнення еритроцитами 

венозної судини нирок, а також капілярів 

перитубулярної капілярної сітки. Склеювання 

еритроцитів у просвіті венозної судини та в 

капілярах. Некротичні зміни епітелію ниркових 

канальців. Гематоксилін та еозин х 400 

 

Досить виражені гістологічні зміни реєстрували у центральній нервовій системі. За 

макроскопічного дослідження виявляли розширення та переповнення кров’ю судин великих 

півкуль головного мозку. Гістологічно спостерігали розширення та переповнення 

еритроцитами переважно судин венозного русла. Подекуди траплялись діапедезні 

крововиливи (рис. 3). У капілярах відзначали розвиток стазу: вони були розширені, 

переповнені еритроцитами, які досить часто розташовувались у декілька рядів, склеювались.   

У нейронах розвивались виражені дистрофічні та некротичні зміни. Виявили  

ураження характерні для важких змін нервових клітин (рис. 4). Зокрема, реєстрували 

набухання тіла та відростків нейронів, розчинення тигроїдної субстанції, унаслідок чого 

цитоплазма нервових клітин за методом Ніссля забарвлювалась у гомогенно блідо-голубий 

колір. Ядро розташовувалось ексцентрично, ставало інтенсивно базофільним або 

нерівномірно зафарбованим. Досить часто відзначали зморщення ядра (каріопікноз). В 

багатьох нервових клітинах ядро не візуалізувалось (каріолізис), а цитоплазма 

ущільнювалась, забарвлювалась гомогенно та інтинсивно ацидофільно (плазмопікноз). 

Подекуди у цитоплазмі з’являлись вакуолі видовженої форми, що були заповнені 

просвітленою рідиною. За фарбування гістозрізів суданом-ІІІ, виготовлених за допомогою 

заморожуючого мікротома, нейтральних жирів у цитоплазмі нейронів не виявляли. У різних 

відділах головного мозку траплялись клітини-тіні. 
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Рис. 3. Розширення та переповнення еритроцитами  

венозної судини великих півкуль головного мозку. 

Діапедезний крововилив. Гематоксилін та еозин х 400 

Рис. 4. Важкі зміни клітин Пуркіньє мозочка.  

Гематоксилін-еозин х 400 

 

Під час розтину відбирали матеріал (вміст вола, а також загальні проби печінки та 

нирок) з метою виявлення у них токсичних речовин. Унаслідок проведеного нами 

дослідження екстракту з відібраного вмісту вола, печінки та нирок методом тонкошарової 

хроматографії (експрес-метод визначення діазинону) на папері з проявленням йод-

вісмутовим реактивом отримано якісну позитивну реакцію щодо сполуки діазинон (О, О-

діетил-О-(2-ізопропіл-4-метилпіримідил-6)тіофосфат). Чутливість реакції 4 мкг/см2.  

 

В И С Н О В К И 

 

У випадку спонтанного отруєння китайських перепелів діазиноном розвиваються 

клінічні ознаки (тремор та парези крил, спастичні скорочення, судоми, а надалі  паралічі 

м’язів тазових кінцівок, некоординовані рухи тощо), що вказують на порушення 

нормального проходження нервових імпульсів у центральній та периферичній нервовій 

системі. За патологоанатомічного дослідження виявили виражені дисциркуляторні процеси 

(гостру застійну гіперемію, стази, діапедезні крововиливи), дистрофічні та некротичні зміни 

епітелію ниркових канальців, гепатоцитів, кардіоміоцитів, а також нейронів головного мозку 

(важкі зміни нервових клітин). 

Перспективи досліджень. Актуальними напрямками подальших досліджень є 

вивчення ультраструктурних змін, а також патогенезу отруєння діазиноном, розробка нових 

методів експрес-діагностики за спонтанних інтоксикацій  птахів пестицидами. 

 

CLINICAL MANIFESTATIONS AND PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES  

OF SPONTANEOUS POISONING BY DIAZINON IN CHINENSIS PAINTED QUIAL 
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S U M M A R Y 

 

Organophosphate pesticides, including diazinon, often used for illegal poisoning wild or 

domestic birds. For an objective diagnosis in such cases it is necessary to complete pathoanatomical 
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and chemico-toxicological studies. The research was conducted on Chinensis painted quil (Coturnix 

chinensis). The birds were killed as a result of spontaneous poisoning  of the diazinon.  Sick birds  

(n = 8) were delivered of the Department of Normal and Pathological Morphology and  Forensic 

Veterinary Medicine of the Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and 

Biotechnologies Lviv for the purpose of diagnosis.  In the course of the study, clinical manifestation 

and pathoanatomical changes were studied for diazinon poisoning. The breeding of birds was 

carried out using the Shores method. The organs were fixed in 10% neutral formalin, 96% ethanols 

and Carnoy’s solution. The histological sections were made using a sown and freezing microtome, 

stained hematoxylin and eosin, sudan-III and Nissl methods. The histological study of the 

preparations and their photographing was performed using microcope Leica DM 2500, and camera 

Leica Leica DFC 450 C., Application Suite Version 4.4.0. Also, a chemico-toxicological study was 

selected content crop of birds, the liver and kidneys by thin-layer chromatography on a paper with a 

iodine-permeable reagent (express method) to determine the presence of diazinon. 

In the case of spontaneous poisoning of Chinensis painted quil by diazinone develops 

clinical signs (tremor and paresis of wings, spastic contractions, convulsions, and subsequently 

paralysis of pelvic floor muscles, uncoordinated movement), indicating a violation of the normal 

passage of nerve impulses in the central and peripheral nervous system. When conducted 

pathoanatomical studies revealed pronounced dyscirculatory processes: acute passive hyperemia, 

stasis, perivascular edema and hemorrhage. Also registered alteration (protein degeneration and 

necrosis) of hepatocytes, cardiac muscle cells, ephitelial cells of proximal tubules. In the brain 

recorded pronounced changes of neurons: severe changes in nerve cells, and in some cases shadow 

cells were detected. When autopsy selected material for chemical-toxicological research. As a 

resultе the research the extract of selected content crop, the liver and kidney of birds by the method 

of layer chromatography paper manifestation of iodine bismuth quality received positive reaction on 

the compound diazinon.  

Keywords: ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES, DIAZINON, CHINENSIS PAINTED 

QUIL (COTURNIX CHINENSIS), POISONING, ANATOMICAL PATHOLOGY, ACUTE 

PASSIVE HYPEREMIA, SEVERE NEURONAL CHANGES, NECROSIS. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

Фосфорорганические пестициды, в том числе диазинон, достаточно часто применяют 

для несанкционированного отравления диких, а также домашних птиц. В статье описаны 

клинические признаки и структурные изменения, развивающиеся при отравлении расписных 

перепелов диазиноном. Выявленные клинические признаки (тремор и парезы крыльев, 

спастические сокращения, судороги, а в дальнейшем параличи мышц тазовых конечностей, 

некоординированные движения) указывают на нарушение нормального прохождения 

нервных импульсов в центральной и периферической нервной системе. При 

патологоанатомическом исследовании обнаружено выраженные нарушения 

кровообращения: острую венозную гиперемию, стазы, периваскулярные отеки и 
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диапедезные кровоизлияния. Также развиваются дистрофические и некротические 

изменения гепатоцитов, нефроцитов, кардиомиоцитов. В головном мозге регистрировали 

выраженные альтеративные изменения нейронов: тяжелые изменения нервных клеток, кое-

где обнаружили клетки-тени. Во время автопсии отбирали материал (кормовые массы с зоба, 

пробы печени и почек) для проведения химико-токсикологического исследования. В 

результате проведения исследования экстракта из содержимого зоба, а также печени и почек 

методом тонкослойной хроматографии на бумаге с проявлением йод-висмутовым реактивом 

(экспресс-метод) получено качественную положительную реакцию по соединению диазинон.  
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