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АНОТАЦІЯ 

 

Стоцький А.О. «Удосконалення профілактики та засобів терапії за 

патології дистального відділу кінцівок у продуктивних тварин». - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» – Сумський національний аграрний 

університет, м. Суми, 2020.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню хвороб копитець в умовах 

молочного скотарства, та розробці комплексного методу лікування та 

профілактики за патологій дистального відділу кінцівок у продуктивних тварин. 

Установлено, що деформації ратиць у корів в окремих господарствах 

реєструються досить часто. Так, в деяких господарствах їхній показник серед 

загальної кількості обстежених корів становив: 5,96 % – ПП  «Буринське»  Райз 

Максимко, 7,08 % – ТОВ  «Базаліївський колос», 7,54 % – 

ТОВ  «Агрофірма  ім.  Шевченка», 9,69 % – ТОВ АФ «Лан», 11,38 % – 

СТОВ  ім. Шевченка, 11,88 % – СГ «Табис» Республіки Казахстан, 12,28 % – 

ФГ  «Бутенко», 13,83 % – СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська».  

Значна кількість деформацій ратиць (20,29%) виявлена у корів 

ТОВ АФ  «Владана» (безпривʼязне утримання на гумовій підлозі) і найбільше 

(23,21 %) на МТФ «Марткопі – Бага», Грузія (безпривʼязне утримання на бетонній 

підлозі), що повʼязано з несвоєчасною ортопедичною їх обрізкою. 

Моніторинговими дослідженнями наявних тварин встановлено, що 

ортопедична патологія обумовлювалася недотриманням зоогігієнічних умов 

утримання, мацерацією рогу, відсутністю планової обрізки ратиць та травмами. 

У структурі захворювань ратиць гнійно-некротичні процеси діагностуються 

від 2,55 % ПП «Буринське» Райз Максимко Сумського району до 29,80 % у корів 

та 38,36 % у нетелів МТФ «Марткопі – Бага» у Грузії, зумовлюючи зниження 

надоїв до 20-25%. 
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В обстежених господарствах у корів діагностувалися такі захворювання 

пальця: виразка Рустергольца, флегмонозні процеси тканин вінчика, мʼякуша та 

міжпальцевого склепіння, рани та виразки тканин міжпальцевого склепіння, 

поверхневі та глибокі гнійні пододерматити; і в господарствах (при завезенні 

нетелів із Європи) папіломатозний пальцевий дерматит.  

У структурі захворювання ратиць у корів в обстежених господарствах 

України найменший відсоток становили: поверхневі гнійні пододерматити від 

10,00 % у ТОВ «Базаліївський колос» до 18,64 % у ТОВ АФ «Лан» та глибокі від 

5,71 % СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» до 16,67 % ПП «Буринське» 

Райз Максимко. 

У структурі захворювання ратиць у корів поверхневі гнійні пододерматити 

діагностували від 13,33 % у СГ «Табис» Республіки Казахстан до 24,44 % 

МТФ  «Марткопі – Бага», Грузія, у нетелів від 22,73 % до 35,71% відповідно. 

Глибокі гнійні пододерматити діагностовано у 6,67 % корів, як у СГ «Табис» 

Республіки Казахстан так і на МТФ «Марткопі – Бага», Грузія, і від 9,09 % до 

10,71 % відповідно у нетелів. 

До основних причин виникнення захворювань ратиць септичного характеру 

в господарствах слід віднести також ацидоз рубця, гіповітамінози, зниження 

імунного захисту організму (за даними журналу реєстрації хворих тварин). 

У поодиноких випадках прослідковується асоційований звʼязок у виникненні 

захворювань ратиць та акушерсько-гінекологічної патології з найбільшим 

показником у корів СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська»: хвороби 

копитець та ендометрити діагностовано в 1,27 %, хвороби копитець, ендометрити 

- 1,20 %, хвороби копитець, ендометрити, мастити в 0,37 %. Частіше вражалися 

тазові кінцівки - 93,06 % і грудні - 6,94 %, при переважанні запалення однієї ратиці. 

Септичний характер запального процесу пальця супроводжувався 

характерними клінічними ознаками захворювання притаманними діагностованій 

нозологічній формі. 

Проведенням хірургічної диспансеризації протягом року не встановлено 

чіткої залежності у кількості хворих тварин від пори року. 
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Основними збудниками септичних процесів пальця були: моноінфекція 

(68,75 %) - Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Ksebsiella pneumoniae Staphylococcus epidermidis; асоціація 

(31,25 %) - Escherichia coli та Staphylococcus aureus, Ksebsiella pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes, Escherichia coli та Candida albicans, патогенними для 

лабораторних тварин були Enterococcus faecalis та Pseudomonas aeruginosa. 

У схемах лікування сільськогосподарських тварин чільне місце займають 

антибіотики. 

При виборі антибактеріального препарату встановлено, що виділена 

мікрофлора чутлива до препаратів групи фторхінолони: офлоксацину, 

енрофлоксацину, левофлоксацину,  марбоцілу 2 %, (марбофлоксацин). 

Крім дослідження гнійного ексудату від хворих на гнійно-септичні процеси 

пальця корів, нами проведено дослідження їх крові. 

Встановлено, що за розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у корів 

реєструється лейкоцитоз, зростання у 2,18 рази загальної кількості лейкоцитів. 

Крім того, підвищувався вміст еритроцитів в 1,24 рази та концентрація 

гемоглобіну в 1,01 рази. 

Реєстрували зниження показника гематокриту на 16,6%, зростання ШОЕ в 

1,23 рази.  

В еритрограмі хворих тварин встановлено зростання середнього обʼєму 

еритроцитів в 1,13 рази, в одному еритроциті відзначали незначне (в 1,01 рази) 

збільшення вмісту гемоглобіну, зростання концентрації його в еритроцитах в 

1,03  рази, відсоток ширини розподілу еритроцитів невірогідно зростав в 1,27 рази. 

Також реєструвалося збільшення кількості тромбоцитів в 1,11 рази, та зростання їх 

середнього обʼєму в 1,01 рази у порівнянні з інтактними тваринами. 

У лейкограмі, реєструвалося збільшення відсотку паличкоядерних 

нейтрофілів, лімфоцитів та еозинофілів, в 1,14, 1,08 та 1,07 рази відповідно у 

порівнянні з інтактними тваринами. За зниження відсотку сегментоядерних 

нейтрофілів та моноцитів на 7,9 і 14,3% відповідно. 
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За гнійних процесів пальця у корів реєструвалося зростання вмісту 

загального білка, за рахунок збільшення альбумінової фракції, відсотку 

α1- глобулінів та γ-глобулінів. Вміст же α2- β- глобулінової фракції знижувався у 

порівнянні з клінічно здоровими тваринами. 

За порівняння з інтактними тваринами, за гнійно-некротичних процесів 

пальця у сироватці крові корів активність ензимів аланінамінотрансферази (АЛТ) 

зростає в 1,5 рази (Р<0,01) та аспартатамінотрансферази (АСТ) майже вдвічі 

(Р<0,001), що може свідчити про враження печінки та органів які їх продукують 

(клітини печінки, серцевий мʼяз, підшлункова залоза, нирки та мʼязові клітини) .  

Активність α–амілази у порівнянні з інтактними тваринами зростає у 

сироватці крові в 1,3 рази, а лужної фосфатази в 1,9 рази.  

Спостерігається зростання концентрації креатиніну, як кінцевого продукту 

обміну білків, в 1,19 рази (Р<0,05) у порівнянні з інтактними тваринами. 

Концентрація сечовини та креатиніну є додатковими критеріями метаболізму 

протеїнів в організмі. 

При дослідженні основного показника вуглеводного обміну - глюкози, 

встановлено, що її концентрація знижується у порівнянні з показниками клінічно 

здорових тварин в 1,7 рази (Р<0,001). 

У дослідженні також встановлено, що за гнійно-некротичних процесів 

пальця у крові хворих у порівнянні з інтактними тваринами реєстрували зростання 

концентрації загального білірубіну в 2,2 рази (Р<0,001), зниження прямого на 57% 

(Р<0,01) та непрямого білірубіну на 69,1% (Р<0,001) за рахунок розпаду 

гемоглобіну та обміну білків. 

Таким чином, гіпербілірубінемія, можливо, є показником структурних 

уражень паренхіми печінки при порушенні видільної білірубін-функції, 

підвищеному гемолізі еритроцитів за рахунок збільшення у крові непрямого 

(вільного або непроведеного через печінку) білірубіну.  

Крім того, у хворих тварин реєструється зростання концентрації загального 

кальцію в сироватці крові в 1,24 рази (Р<0,01) та зниження рівня неорганічного 

фосфору на 23,00 % у порівнянні з інтактними тваринами. 
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Застосування компʼютерної томографії дозволило виявити приховані ділянки 

гнійного процесу та більш повно оцінити ступінь руйнування анатомічних 

структур. Встановлено набряк підшкірної клітковини, яка оточує септичне 

вогнище та періостальні набряки з часткою руйнацією кісткової поверхні в місці 

локалізації процесу. Крім того встановлено потовщення (набряк) капсули 

копитцевого суглоба в 1,2 рази за рахунок фібринозної її ексудації та потовщення 

ділянки сухожилку довгого розгинача пальців в 1,3 рази. 

На зовнішній поверхні мʼякуша як латерального так і медіального пальця 

були помітні порожнини заповнені гноєм діаметром чотири інколи пʼять 

міліметрів, набряк тканин мʼякуша латеральної ратиці та мʼякуша в ділянці 

аксіальної стінки. 

За результатами проведених лабораторних досліджень щодо чутливості 

мікрофлори до антибіотиків у схему лікування було введено препарат групи 

фторхінолонів енрофлоксацин 10%, який володіє вираженою бактерицидною дією 

у відношенні до грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів та 

мікоплазми. Вводили препарат підшкірно у дозі 2,5 мл на 100 кг живої маси 1 раз 

на добу протягом 2-3 днів.  

У якості засобу патогенетичної терапії у першій дослідній групі проводилося 

опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним 

теплом BOMAAN (5-10 хвилин, два рази на добу), виробництва Німеччини. 

Апарат серії МSI 2571 виявляє протизапальну, протибольову та 

ранозагоюючу дію, у комплексі із антибактеріальним препаратом та маззю на 

гідрофільній основі - це прискорювало видужання тварин за септичних процесів 

пальця. 

Застосування у другій дослідній групі новокаїнової блокади виявилося менш 

ефективним.  

Запропоновані схеми лікування апробовані як за привʼязного так і 

безпривʼязного утримання. 
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У першій дослідній групі за привʼязного утримання фібринозно-некротична 

стадія тривала 1-2 доби, гнійно-секвестраційна – 3-5 та регенеративна – 6-12 діб, за 

безпривʼязного третя дослідна група 1-3, 3-6 та 7-15 діб відповідно.  

Інфрачервоні промені покращують обмінні процеси в зоні їх впливу, 

проявляють протизапальну та знеболювальну дію, прискорюють процеси 

регенерації, прискорюють гранулювання ран та трофічних виразок.  

Тобто за привʼязного утримання корів видужання фіксували на 2-3 доби 

раніше, ніж за безпривʼязного. 

Але за безпривʼязного утримання видужання тварин проходило також 

швидше ніж у групі із застосуванням новокаїнової блокади. 

За привʼязного утримання та опроміненні вогнища апаратом для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом видужували усі тварини (перша дослідна група) на 

13-14 добу, за безпривʼязного - на 16-17 добу у (третя дослідна група), різниця у 

термінах видужання становила 3,2 дня. 

У другій дослідній групі за привʼязного утримання фібринозно-некротична 

стадія тривала 1-4 доби, гнійно-секвестраційна – 5-7 та регенеративна – 8-16 діб, за 

безпривʼязного четверта дослідна група 1-5, 5-7 та 8-17 діб відповідно.  

У четвертій групі повне видужання реєструвалося у трьох тварин на 19 добу 

і в 9 на 20 (19,75±0,15 діб) при різниці у групах 2,5 доби. 

У першій контрольній групі тварин за безпривʼязного утримання фібринозно-

некротична стадія тривала 1-6 діб, гнійно-секвестраційна – 7-10 та регенеративна – 

11-17 діб, у другій контрольній групі 1-6, 7-9 та 10-19 діб відповідно. 

Тобто у контрольних групах тварин видужання проходило повільніше, ніж у 

дослідних. Так, у першій контрольній групі тварин очищення ран, гранулювання та 

епітелізація проходили повільно, зумовлюючи повне видужання на 22 добу у 10 

тварин, і у двох на 23 (22,17±0,39 доби у групі). 

У другій контрольній групі за використання мазі власного виробництва зміна 

стадій проходила швидше, ніж у першій контрольній, видужання в групі 

реєстрували на 21 добу у 11 корів і однієї на 22 (21,08±0,29 дня), невірогідно 

відрізняючись від термінів 1-ї контрольної групи.  
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Таким чином, розробка та впровадження схеми лікування за гнійно-

некротичних процесів пальця у тварин повинна базуватися на комплексному 

лікуванні з включенням до схеми засобів етіотропної, симптоматичної та 

патогенетичної терапії. 

Отже, за включення у схему лікування корів за привʼязного утримання 

опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним 

теплом BOMAAN (5-10 хвилин два рази на добу) з 1 по 12-у добу сприяло 

видужанню тварин у найкоротші терміни; і економічна ефективність на одну 

корову у порівнянні з першою контрольною (базовою) становила 373,49 грн., у 

другій дослідній групі - 115,09 грн. 

За привʼязного утримання корів у СТОВ «Надія», філія МТФ 

«Красносільська» економічна ефективність ветеринарних заходів на одну тварину 

у порівнянні з другою контрольною (базовою) групою становила у третій дослідній 

групі 142,48 грн. і була економічно невигідною, у четвертій групі - 58,67 грн. 

Встановлено, що важливим за лікування хворих тварин є ортопедична 

обробка ратиць, використання засобів, що чинять бактерицидну дію, стимулюють 

процеси регенерації ушкоджених тканин. 

Важливим у зменшенні захворюваності ратиць у корів є застосування 

антисептичних копитцевих ванн. 

Прогін корів за безпривʼязного утримання через копитцеві ванни, заповнені 

0,2%- ним розчином засобу ДезСану, або обробка ратиць за допомогою 

акумуляторного обприскувача за привʼязного утримання дозволяло вже 4-5-у добу 

відмітити зменшення запальних процесів у першій і другій групах. Застосування ж 

засобу протягом двох тижнів дозволяло профілактувати хвороби ратиць у корів у 

дослідних господарствах. 

Прогін корів за безпривʼязного утримання через копитцеві ванни, заповнені 

2,5 % розчином PEDILINE PRO, або обробка ратиць за допомогою акумуляторного 

обприскувача за привʼязного утримання дозволяло пізніше на 2 - 4- у доби, ніж у 

дослідних групах, відмітити зменшення запальних процесів. Крім того, обробки 

проводили у цих групах протягом трьох тижнів. 



9 
 

Важливим фактором у попередженні поширення патології дистального 

відділу кінцівок у корів та профілактиці ускладнень в дослідних господарствах є 

проведення планової ортопедичної обробки ратиць два рази на рік, покращення 

зоогігієнічних умов утримання, своєчасне видалення гноївки (мацерація рогу 

ратиць), висококонцентратний тип годівлі (схильність корів до розвитку ацидозу, 

кетозу, ендотоксикозу тощо). 
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ABSTRACT 

 

Stotskyi A.O. Improvement of Prevention and Treatment of Distal Limb 

Pathology in Productive Animals. - Qualification scientific paper, manuscript. 

Dissertation for a Doctor of Philosophy: Specialty 211 - Veterinary Medicine. - 

Sumy National Agrarian University, Sumy, 2020. 

This dissertation focuses on the study of ungulate diseases in dairy farming and 

development of a multimodality therapy, prevention of distal extremities pathologies in 

productive animals. 

It is established that deformations of hooves in cows are registered quite often in 

some farms. In some farms their indicator among the total number of surveyed cows was: 

5,96 % - PE «Burynske» Raiz Maksimko; 7,08 % - LLC «Bazaliyivsky Kolos»; 7,54 % 

- LLC «Agrofirma Shevchenko»; 9,69 % - LLC AF «Lan»; 11,38 % - LLC 

«Shevchenko»; 11,88 % - AF «Tabis» in Republic of Kazakhstan; 12,28 % - Farm 

«Butenko»; 13,83 % - a branch «Nadiya» of LLC  «Krasnosilska». 

A significant number of hoof deformations (20,29 %) was found in cows of LLC 

AF «Vladana» (loose housing farm with a rubber floor) and the largest number (23,21 %) 

of LLC «Martkopi-Baga» dairy farm, Georgia (loose housing farm with a concrete floor) 

which is associated with untimely orthopedic trimming. 

Monitoring studies of existing animals showed that orthopedic pathology was 

caused by noncompliance with zoohygienic conditions, maceration of the horn, lack of 

planned hoof trimming, injuries. 

Purulent-necrotic processes of hooves are diagnosed from 2,55 % (PE  «Burynske» 

Rise Maksymko, Sumy region) to 29,80 % in cows and 38,36 % in heifers (LLC 

«Martkopi-Baga» dairy farm, Georgia) and leads to a reduction in milk yield to 20 - 25%. 

The following finger diseases in cows in the surveyed farms were diagnosed: 

Rusterholtzʼs ulcer, phlegmonous processes of coronary tissues, pulp and interdigital 

arch, wounds and ulcers of interdigital tissues, superficial and deep purulent 

subdermatitis; and in farms where heifers are imported from Europe a papillomatous 

finger dermatitis was diagnosed. 
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The lowest percentage of hoof disease in the surveyed farms of Ukraine were a 

superficial purulent subdermatitis (from 10,00 % in LLC «Bazaliyivsky  Kolos» to 

18,64 % in LLC AF «Lan») and deep purulent subdermatitis (from 5,71 % in a branch 

«Nadiya» of LLC «Krasnosilska» to 16,67 % PE «Burynske» Rise Maksymko). 

The superficial purulent subdermatitis was diagnosed from 13,33 % in AF «Tabis» 

in Republic of Kazakhstan; to 24,44 % in LLC «Martkopi-Baga» dairy farm, Georgia; in 

heifers from 22,30 % to 35,71 % respectively. Deep purulent subdermatitis was 

diagnosed at 6,67 % of cows, both AF «Tabis» in Republic of Kazakhstan and LLC 

«Martkopi-Baga» dairy farm, Georgia; and in heifers from 9,09 % to 10,71 % 

respectively. 

The main causes of septic hoof diseases in farms should also include acidosis of 

the rumen, hypovitaminosis, decreased immune protection of the body (according to the 

register of sick animals book). 

In isolated cases, the associated connection of hoof diseases and obstetric -

gynecological pathology has been established with the highest rate in cows in a branch 

«Nadiya» of LLC «Krasnosilska»: hoof diseases and endometritis diagnosed at 1,27 %; 

hoof diseases, endometritis at 1,20 %; hoof disease, endometritis, mastitis at 0,37 %. The 

pelvic extremities were more often affected at 93,06 % and the thoracic at 6,94 %, with 

inflammation of one hoof predominating. 

The septic nature of the inflammatory process of the finger was accompanied by 

characteristic clinical signs of the disease inherent in the diagnosed nosological form. 

Surgical medical examination during the year did not establish a clear dependence 

in the number of sick animals on the season. 

The main causative agents of septic processes of the finger were: monoinfection 

(68,75 %) - Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Ksebsiella pneumonia, Staphylococcus epidermidis; in association 

(31,25 ) – Escherichia coli and Staphylococcus aureus; Ksebsiella pneumonia and 

Streptococcus pyogenes; Escherichia coli and Candida albicans; pathogenic for 

laboratory animals were Enterococcus faecalis and Pseudomonas aeruginosa. 

Antibiotics occupy a prominent place in the treatment schemes of farm animals. 
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The studied pathogenic microflora was sensitive to drugs of the fluoroquinolone 

group: Ofloxacin, Enrofloxacin, Levofloxacin, Marbocil 2% (Marbofloxacin). 

In addition to the study of purulent exudate, we conducted a blood test. 

It is established that with the development of purulent-necrotic processes of the 

finger in cows registered leukocytosis, an increase of 2,18 times the total number of 

leukocytes. 

In addition to the study of purulent exudate, we conducted a blood test. 

It was found that the purulent-necrotic process of the finger causes an increase in 

the total number of leukocytes in 2,18 times. 

In addition, the content of erythrocytes increased by 1,24 times and the 

concentration of hemoglobin increased by 1,01 times. 

Recorded a decrease in hematocrit level by 16,6% and an increase in ESR by 1,23 

times. 

The erythrogram of sick animals showed an increase in the average volume of 

erythrocytes at 1,13 times, in one erythrocyte noted a slight (1,01 times) increase in 

hemoglobin, an increase in its concentration in erythrocytes at 1,03 times, the percentage 

width of erythrocytes increased incredibly at 1,27 times. There was also at 1,11 times 

increase in platelet count and at 1,01 times increase in mean volume compared to intact 

animals. 

In the leukogram, there was an increase in the percentage of rod neutrophils, 

lymphocytes and eosinophils at 1,14, 1,08 and 1,07 times, respectively, compared with 

intact animals. With a decrease in the percentage of segmental neutrophils and monocytes 

by 7,9 and 14,3 %, respectively. 

Due to an increase in the albumin fraction of α1-globulins and γ-globulins, this 

increased the content of total protein in purulent processes of the finger in cows. The 

content of α2- β-globulin fraction decreased in comparison with clinically healthy 

animals. 

In case of purulent-necrotic processes the activity of alanine aminotransferase 

enzymes in the blood serum increased by 1,5 times (P<0,01) and aspartate 

aminotransferase enzymes increased twice (P<0,001) compared with intact animals, this 
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may indicate liver and organs damage which produce it (liver cells, heart muscle, 

pancreas, kidneys and muscle cells). 

The activity of α-amylase increases at 1,3 times in serum and at 1,9 times in alkaline 

phosphatase compared to intact animals. 

Registered an increase in the concentration of creatinine as the end product of 

protein metabolism by 1,19 times (P<0,05) compared with intact animals. The 

concentration of urea and creatinine are additional criteria for protein metabolism in the 

body. 

In the study of glucose is the main indicator of carbohydrate metabolism, was found 

that its concentration is reduced compared to clinically healthy animals by 1,7 times 

(P<0,001). 

Blood analysis recorded a concentration of total bilirubin, which increased by 2,2 

times (P<0,001), direct bilirubin decreased by 57% (P<0,01) and indirect bilirubin 

decreased by 69,1 % (P<0,001) due to the breakdown of hemoglobin and protein 

metabolism.  

Thus, hyperbilirubinemia may be an indicator of structural lesions of the liver 

parenchyma in violation of excretory bilirubin function, increased hemolysis of 

erythrocytes due to an increase in blood indirect bilirubin (free or not passed through the 

liver). 

In addition, the concentration of total calcium was increased in the serum at 1,24 

times (P <0,01) and the level of inorganic phosphorus was reduced by 23,00 % in the 

organism of sick animals compared with intact animals. 

The use of computed tomography has allowed us to identify hidden areas of the 

purulent process and more fully assess the degree of destruction of anatomical structures. 

Subcutaneous tissue edema at the periphery of the septic center and periosteal edema with 

partial destruction of the bone surface at the site of the process were found by us. In 

addition, due to its fibrinous exudation, the edema of the capsule of the hoof joint was 

thickened at 1,2 times and the tendon of the long extensor digitorum was thickened at 1,3 

times. 
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On the outer surface of the pulp of the lateral and medial finger were visible 

purulent cavities 4-5 millimeters in diameter, the tissues of the pulp of the lateral hoof 

and the pulp in the area of the axial wall were swollen. 

According to laboratory results on the sensitivity of the microflora to antibiotics 

for treatment was used the drug «Enrofloxacin 10%» with a pronounced bactericidal 

effect against gram-positive, gram-negative microorganisms and mycoplasma. The drug 

was administered subcutaneously at a dose of 2,5 ml per 100 kg of body weight, 1 time 

per day for 2-3 days. 

The affected area was irradiated with a German-made device BOMAAN for 

vibration therapy with infrared heat (5-10 minutes, twice a day) as a method of 

pathogenetic therapy for the first experimental group. 

The MSI 2571 series device has anti-inflammatory, analgesic and wound-healing 

effects, in combination with an antibacterial drug and a hydrophilic ointment. This 

accelerated the recovery from septic processes of the finger. 

The use of Novocaine blockade in the second experimental group was less 

effective. 

The proposed treatments have been tested in both tethered and loose-housing barn. 

In the first experimental group with tethered, the fibrinous-necrotic stage lasted 

about 1-2 days, purulent-sequestration from 3 to 5, regenerative from 6 to12 days. In the 

third experimental group with loose-housing barn, the fibrinous-necrotic stage lasted 1-

3, 3-6 and 7 -15 days respectively. 

Infrared rays improve metabolic processes in the area of their influence, have anti-

inflammatory and analgesic effects, accelerate regeneration processes, accelerate the 

granulation of wounds and trophic ulcers. 

So, recovery of cows in the tie barn was recorded 2-3 days earlier than in the loose-

housing barn.  

In the loose-housing barn recovery of cows was faster than in the group using 

Novocaine blockade. 

All animals of the first experimental group recovered by 13-14 days under 

hardware irradiation and in the tie barn; animals in the loose-housing barn (third 
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experimental group) recovered by 16-17 days, the difference in recovery time in groups 

was 3,2 days. 

In the second experimental group (animals in the tie barn) a fibrinous-necrotic stage 

lasted 1-4 days, purulent-sequestration stage lasted 5-7 and regenerative stage lasted 8-

16 days, in the fourth experimental group (animals in the loose-housing barn) stages 

lasted 1-5; 5-7 and 8 -17 days respectively. 

In the fourth group, complete recovery was registered in three animals by 19 days 

and in 9 animals by 20 days (19.75 ± 0.15 days) with a difference in groups of 2,5 days. 

In the first control group of animals with loose-housing barn the fibrinous-necrotic 

stage lasted 1-6 days, purulent-sequestration stage lasted 7-10 and regenerative stage 

lasted 11-17 days, in the second control group stages lasted 1-6, 7-9 and 10-19 days 

respectively. 

That is, recovery in the control group of animals was slower than in the 

experimental. Wound cleansing, granulation and epithelialization were slow in the 1-st 

control group of animals, causing complete recovery in 10 animals by 22 days, and in 2 

animals by 23 days (22,17 ± 0,39 days in the group). 

The change of stages was faster in the second control group where the own-made 

ointment was used, recovery in the group was recorded by 21 days in 11 cows and one 

cow by 22 days (21,08 ± 0,29 days), which was incredibly different from the terms of the 

first control group. 

So, the development and implementation of a treatment regimen for purulent-

necrotic processes of the finger in animals should be based on a comprehensive treatment 

with the inclusion in the scheme of etiotropic, symptomatic and pathogenetic therapy. 

Therefore, the treatment of cows (tie barn) by including irradiation of the affected 

area with the BOMAAN device for vibration therapy with infrared heat (5-10 minutes 

twice a day) contributed to the recovery of animals in the shortest possible time from 1 to 

12 days. Economic efficiency per cow was 373.49 UAH in comparison with the first 

control (base), in the second experimental group was 115.09 UAH. 

In a branch «Nadiya» of LLC «Krasnosilska» (loose-housing barn) the economic 

efficiency of veterinary measures per animal in the third experimental group in 
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comparison with the second control (base) group amounted to 142,48 UAH and was 

economically unprofitable, in the fourth group was minus 58,67 UAH. 

It is established that orthopedic treatment of hooves, use of bactericidal drugs, 

stimulating regeneration processes of damaged tissues is important for the treatment of 

sick animals. 

The use of antiseptic hoof baths is important in reducing of morbidity. 

The use a bath with a 0,2% «DesSan» solution or treatment with a cordless sprayer 

allowed to note the reduction of inflammatory processes in the first and second groups 

for 4-5 days (tie barn). The use of the solution for two weeks allowed to prevent hoof 

diseases in cows in experimental farms. 

The use a bath with a 2,5% «PEDILINE PRO» solution or treatment of hooves with 

a wireless spray allowed to note the reduction of inflammatory processes in 2 - 4 days 

(loose-housing barn) than in experimental groups. In addition, treatments were performed 

in these groups for three weeks. 

An important factor in preventing the spread of distal limb pathology in cows and 

prevention of complications in experimental farms is the planned orthopedic treatment of 

hooves twice a year, improving zoohygienic conditions, timely removal of pus 

(maceration of the hoof horn), highly concentrated type of feeding (predisposition to the 

development of acidosis, ketosis, endotoxicosis, etc.). 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АЛТ аланінамінотрансфераза [К.Ф. 2.6.1.2] 

АСТ аспартатамінотрансфераза [К.Ф. 2.6.1.1] 

АФ агрофірма  

БАТ біологічно активні точки 

КТ компʼютерна томографія 

МТФ   молочно – товарна ферма  

МЦ медичний центр 

ПМП протимікробні препарати 

ПП приватне підприємство 

ППД папіломатозний пальцевий дерматит  

СГ селянське господарство 

СТОВ 
сільськогосподарське товариство з обмеженою 

відповідальністю  

ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю 

ФАН фагоцитарна активність нейтрофілів 

ФГ фермерське господарство 

ФІ фагоцитарний індекс 

ШОЕ швидкість осідання еритроцитів 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Забезпечення населення України молоком і молочними 

продуктами вітчизняного виробництва є актуальним питанням продовольчої 

безпеки. Тому на державному рівні розвиток молочного скотарства визначено 

пріоритетним напрямом аграрної політики України, на який спрямовуватиметься 

фінансова підтримка держави. Розвиток галузі планується досягати шляхом 

збільшення поголівʼя корів, породного (генетичного) поліпшення худоби та 

технічного переоснащення приміщень і модернізації технологічних процесів [1]. 

Зміни рівня та структури світового виробництва молока і молокопродуктів в 

розрізі країн, їх споживання і ціноутворення потребують проведення детального 

дослідження і аналізу, виявлення проблем та обґрунтування основних напрямів 

розвитку всіх складових ринку молока як у вітчизняному, так і світовому вимірі [2]. 

Сучасним підприємствам необхідно враховувати ряд важливих чинників, які 

складають зовнішнє і внутрішнє середовище, силу й активність конкурентної 

боротьби, потенціал маркетингу, економічні складові [3].  

Одним із суттєвих резервів успішного розвитку тваринництва, збільшення 

виробництва мʼяса і молока є попередження і боротьба із захворюванням копитець 

у великої рогатої худоби, які завдають господарствам значних економічних 

збитків  [4, 5, 6]. 

Захворювання копитець у корів зустрічаються досить часто у багатьох 

спеціалізованих господарствах з виробництва молока, що підтверджено низкою 

досліджень [7, 8, 9]. 

За даними інших авторів ортопедична патологія у корів у сучасних умовах 

молочного скотарства набула гострого проблемного характеру і, незважаючи на 

широкий науковий аналіз, залишається гальмівним фактором для рентабельності 

виробництва молока [10, 11].  

Серед хвороб кінцівок найбільша частка припадає на гнійно-некротичні 

ураження в ділянці пальців, негативними наслідками яких є зниження 



22 
 

продуктивності до 10% і більше, значні витрати на лікування, втрата відтворної 

здатності та вимушене вибракування корів у межах 16–27% [12, 13]. 

Найпоширенішими ураженнями копитець у корів, особливо в господарствах, 

де не проводиться планова ортопедична обробка, є деформації ратиць, гнійний 

дерматит, флегмони вінчика та мʼякуша, виразки шкіри міжпальцевої щілини, 

підошви та мʼякуша. На таких фермах названі патології зустрічаються у 50–70% 

корів [12]. 

Незважаючи на вивчення ключових аспектів ортопедичних хвороб у 

молочному скотарстві [12, 15, 16] та останні дослідження зазначена проблема 

[17,  18] не втратила своєї нагальності, й створила низку нових гострих 

питань [19,  20]. 

На сьогодні, вивчено роль мікробних та грибкових збудників у розвитку 

запальних й регенеративних процесів [22], визначено механізми розвитку хвороб 

опорно-рухової системи за ацидозу рубця, кетозу, порушень обміну речовин, 

остеодистрофії [20, 21]. Доведено, що за гепатозу дисбаланс, що виникає, 

призводить до порушення метаболізму кісткової тканини і деструктивно-

дистрофічних процесів у кістково-суглобовому апараті [23, 24, 25].  Враховуючи 

зазначене вище в сучасних реаліях ведення молочного тваринництва виникла 

потреба в удосконалення прфілактики та засобів терапії за патології дистального 

відділу кінцівок у продуктивних тварин.  

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали 

дисертаційної роботи є частиною комплексних наукових досліджень кафедри 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва Сумського національного аграрного університету за тематичними 

планами науково-дослідних робіт: «Система моніторингу методів контролю та 

ветеринарно-санітарних заходів, щодо якості й безпеки продукції тваринництва 

при хворобах заразної етіології» (№  державної реєстрації 0114U005551, 2014–2019 

рр.); «Прогнозування ризиків транскордонного заносу та поширення особливо 

небезпечних хвороб тварин та розробка науково обґрунтованих систем дезінфекції 
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на основі інноваційних імпортозамінних високоефективних засобів» (№ державної 

реєстрації 0115U001342, 2018-2023 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи було 

клініко- експериментально обґрунтувати етіологічні критерії та патогенетичну 

роль факторів розвитку ортопедичної патології, на підставі чого розробити її 

комплексне лікування та профілактику. 

Для досягнення мети було окреслено такі завдання: 

− дослідити технологічні умови утримання корів у досліджувних 

господарствах Північно-східного регіону України, республіки Казахстан та Грузії;  

− визначити поширеність ортопедичних хвороб та деформацій копитець у 

корів залежно від рівня їх продуктивності, віку, породи (голштинської, 

симентальської, лебединської, джерсейської) в господарствах Північно-східного 

регіону України, Республіки Казахстан та Грузії; 

− визначити особливості клінічного перебігу захворювань дистального 

відділу кінцівок у корів  Північно-східного регіону України, Республіки Казахстан 

та Грузії; 

− провести бактеріологічні дослідження зразків гнійного ексудату від корів 

за гнійно-некротичних уражень пальця; 

− дослідити морфологічний склад та лейкограму крові корів за септичних 

уражень кінцівок; 

− дослідити біохімічний статус сироватки крові у корів за септичних уражень 

кінцівок; 

− удосконалити діагностику гнійно-некротичних уражень пальця 

проведенням компʼютерної томографії; 

− клініко-експериментально обґрунтувати комплексне лікування корів з 

гнійно-некротичними ураженнями кінцівок та визначити його економічну 

ефективність; 

− клініко-експериментально обґрунтувати удосконалення схеми 

профілактики гнійно-некротичних процесів пальця у корів. 

Обʼєкт дослідження – корови з гнійно-некротичними ураженнями кінцівок. 
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Предмет дослідження – етіологічні фактори, стан морфологічного складу 

крові, білкові фракції, біохімічний склад сироватки крові за ортопедичної патології 

у корів. 

Методи дослідження: клінічні, морфологічні (кількість промієлоцитів, 

мієлоцитів, метамієлоцитів, нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів, еозинофілів, 

базофілів, плазматичних клітини, лейкоцитів, еритроцитів, середнього обʼєму 

еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, концентрації 

гемоглобіну в еритроцитах, ширину розподілу еритроцитів, тромбоцитів, 

середнього обʼєму тромбоцитів, гематокриту), біохімічні (вміст гемоглобіну, 

загального білка, білкові фракції, глюкози, креатиніну, сечовини, білірубіну 

(загального, прямого та непрямого), неорганічного фосфору та загального 

кальцію), компʼютерна томографія (КТ-діагностика), біостатистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в Україні проведена 

компʼютерна томографія (КТ-діагностика) дистального відділу кінцівки великої 

рогатої худоби за гнійно-некротичних процесів пальця.  

Уперше в Україні на основі клініко-експериментальних досліджень 

розроблено та впроваджено комплексне лікування корів з гнійно-некротичними 

ураженнями кінцівок із застосуванням препарату енрофлоксацину 10%, 

використанням віброакустичного масажу і інфрачервоного випромінювання та мазі 

«Левомеколь», що дозволяє скоротити терміни регенерації ушкоджених тканин. 

Уперше в Україні з метою профілактики ускладнень септичного характеру 

ратиць у корів запропоновано їх прогін, за безпривʼязного утримання, через 

копитцеві ванни заповнені 0,2%-ним розчином, «ДезСану», або обробка ратиць за 

допомогою акумуляторного обприскувача за привʼязного утримання протягом 

двох тижнів.  

Практичне значення одержаних результатів. Практикуючим спеціалістам 

ветеринарної медицини доведена необхідність проведення комплексного 

лікування, спрямованого на ортопедичну патологію, що достовірно збільшує 

результативність проведених терапевтичних заходів. 
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Застосування розробленого комплексного лікування корів з гнійно-

некротичними ураженнями кінцівок із застосуванням препарату енрофлоксацину 

10% та використанням інфрачервоного випромінювання та мазі «Левомеколь». 

Застосування з метою профілактики гнійно-некротичних процесів пальця у 

корів за безпривʼязного утримання, ножних ванн, заповнених 0,2%-ним розчином 

ДезСану, або обробка ратиць за допомогою акумуляторного обприскувача за 

привʼязного утримання протягом двох тижнів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно виконано весь обсяг 

клініко-експериментальних досліджень, проведено статистичну обробку 

одержаних результатів, їх аналіз та узагальнення. Біохімічні дослідження частково 

виконані у ветеринарній лабораторії ТОВ «Бальд», м. Київ, бактеріологічні – на 

кафедрі ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва СНАУ, в Сумській регіональній державній лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

ветеринарній лабораторії ТОВ «Бальд», м. Київ, КТ - дослідження у кабінеті 

компʼютерної томографії МЦ «Медея Суми» на сучасному мультиспіральному 16-

ти зрізовому томографі «Aquilion 16» фірми TOSHIBA (Японія).  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися, обговорювалися і були схвалені на міжнародних  наукових і науково-

практичних конференціях: «Динаміка. Розробка. Світова наука» (Тези доповідей 

VI Міжнародної науково-практичної конференції, Ванкувер, Канада, 19-21 лютого 

2020 року; «Перспективи світу. Наука і освіта» (Тези доповідей XI Міжнародної 

науково-практичної конференції, Осака, Японія, 15-17 липня 2020 року). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 4 наукові 

праці, у тому числі 3 статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у 

періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до складу 

Європейського Союзу та 2 тези наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертаційна робота складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та 

методів досліженнь, результатів власних досліджень, узагальнення, аналізу та 
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обговорення результатів дослідження, висновків та пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел і 7 додатків. Основний текст дисертації викладений 

на 177 сторінках компʼютерного друку, вона ілюстрована 29 таблицями та 37 

рисунками. Список використаних джерел включає 211 найменувань, у тому числі 

49 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1. Розповсюдження та етіопатогенез захворювань дистального відділу 

кінцівок у корів 

Ортопедична патологія у корів у сучасних умовах молочного скотарства 

набула гострого проблемного характеру і залишається гальмівним фактором для 

рентабельності виробництва молока. Найбільша частка серед хвороб кінцівок 

припадає на гнійно-некротичні ураження в ділянці пальців [26]. 

Хвороби дистального відділу кінцівок негативно впливають на всі системи 

організму тварини, зумовлюючи ослаблення репродуктивної функції, знижуючи їх 

продуктивність та підвищують сприйнятливість до інших захворювань [27]. 

Патології копитець зумовлюють зниження молочної продуктивності, 

порушення репродуктивної системи та передчасне вибракування хворих 

тварин  [12]. 

Так, для гнійно-некротичні ураження пальців у корів характерна сезонність 

прояву, зі збільшенням кількості випадків частіше у весняний період (березень-

квітень) та повʼязані з високою молочною продуктивністю та породною 

приналежністю [28]. 

У деяких дослідженнях отримані дані щодо асоціативного звʼязку  

виникнення маститу, акушерських та гінекологічних захворювань [29, 30]. 

Авторами доведений негативний вплив ортопедичної патології на  відтворну 

функцію корів та розкриті ендокринні механізми порушення фертильності 

високопродуктивних корів.  

Слід зазначити, що ураженість кінцівок у корів залежить також від породи. 

Так, в української чорно-рябої молочної породи відсоток захворювання 

ратиць коливається в межах 17,6–46,8 %, тоді як в української червоно-рябої 
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молочної лише 5,3–7,2, симентальської – 3,6–7,2, а в червоної степової, навіть 

менше (не перевищуючи 3,6−5,8%).  

У той же час, схильними до ортопедичної патології були корови 

голштинської породи (показник 18,4–64,2 %) і за високих надоїв її відсоток зростав 

на 17 %. 

Крім того, у високопродуктивних корів після першого отелення частіше 

реєструються випадки асоційованого перебігу гострого післяродового метриту та 

гнійно-некротичних уражень кінцівок, становлячи показник 62,6% випадків [27]. 

У структурі незаразної патології у великої рогатої худоби в умовах 

Запорізької області хірургічні захворювання становлять найбільший відсоток. 

Найрозповсюдженішими в досліджених господарствах були виразки і 

флегмони тканин у ділянці міжратицевої щілини (10,8 – 13,8 %), флегмони вінчика 

(13,7 - 15,4 %), пододерматити підошви і мʼякуша (15,8 - 24,8 %), флегмони і 

пододерматити пальцевого мʼякуша (9,6 - 12,7%). 

Крім того, цими дослідниками доведені випадки ускладнених деформацій 

(12,7–14,1%). Встановлено, що в господарствах проходила часта вибраковка корів 

віком 7–9 років, у яких захворювання ратиць реєструвалися у 11,2 – 25,2 % тварин 

та у 14,9–70,9 % їх деформацій [31]. 

При вивченні перебігу захворювань копитець у корів у стаді авторами 

встановлено, що захворювання ратиць діагностували у 26,6% тварин і 33,3% 

деформації (серед яких 12,7–14,1 % це ускладнені деформації) [32]. 

Вагома роль в патології копитець високопродуктивних корів належить 

деформації рогу копитець, зумовлену надмірним згодовуванням концентрованих 

кормів за відсутності або недостатності активного моціону, використання бетонної, 

цегляної та щілинної підлоги, на розведення тварин з деформованими копитцями 

вказують і інші дослідники [33, 34], та відсутність у господарствах організованої 

планової ортопедичної обробки ратиць [35].  

Так, в умовах навчально-дослідного господарства «Ювілейний» Полтавської 

ДАА у 15,4% тварин відстань від вінчика до зачепу копитця становила 11-15,5 см 

(норма 7,5±0,5 см) з кутом нахилу копитця 32-40°(норма 45°). У більшості 



29 
 

випадків, за таких станів копитний ріг був неякісним та представляв собою крихку 

сироподібну масу з численними тріщинами (заповненими гноївкою) та 

намуленнями [35]. 

За даними інших авторів серед корів дійного стада ураження ратиць 

становлять (20,47%), у більшості випадків (65,10%) вони були представлені 

виразкою Рустергольца, яка частіше локалізувався на латеральній ратиці в 

центральній частині підошви у місці її переходу у мʼякуш [36].  

Наводяться дані [37], що витрати і збитки, в розрізі Євросоюзу, через 

кульгавість корів становлять суму 1,1 млрд. євро щорічно і складаються як з  

непрямих витрат на лікування великої рогатої худоби, ремонту стада в результаті 

тотальних втрат, а й також непрямих витрат: зменшення молочної продуктивності, 

порушення плодючості, витрати на робочу силу із догляду за кульгавими 

тваринами та вибракування їх внаслідок виснаження [37]. 

Окремі дослідники [38] повідомляють, що за останні десятиліття 20-50% 

маточного поголівʼя корів ферм і комплексів Південного Уралу мають 

захворювання дистального відділу кінцівок. 

В Україні, основними причинами гнійно-некротичних процесів дистального 

відділу кінцівок у корів та нетелей є незадовільні умови утримання, 

недоодержанням організмом тварин поживних і мінеральних речовин [39]. 

Найбільшого розповсюдження при цьому набувають поверхневі гнійні 

пододерматити (4,8 %), абсцеси (3,5 %), флегмони вінчика (1 %) та рани (6,2 %). 

Виникнення гнійно-некротичних процесів пальця у корів зумовлено 

погіршенням зоогігієнічних умов утримання та годівлі, механічними 

пошкодженнями та відсутністю своєчасної ортопедичної обробки ратиць і можуть 

становити  55 – 60 % серед хвороб кінцівок [40]. 

Встановлено, що найсприйнятливішими до розвитку гнійного 

пододерматиту, в першу чергу були тварини з деформованими ратицями, особливо 

при годівлі патокою та жомом, та 18 % тварини у яких при дослідженні виявляли 

гнильний розпад рогу [41]. 
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Ряд авторів вказують [42], що у весняно-літній та осінній періоди велика 

рогата худоба, перебуваючи на пасовищах, травмує ратиці на невпорядкованих 

шляхах та місцях їх перегону, зумовлюючи розвиток септичних процесів ратиць. 

За даними деяких науковців [43, 44] захворювання кінцівок у худоби має 

сезонність прояву, вказуючи, що більше 20 % тварин хворіє у другій половині 

зимового періоду, менше навесні (в межах 20 %), і не перевищує 10 % в кінці літа 

та восени. 

Інші дослідники вказують, що на тваринницьких комплексах АТ «Арефіно» 

і племзаводі «Барска ферма» гнійно-некротичні процеси ратиць становлять 5-12 % 

протягом року [44].  

За даними інших дослідників хвороби копитець можуть становити 67,7% 

тварин від загального поголівʼя в господарстві. Серед дійного стада запальні 

процеси виявлялися: область мʼякуша – 41 %, область міжкопитцевої щілини 

(виразки) – 34 %, пододерматити – 8 %, область вінчика (виразки), міжпальцевий 

дерматит та хвороба Мортелларо – 8 %, відсоток інших патологічних процесів 

пальця був незначним.  

Подібні дані отримані авторами і серед сименталів, захворювання ратиць у 

яких встановлено у 56,70% [45]. 

За даними деяких авторів у структурі незаразної патології відсоток 

хірургічних хвороб може становити близько 40 %, при цьому 65 % серед них 

припадає на патологічні процеси пальця [20]. 

Переважна більшість дослідників наголошують, що основні етіологічні 

фактори захворювань кінцівок є травми, мацерація шкіри і копитного рогу 

гноївкою, несвоєчасна, а інколи і невміла розчистка копитець. Зазвичай такі 

травми, порушуючи барʼєрну функцію шкіри, сприяють проникненню мікрофлори 

і зумовлюють розвиток гнійно-некротичних процесів [44]. 

Основною причиною хвороб копитець за привʼязного утримання є 

недостатність моціону, незбалансована годівля та незадовільні умови 

утримання  [45]. 
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Крім того, ускладнюючим фактором є нерівномірне стирання копитного 

рогу, а вологе та сире приміщення та постійний контакт із рідиною та їдкими 

речовинами, як-то сеча, зумовлює їх набряк [46]. 

Інші автори [20, 47] вказують, що тривале утримання тварин у приміщеннях 

за невідповідних санітарно-гігієнічних умов мікроклімату, стану і конструкції 

підлог особливо, зумовлюють захворювання опорно-рухового апарату. 

Так, за утримання корів на деревʼяній підлозі, у перерахунку на 1000 голів 

худоби за три роки, асептичний пододерматит діагностувався у 60 тварин, а за 

утримання на залізобетонній щілинній підлозі вже у 92 корів  [48]. 

Аналізуючи структуру, клінічну картину та частоту виникнення 

ортопедичної патології слід зазначити її залежність від наявності низки 

етіологічних чинників у кожному конкретному господарстві [49]. 

Так, за стійлового утримання деформація та супутні хвороби копитець у корів 

обумовлені в основному вадами постави кінцівок через остеодистрофію 

(остеомаляцію) [50]. 

Про негативний вплив тривалого стояння корів за безпривʼязного утримання 

свідчать і дані інших дослідників [51, 52].  

Автори вказують, що сприяючими факторами є жорстка підлога, підвищена 

вологість, мацерація шкіри, хронічний ацидоз, хронічний кетоз, гепатодистрофія, 

остеодистрофія тощо [53, 54]. У віддалений період у корів розвиваються ерозії 

рогу, виразки підошви та глибокі гнійно-некротичні процеси у ділянці пальця [55]. 

За даним інших авторів [56, 57] втрата тканинної резистентності, зниження 

імунної реактивності та інфікування сприяють виникненню гнійно-некротичних 

уражень. 

Так, у корів на молочнотоварних фермах господарств Полтавської області 

патологія пальця є найпоширенішою патологією, за безпривʼязного утримання у 

структурі переважав пальцевий папіломатозний дерматит (56,50 %), а за 

привʼязного утримання – поверхневий гнійний пододерматит (62,80 %) [58]. 

В умовах республіки Башкортостан [59], основними причинами гнійно-

некротичних уражень у ділянці пальців у великої рогатої худоби був концентратно-
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жомовий тип годівлі, скупчене утримання на твердих бетонних ґратчастих 

підлогах, відсутність активного моціону, підвищена вологість, гноївка в 

приміщенні, мацерація області пальця, неякісний стан підлог, зниження міцності 

копитного рогу при порушенні обміну макро- і мікроелементів. 

Іншими дослідниками встановлено, що у корів СВК «Матюші» 

Білоцерківського району Київської області домінуючим серед гнійно-некротичних 

процесів пальця був гнійний пододерматит - 17 випадків, рани та виразки шкіри 

міжпальцевої щілини діагностували у 16-ти тварин, флегмонозні процеси у 6-ти. 

Слід зазначити, що за глибоких пошкоджень або ускладнення глибокого гнійного 

пододерматиту діагностували запалення вінцевого та копитцевого суглобів [60]. 

Широко розповсюдженими є хвороби дистального відділу кінцівок і у корів 

у навчально-дослідному господарстві Ульяновської ДСГА, становлячи 67 %. 

Найчастіше зустрічалися флегмони вінчика, тканин склепіння міжкопитцевої 

щілини і мʼякушів в 36,20 % випадків, виразки вінчика, тканин склепіння 

міжкопитцевої щілини і мʼякушів - 29,7 %, ламініти і пододерматити - 24,20 %. 

Відсоток інших захворювань був незначним і становив 9,80 %. 

У деяких обстежених тварин діагностували одночасно два-три захворювання, 

з піком у березні – квітні [61]. 

За даними на молочних комплексах «Роздолля» і «Петрівське» 

спостерігалися виразка Рустергольца - 31,22 %, тілома - 8,55 %, гнійні 

пододерматити - 39,0% (лише тазових кінцівок), рани в області копитець - 13,38 %, 

виразки мʼякуша -7,80 %, що становило 8,99 % серед обстежених 2990 тварин. 

Також діагностувалися деформації копитець у 32,97 % тварин [62]. 

У корів у господарствах республіки Білорусь [63] у структурі гнійно-

некротичних процесів пальця переважали гнійні рани в області вінчика (28,1 %), 

відсоток флегмон був дещо меншим - 25,20 % випадки, гнійні рани і виразки 

міжпальцевої щілини у 22,00 %, тіломи - у 11,30 % корів.  

Автори відзначають сезонність прояву зареєстрованих 46,20 % випадків 

захворювання здебільшого в літньо-пасовищний період. 
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Слід зазначити, що найбільший відсоток гнійних ран в області вінчика і 

флегмони в дистальній частині кінцівок реєстрували у весняний період - 17,30 %, 

дещо менший - у зимовий - 16,3 % і найменший на осінній період - 10,20 %.  

Серед різноманітних причин, слід виділити порушення зоогігієнічних умов 

утримання тварин, невпорядкованість вигульних двориків, відсутність безпечних 

перегонів [63]. 

У деяких господарствах Північно-Східного регіону України [64] за 

привʼязного та безпривʼязного утримання корів деформації ратиць складають від 

7,08 до 20,29 %, при цьому серед захворювань пальця переважали пододерматити, 

гнійно-некротичні процеси пальця та папіломатозний пальцевий дерматит. 

У господарствах Грузії та Казахстану у корів здебільшого діагностували 

поверхневі та глибокі гнійні пододерматити, флегмони вінчика, мʼякуша та 

міжпальцевого склепіння, виразка Рустергольца [65], при цьому відсоток 

деформацій ратиць у тварин Республіки Казахстан становив 11,88 % а 

Грузії- 23,21 %. 

За даними інших дослідників [66], ортопедична патологія у корів була 

представлена виразками шкіри міжпальцевого склепіння, флегмоною вінчика, 

виразкою мʼякуша, гнійним пододерматитом, гнійним артритом копитцевого 

суглоба та бурситами в ділянці скакального суглоба. 

Найпоширенішими формами уражень копитець у корів в умовах молочно-

товарної ферми, за даними [67], були гнійно-некротичні ураження підошви, 

вінчика та міжкопитної щілини, гнійні рани в ділянці копитець, виразка 

Рустергольця, виразка мʼякуша та тілома. 

Наявні виразки мали підриті краї, вкриті рідким, сірим з неприємним запахом 

ексудатом та з прилеглими тканинами брудно сірого кольору. 

У хворих тварин діагностувалася сильна болючість уражених кінцівок,  

залежування, а за руху – кульгавість опірної кінцівки високого ступеня [68]. 

Інший частий септичний процес у ділянці пальця у корів, флегмона може 

проявлятися у вигляді невеликого гнійника, за розтину та надання лікувальних 

процедур настає швидке одужання, за глибокого проникнення патогенної 
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мікрофлори в підшкірну клітковину, в основу шкіри вінчика, до волосистої ділянки 

над вінчиком та міжпальцеву щілину процес протікає досить важко [69].  

За даними більшості дослідників флегмона вінчика переважно 

супроводжувалася загальним пригніченням тварини, погіршенням апетиту та 

розвитком кульгавості різного ступеня. 

Крім того, за даними авторів [11] у корів, хворих на гнійний пододерматит, 

спостерігали підвищення місцевої температури та сильну больову реакцію на 

натискання в ділянці підошви пробними щипцями, а також за перкусії.  

Гнійний артрит копитцевого суглоба виникав як ускладнення флегмони 

вінчика, гнійного пододерматиту або виразки міжпальцевої щілини, 

характеризувався збільшенням суглоба в обʼємі, його обмеженим пасивним рухом, 

вираженою болючістю, набряком у ділянках дивертикулів суглоба та вінчика. 

Тварини тримали кінцівку підтягнутою або фіксували її краєм зачепа. Під час руху 

помітною була кульгавість опірного типу. Спостерігали пригнічення загального 

стану та підвищення температури тіла.  

За поверхневого гнійного пододерматиту у хворих корів спостерігали подібні 

ознаки, як і при флегмонозному процесі в ділянці вінчика, та виявляли нориці, з 

яких виділявся гнійний ексудат. 

За глибокого гнійного пододерматиту кульгавість сильного ступеня, тварини 

тримали кінцівку в зігнутому положенні, опираючись лише зачіпною частиною 

ратиць. 

Також наводяться дані, що за випасу великої рогатої худоби частіше 

ушкоджуються ділянка міжпальцевого склепіння (мацерація та травмування). 

Часті поверхневі рани зумовлюють залучення до процесу основи шкіри і 

продукуючого шару епідермісу вінчика, і, як наслідок, виникає порушення 

рогоутворення. У випадках глибоких пошкоджень підшкірного шару та 

потрапляння вірулентної мікрофлори зумовлюється розвиток флегмонозного 

процесу та розповсюдження його на оточуючі сухожилля, звʼязки, копитцевий 

суглоб. 
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Септичні процеси пальця можуть виникати під дією як банальної, так і 

специфічної мікрофлори [49]. 

Так, за флегмонозних процесів пальця можуть бути асоціації 

Stafilococcus  aureus, Proteus mirabilis, Escherichia coli [28]. 

За асоційованого розвитку ортопедичної патології та метриту, що виникав 

після отелення з біоптатів області пальця виділяють різну мікрофлору.  

З біоптатів виразок мʼякуша і шкіри міжпальцевого склепіння корів у 

18,70 – 35,30 % проб виділена Fusobacterium necrophorum із супутньою 

мікрофлорою, а в інших – різні асоціації Cl. perfringens, Stafilococcus. aureus, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa та 

Cl. septicum. 

У той же час за дослідження зразків ексудату матки виділяли E. coli, 

Stafilococcus еpidermidis, Streptococcus рyogenes, Bacillus cereus, Lactobacillus spp., 

Candida spp., Enterococcus faecalis, Stafilococcus aureus, Bacillus subtilis [49].  

Наводяться дані, що у змивах з уражених ділянок пальця, одними 

дослідниками виділялися асоціації мікрорганізмів Escherichia coli, 

Enterococcus  faecalis, Candida krurei, Proteus vulgaris і Proteus mirabilis [56], 

іншими - Escherichia coli, Proteus vulgaris, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis і 

Candida krurei, що підтверджувало септичний характер процесу [11]. 

У кількох вільних стійлових молочних стадах, у Фінляндії основним 

збудником за міжпальцевої флегмони великої рогатої худоби був підвид 

F.  necrophorum, а у стадії загоєння - Streptococcus pyogenes [57].  

Слід зазначити, що як F. necrophorum, так і D. nodosus  містилися у 66,70% 

зразках за гострого септичного процесу та мали відмінності між стадами середньої 

та високої захворюваності.  

Автори вказують, що за флегмонозних процесів у стадах із високою 

захворюваністю D. nodosus був поширенішим, ніж серед стад із середньою 

захворюваністю. 

Тому, на думку авторів, отримані результати дозволяють припустити, що 

D.  nodosus може відігравати певну роль у тяжкості процесу. 
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На основний збудник F. necrophorum, який спричиняє розвиток гнилі ніг у 

корів, вказують і інші дослідники, крім того, за їхніми даними, збудник може 

зумовлювати розвиток абсцесів печінки, будучи вторинним щодо ацидозу рубця та 

комплексу руменітів у худоби, якій згодовують зернові [66].  

Мікробний пейзаж септичних вогнищ пальця у корів у господарствах 

Північного регіону Україні [67], був представлений мікроорганізмами: S.  aureus, 

Е.  faecalis, S. pyogenes, E. coli, P. vulgaris та P. aeruginosa.  

Іншими дослідженнями за септичних процесів пальця у корів у 75% випадків 

виділяли Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus у 

вигляді моноінфекції, у двох зразках - асоціацію Escherichia coli та 

Staphylococcus  aureus за виражено тяжкого перебігу у корів при виділенні 

збудника Pseudomonas  aeruginosa [68]. 

Інші дослідники в зразках уражених тканин виявляли такі мікробні асоціації: 

стафілококи, стрептококи, кишкову паличку; стафілококи, кишкову паличку, 

протей; стрептококи, сінну паличку [69]. 

Деякі дослідники у зразках зруйнованого копитного рогу, крім бактерій, 

виділяли і значну кількість грибів роду Trichoderma, які будучи сапрофітами, 

досить інтенсивно руйнують целюлозу [35]. 

При вивченні поширеності пальцевого дерматиту у корів у Нідерландах 

встановлено, що за розчистки ратиць патологія була присутня у 21,20 % 

досліджуваної популяції корів [70]. 

Наводяться дані, що вогнищевий некротичний дерматит на шкірі ніг корів, 

прилеглої до міжпальцевого простору, асоціюється із шкірною інфекцією 

спірохет  [71].  

Дослідженнями інших авторів [72] встановлена наявність за поверхневих та 

глибоких гнійних пододерматитів у корів як грампозитивної (стафілококи - 

75,70 %, стрептококи - 54,30 %), так і грамнегативної мікрофлори. 

Автори вказують, що кишкова паличка була виявлена у 27,30 % випадків, 

протей - у 42,60%, і майже у 100 % в асоціації мікрофлори домінували 
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грампозитивні - 69,10 %, а в 30,90 % зразках домінували грамнегативні асоціації зі 

значним відсотком культур кишкової палички. 

За розвитку септичного процесу пальця у великої рогатої худоби виникають 

зміни не лише в місці його локалізації, але і в інших системах організму. 

Так, за гнійних пододерматитів у корів не встановлено суттєвих змін 

кількості еритроцитів, гемоглобіну та гематокритної величини, в той час як 

кількість лейкоцитів зростала.  

В лейкоцитарній формулі автори реєстрували вірогідне збільшення кількості 

паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів та різке зниження 

лімфоцитів  [73]. 

Іншими авторами встановлено [74], що за розвитку гнійно-некротичних 

процесів пальця у корів кількість лейкоцитів зростала, еритроцитів зменшувалася, 

уповільнювалася ШОЕ, зменшувався показник гематокриту, зростав вміст 

тромбоцитів. 

Середній обʼєм еритроцитів, середній вміст гемоглобіну та його 

концентрація в еритроцитах зазнавали незначного збільшення, як і ширина їх 

розподілу. 

Крім того, встановлено зниження загального білку, а у фракційному його 

складі реєстрували вірогідне зниження альбумінів та γ-глобулінів, в той час як α- 

та β-глобулінові фракції не змінювались.  

На думку авторів, це є наслідком зниження білок синтезуючої функції 

печінки за рахунок тривалої інтоксикації організму, що також підтверджувалося і 

зниженням загальної кількості імуноглобулінів [75]. 

За даними інших авторів [11] перебіг септичного пододерматиту 

супроводжується диспротеїнемією (зменшується вміст альбумінів та збільшується 

концентрація α–глобулінів), а у біохімічному складі – зменшення вмісту кальцію 

на 10,2, фосфору – 6,4, а вітамінів А і Е відповідно на 16,20 і 11,40 %. У цілому за 

септичного процесу та незадовільних умов утримання порушується якість 

копитного рогу, супроводжуючись зменшенням кальцію на 14,20 %, сірки – 13,60, 

та інших показників (золи, жиру, білка) та збільшенням концентрації вологи на 
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3,40 %, що, на думку автора, може бути пусковим механізмом до розвитку гнійного 

пододерматиту у корів. 

Іншими авторами [61] встановлено, що за гнійного пододерматиту у крові 

хворих корів виявлено зниження рівня гемоглобіну, еритроцитів і підвищення 

рівня лейкоцитів та збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів на 3,40%.  

За даними автора [75] асоційований перебіг ортопедичної патології та 

акушерсько - гінекологічних захворювань у корів супроводжується лейкоцитозом, 

гіпо- та диспротеїнозом, зниженням вмісту Ig A і збільшенням Ig G. Авторами 

встановлено, що основною патогенетичною ланкою хвороби є нагромадження у 

крові циркулюючих імунних комплексів за одночасного зниження фагоцитарної 

активності. 

За асептичного та гнійного запалення у великої рогатої худоби реєструються 

і зміни окремих показників гемостазу [76]. 

Так, асептичне запалення супроводжувалося гіперфібриногенемією з 

незначним підвищенням активності показників фібринолізу, спрямованих на 

нормалізацію гемостазу, в той час як за септичного запалення динаміка активності 

показників системи гемостазу залежить від домінування в мікробних асоціаціях 

грампозитивних чи грамнегативнних мікроорганізмів  

За септичних процесів пальця у великої рогатої худоби спостерігається 

пригнічення еритропоезу та лейкоцитоз, збільшення концентрації загального білка, 

підвищення активності лужної та кислої фосфатаз, з вираженими показниками за 

грамнегативної мікрофлори у вогнищі запалення [72]. 

Більш вираженою агресивністю при пододерматитах, ранах і виразках 

володіє домінуюча грамнегативна мікрофлора зумовлюючи пригнічення ФАН у 

крові хворих та розвиток імунодефіциту, який проявлявся нездатністю більшості 

мікрофагів до фагоцитозу, в той час як за домінування грампозитивних асоціацій 

зниження ФАН було менш вірогідним. Фагоцитарний індекс в обох випадках 

змінювався невірогідно.  

За домінування грампозитивних асоціацій, які зумовили флегмону вінчика та 

мʼякуша, реєструється зменшення загальної кількості імуноглобулінів, а при 
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переважанні грамнегативних асоціацій цей показник знизився при ранах та 

виразках. 

Септичний процес має вплив і на концентрацію гострофазних білків, у 

залежності від місця локалізації. 

Локалізація процесу в ділянках вінчика і мʼякуша зумовлювала 

компенсований дисбаланс їх функціональності [77]. Виникнення рецидивів 

септичних процесів пальця у корів на фоні годівлі кислими кормами сприяло 

інгібіторному дисбалансу, зумовлюючи системний перебіг запальних процесів у 

тварин. 

Дослідження плазми крові різних судин за гнійно-некротичних уражень 

кінцівок у корів супроводжувалося змінами у системі гемостазу, протеолізу та 

калікреїн-кінінової системи. 

Так, у венах уражених кінцівок зростають показники прокоагулянтної 

активності, зокрема істотно зменшується протромбіновий час та збільшується 

концентрація розчинного фібрину до 0,42±0,05 г/л і фібриногену до 11,9±0,6 г/л зі 

зростанням сумарної протеолітичної активності у середньому вдвічі порівняно з 

аортою та яремною веною [78]. 

На думку авторів, дослідження венозної крові із зони запалення може бути 

перспективним для вивчення його патогенетичних механізмів та встановлення 

критеріїв лікувальної ефективності. 

Клініко-ортопедичне обстеження хворих некробактеріозом корів на МТФ Б-

Сюгінскій дозволило встановити нашарування гнійної мікрофлори (синьогнійна 

паличка, стафілокок), зумовлюючи виникнення септичного пододерматиту, з 

локалізацією процесу в сосочковому та судинному шарах. У таких випадках, за 

даними авторів, ексудат набував серозно-геморагічного характеру, стінка 

копитного рогу була деформованою, в зоні ураження - флуктуація [79]. 

Розвиток гнійного пододерматиту супроводжується зниженням ФАН, ФІ та 

зростанням активності ферменту мієлопероксидази, а за  цитохімічних досліджень 

зростанням активності глікогену, як можливого барʼєру у захисті макроорганізму 

від дії токсичних продуктів обміну. 
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Зростання концентрації глікогену в клітинах носить компенсаторне значення, 

і за даними авторів, повʼязане зі зниженням активності ферментів глікогенолізу 

[80].  

За електронно-мікроскопічних досліджень біоптатів септичних вогнищ 

пальця в епідермісі і дермі наявні дистрофічні і некротичні процеси. У випадках 

виразок епідерміс руйнується в її центрі з витонченням на периферії. Збережені 

осередки епідермісу характеризувалися акантозом, гіперкератозом. 

Автори виявляли деструктивні зміни клітинних елементів у всіх шарах 

епідермісу, з подальшим їх розшаруванням за рахунок чого були помітні щілини та 

лакуни, дерма була інфільтрована поліморфними клітинами та мукоїдним 

набуханням і гіалінозом сполучно-тканинних волокон. 

При таких септичних процесах глибокі шари дерми не зазнавали змін, але все 

ж таки були помітними інфільтрація, набряк та розволокнення тканин [59]. 

Незбалансованість раціону за поживними речовинами, відсутність інсоляції 

сприяють порушенню обміну речовин, зумовлюючи диспротеїнемію, зменшення 

вмісту кальцію на 10,20, фосфору – 6,40, та вітамінів А і Е, відповідно на 16,20 та 

11,40% [11]. Це в свою чергу сприяє погіршенню якості копитцевого рогу за 

рахунок зменшенню в ньому: кальцію на 14,0%, сірки – 13,60, а також золи, жиру, 

білка та збільшення концентрації вологи на 3,40%, що в подальшому могло сприяти 

розвитку гнійного пододерматиту у корів. 

Також наводяться дані, що ускладнюючим фактором у розвитку 

пододерматитів, є мікроскопічні гриби за рахунок їх специфічного ферменту 

(кератинази), яка руйнує рогову підошву. Підтвердженням їх негативного впливу 

на структуру копитцевого рогу були дані мікологічних досліджень зруйнованої 

ділянки [81]. 

Свідченням порушеного обміну речовин за гнійно-некротичних процесів 

пальця у корів є і дослідження інших авторів [50, 82].  

Встановлено, що недостатність кальцію в кормах та його засвоєння за нестачі 

вітаміну D зумовлює зменшення його і в кістках, порушуючи їхню щільність та 

міцність.  
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У подальшому такі відхилення мають вплив на перебіг отелення, кислотно-

лужну рівновагу в організмі [82]. 

Іншими дослідниками встановлено, що за нестачі мінеральних речовин 

зазвичай розвивається остеомаляція [27], 

Слід зазначити, що за ортопедичної патології у корів реєструється 

пригнічення стероїдогенезу, за рахунок чого змінюються кількісні показники та 

співвідношення статевих гормонів. 

Крім того, автором встановлено, що під час тільності у корів, гнійно-

некротичні ураження пальців сприяли підвищення частоти її патологічного 

перебігу, та в окремих випадках набряку та залежування тільних корів.  

Було доведено, що асоційовані бактеріози кінцівок зумовлюють 

імунодефіцит. Автори вказують, що природна резистентність тварин протилежно 

корелює зі збільшенням випадків виявлення тварин з асоційованими бактеріозами 

кінцівок. 

Так, в зимово-весняний період за зниження природної резистентності тварин 

підвищується їх захворюваність, а в літній період за рахунок підвищення 

резистентності кількість випадків ураження кінцівок зменшується [67]. 

Зокрема встановлено порушення вуглеводного обміну у хворих корів, за 

рахунок переважання анаеробного процесу окислення вуглеводів, сприяючи  

накопиченню молочної кислоти, зниженню піровиноградної та посилення процесів 

перекисного окислення ліпідів. 

Посилення ПОЛ зумовлює збільшення в крові кінцевого їх продукту 

малонового діальдегіду та зниження церулоплазміну в 1,93-2,95 рази (зниження 

антиоксидантного захисту) [83]. 

 

1.2. Методи лікування за патології дистального відділу кінцівок у 

продуктивних тварин 

Профілактика та лікування за гнійно-некротичних уражень дистального 

відділу кінцівок у корів, незважаючи на сучасні досягнення ветеринарної 

медицини, залишаються актуальною проблемою молочного скотарства. 
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За лікування корів, хворих на гнійно-некротичні процеси пальця, широкого 

використання набули антибактеріальні препарати, кількість яких постійно зростає, 

але ефективність їх інколи досить низька за рахунок неконтрольованого 

використання та розвитку антибіотикорезистентної мікрофлори. 

Тому одним із методів лікування є патогенетична терапія, серед яких, на 

думку автора, заслуговує на увагу застосування новокаїнових блокад у поєднанні з 

тканевими препаратами за виразкових процесів копитець у корів.  

Так, за гнійно-некротичних виразок копитець корів автори пропонують з 

лікувальною метою використовувати препарат чистотіл (у вигляді його соку та 

10%-ної мазі - місцево) та внутрішньо артеріального введення 0,5%-ного розчину 

новокаїну в плеснову артерію за В.І. Муравйовим. Така схема за результатами 

проведеного лікування забезпечувала високу терапевтичну ефективність за гнійно-

некротичних захворюваннях копитець у корів [84]. 

У роботі наводяться дані про застосування з лікувальною метою за гнійно-

некротичних процесів пальця у корів після ретельної хірургічної обробки вогнища 

місцево санобіту та внутрішньоаортального введення тіотриазоліну (1,0 – 1,5 мг/кг) 

і селеніту натрію (0,1 мг/кг) з 0,5%-ним розчином новокаїну (0,5 мг/кг). 

Запропонована авторами схема прискорює протеолітичні та регенеративні 

процеси, скорочуючи терміни лікування у середньому на 5-8  діб [85]. 

Інші автори пропонують після ортопедичної обробки ратиць та механічної 

антисептики поверхонь на них наносити серветки, просочені маззю з 10% вмістом 

мебетизолу (2-меркаптобензтіазолу) на диметилсульфоксиді, які фіксували за 

допомогою бинтової повʼязки тричі, з інтервалом у пʼять діб. 

Ефективність запропонованої схеми лікування, за даними авторів, зумовлена 

антигрибковою та антибактеріальною дією меркаптобензтіазолу та пенетруючою і 

протизапальною дією диметилсульфоксиду, який, крім того, є ще й  універсальним 

розчинником [86]. 

За флегмонозних уражень пальця у корів після хірургічного втручання 

автори пропонують ретельне видалення некротизованих тканин та накладання 

компресу з іхтіоловим або камфорним спиртом, змінюючи його у міру висихання.  
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У подальшому рекомендують застосування іхтіолової мазі та 

внутрішньомʼязово інʼєкції пеніциліну та розчину новокаїну, інколи у вигляді 

циркулярної новокаїнової блокади вище септичного вогнища (через 48 годин і до 

одужання). 

За тяжкого перебігу процесу після хірургічної обробки та видалення 

некротизованих тканин проводять лаваж вогнища розчином хлориду натрію та 

перекисом водню. Надалі на рану наносять порошок з антибактеріальним 

препаратом та захисну повʼязку [87]. 

Інші автори вказують на ефективність комплексного лікування за гнійно-

некротичних процесів пальця у корів з використанням сорбенту СВ-2 у першу фазу 

ранового процесу для прискорення очищення ран, у другу ж фазу до повного 

видужання гель-Оксідат-2 (стимуляція грануляції, епітелізації та рубцювання) [63]. 

Деякі дослідники за гнійних пододерматитів у корів пропонують після 

хірургічної обробки зони ушкодження місцево застосувати синтетичні дренуючі 

сорбенти діовін і діотевін та 5%-у діоксидинову мазь у фазу регенерації [56]. 

У випадках асоційованого розвитку післяродового метриту та ортопедичної 

патології у корів лікування проводиться комплексно, із застосуванням засобів та 

методів впливу на патологічний процес. 

Так, автори пропонують за ортопедичної патології: ортопедичну і хірургічну 

обробку зони ураження, міжпальцеву блокаду з лідокаїном, місцево мазь Нітацид 

тричі через 48 год. Пералельно з цим, за післяродового метриту автори 

рекомендують внутрішньоматково введення – 0,5 %-ного розчину декаметоксину 

(100 мл триразово через 48 год), внутрішньомʼязово – 2,5%-ний розчин 

тіотриазоліну (1 мг/1 кг живої маси двічі через 3 доби), до черевної порожнини – 

2%-ний розчин пентоксифіліну (10 мл триразово з інтервалом 48 год), 

внутрішньомʼязово – тривіт (15 мл двічі через 13 діб) [49]. 

Іншими дослідниками для лікування великої рогатої худоби за асоційованих 

бактеріозів кінцівок пропонується застосовувати препарати «Ранойод», «ТімТіл», 

«Оксипрол» і «Вет Окс 1000» залежно від ступеня ураження копитець, що мають 

високий терапевтичний ефект [67]. 
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При лікуванні інфікованих ран пальців у корів, що довго не гоїлися деякі 

автори рекомендують, крім АСД (фракція 3), додатково вводити етоній (0,5%), 

ксероформ (5%), стрептоцид (10%), тривіт (2%), вазелінову олію (30%).  

Синтезований таким чином засіб був особливо ефективним за поверхневих, 

обмежених виразках міжпальцевого склепіння, мʼякуша і поверхневих 

пододерматитів [88].  

Наводяться дані щодо ефективності за гнійного пододерматиту у корів і 

бичків комплексної терапії із застосуванням витяжки лаконоса, 1%-ного 

спиртового розчину хлорофіліпту, 0,5%-ного розчину вероціду і бентонітової 

глини (Ірліт-7), внутрішньовенного введення йодінолу на тлі межпальцевої 

новокаїнової блокади та вібраційної терапії з інфрачервоним 

випромінюванням  [89]. 

За гнійно-некротичних процесів пальця у корів після хірургічної обробки 

деякі автори рекомендують місцево застосовувати фенол-терпентиново-

димексидну емульсію в одному випадку, та комплексний препарат АСД (фракція 

3) з димексидом у співвідношенні 2:1 - в іншому. За даними авторів такі схеми 

мають подібну ефективність, як і порошок Житнюка з сульфатом міді [90]. 

Авторами наводяться дані, що ефективність лікування корів, хворих на 

гнійний пододерматит, залежить від умов утримання. 

Так, за утримання корів у задовільних умовах ефективніші мазі на 

гідрофільній основі, в той час як за умов підвищеної вологості їх ефективність 

низька за рахунок інтенсивного всмоктування складовими мазі вологи з просоченої 

гноївкою повʼязки, що і зумовлює додаткове використання захисного чохла.  

Автори зазначають, що мазі на жировій основі за підвищеної вологості не 

втрачають своїх якостей, а тому є ефективнішими [91]. 

За міжпальцевої флегмони прозитивні результати дають пеніцилін G, IM 

протягом 3 днів. Ранні випадки розвитку септичного процесу добре піддаються 

лікуванню навіть при одноразовій дозі окситетрацикліну тривалої дії. 

Крім цього, автори вказують на ефективне використання розчину 

сульфадимідину натрію IV або триметоприму / сульфадоксин внутрішньовенно чи 
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внутрішньомʼязово, протягом 3 діб. Крім того, придатним для лікування мʼясної 

худоби може бути  одноразове пероральне введення болюсу тривалої дії, до складу 

якого входить бакілоприм / сульфадимідин. Локалізоване лікування в таких 

випадках не передбачає проведення хірургічного видалення некротизованих 

тканин [92]. 

Рекомендовані авторами повʼязки слід поєднувати з бактеріостатичним 

засобом (наприклад, нітрофуразоном або препаратом сульфату) слід замінювати 

щодня. 

У випадках асоційованого перебігу у корів виразок підошви та пальцевого 

дерматиту рекомендується фотодинамічна терапія за використання метиленового 

синього [93]. 

Враховуючи широке розповсюдження виразок підошви та розшарування 

білої лінії ратиць у корів, останнім часом стали широко поєднувати функціональну 

розчистку рогу хворої тварини та ортопедичне підковування [94]. Досить 

ефективною виявилася подібна схема лікування і в дослідженнях інших авторів.  

Так, після функціональної ортопедичної обробки ратиць усіх кінцівок та 

видалення зруйнованого рогу з некротичними тканинами уражені ділянки виразок 

обробляли антисептиками та на суміжну здорову ратицю застосовували деревʼяний 

блок, для накладання якого використовувався набір Technobase 8000 [95]. 

Інші автори за гнійно-некротичних уражень тканин пальців у великої рогатої 

худоби з лікувальною метою рекомендують хірургічну обробку септичного 

вогнища, зупинку кровотечі та аплікації діоксиду кремнію (препарату сорбційної 

дії) та багатокомпонентної гідрофільної мазі «Левонорсін», за необхідності 

рекомендують антигістамінні препарати та імуномодулятори [96]. 

Також дослідники за гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців у 

великої рогатої худоби рекомендують комплексні заходи, які передбачають 

проведення ретельної хірургічної обробки, застосування загальної 

антибіотикотерапії (внутрішньомʼязово чи внутрішньовенно), вітамінотерапії та 

залучення препаратів для стимуляції процесів гранулювання та епітелізації [59]. 
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Деякі автори при комплексному методі лікування після ортопедичної 

розчистки, ретельної механічної та хірургічної обробки уражених ділянок 

пропонують місцево мазь на гідрофільній основі «Гіпофаевіп» та внутрішньовенно 

гепарин у дозі 100 ОД на 1 кг маси тіла тварини вранці і ввечері пʼять днів 

поспіль  [61]. 

За гострого перебігу захворювань копитець деякі автори пропонують  

внутрішньовенне введення окситетрацикліну в дозі 1,5 г у вигляді 10%-ного 

розчину на 10%-ному розчині глюкози, 2-3 інʼєкції з інтервалом 4-5 днів у 

поєднанні з інʼєкціями антигістамінної сироватки в дозі 40-50 мл підшкірно 2-3 

рази з інтервалом 4-5 днів [83]. 

Інші автори фіксували позитивний результат при застосуванні за 

пододерматитів у корів акупунктури [97]. 

Також пропонується включення до комплексної терапії суміші колоїдів 

наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, Mg які при лікуванні неспецифічних гнійно-

некротичних процесів, некробактеріозу та кератомікозів, будучи засобами 

етіотропної та патогенетичної терапії, дозволяють значно зменшити кількість 

обробок та сприяють значному прискоренню процесу видужання [98]. 

Деякі автори за виразки Рустергольца пропонують внутрішньомʼязове 

введення препарату «Бест» у дозі 700 мкг в 7 мл води для інʼєкції, один раз на добу 

протягом 5 діб і дозволяє скоротити терміни лікування [99]. 

Інші автори пропонують за хірургічної інфекції, крім засобів місцевого 

впливу, застосовувати парентеральні інʼєкції загальностимулюючих препаратів. 

Так, за гострого перебігу гнійних процесів – АСД-ф2 та 2%-ний розчин 

новокаїну у співвідношенні 1:3 (10 мл три рази з інтервалом 3–4 доби), за 

хронічного їх прояву - екстракт алое у вищих терапевтичних дозах три рази з 

інтервалом 3–4 доби. 

За гострого септичного чи передсептичного стану автори пропонують АСД-

ф2 у відповідних дозах з інʼєкціями екстракту прополісу та 2%-ного розчину 

новокаїну (співвідношення 1:3) в дозі 10 мл триразово, інтервал 3–4 доби. 
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За асептичного перебігу запальних процесів авторами рекомендуються 

бинтові повʼязки та аплікації 10%-них розчинів, в першому випадку - цинку 

сульфат-димексид, натрію саліцилат-димексиду та ацетилсаліцилова кислота-

димексид [100]. 

Наводяться дані, що при асоціації грибів та бактерій за гнійно-некротичних 

процесів пальця у корів процедури слід виконувати у декілька етапів. На початку 

проводити ортопедичну обробку ратиці, надалі пакетик із сульфатом міді після 

занурення його у воду прикладали до ділянки ушкодження, але не на дефект, 

фіксували еластичним бинтом і на кінцівку надівали лікувальний башмак «Шуф», 

фіксуючи завʼязками на 7-10 діб [101]. 

При вивченні ефективності за гнійних пододерматитів у корів засобів 

місцевої терапії препаратами бактерицидної та фунгіцидної дії встановлено, що 

серед запропонованих схем лікування найефективнішою була та, до складу якої 

були включені 2-меркаптобензтіазол та міді сульфат [102]. 

Досить ефективними при лікуванні телят з гнійно-запальними процесами 

ратиць (рани, флегмони вінчика та міжпальцевого склепіння), за даними автора 

[103] є внутрішньо-кісткові введення в ділянці гребня клубової кістки 

стрептоміцину сульфату, тетрацикліну гідрохлориду в дозах 5000 ОД/кг в 0,5%-

ному розчині новокаїну, 1 мл/кг маси тіла після проведеної хірургічної обробки 

зони ушкодження. 

Деякими дослідниками за гнійно-некротичних процесів пальця у корів, 

встановлена висока терапевтична ефективність тканини ВИОН КН-1 у поєднанні з 

трициліном або складним порошком (перманганат калію і борна кислота в 

співвідношенні 1:3) на тлі новокаїнової блокади пальцевих нервів з накладенням 

глухої безпідкладочної гіпсової повʼязки з формувального гіпсу [104]. 

Іншими авторами наводяться дані щодо ефективності комплексного 

лікування хворих на гнійний пододерматит корів із застосуванням гемостатичної 

губки та порошку, що складається з перманганату калію і борної кислоти 1:4, та 

гіпсової повʼязки на тлі міжпальцевої новокаїнової блокади; лікувальна 

ефективність при її застосуванні досягала 98,07% [62]. 
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За даними деяких авторів високою лікувальною ефективністю володіє 

МАОП - гелева мазь за ран та виразкових процесів пальця у корів, забезпечуючи 

активну синтетичну діяльність клітинних елементів, їх обмінні, секреторні та 

фагоцитарні функції в процесі загоєння [59]. 

Інші автори за гнійно-некротичних уражень тканин пальців у корів до схеми 

лікування включали після ортопедичної розчистки ратиць, хірургічної обробки 

уражених ділянок, місцево та внутрішньовенно застосувати гіпохлорит натрію, що 

дозволяє скоротити термін видужання тварин в середньому на 6 діб [105]. 

Деякі автори вказують на високу терапевтичну ефективність, за септичних 

виразкових процесів копитець у корів спиртового розчину хлорофіліпту та 10%-ної 

хлорофіліптової мазі на тлі внутрішньовенного введення 0,5% розчину новокаїну. 

Аплікації мазі за таких процесів не проявляють подразнюючої дії та стимулюють 

ріст грануляційної тканини та епітелізацію [106]. 

Останнім часом при лікуванні корів хворих на гнійно-некротичні процеси 

пальця пропонують використовувати пробіотики, ефективність яких є досить 

високою. 

Так, проведені дослідження щодо застосування пробіотика Ветоспорін та 

комплексного препарату Вітамелам сприяли прискоренню регенеративно-

відновлювальних процесів та загоєнню гнійно-некротичних процесів в області 

пальців у великої рогатої худоби [107]. 

Деякі автори за гнійно-некротичних виразок у ділянці міжпальцевого 

склепіння та мʼякушів у першу фазу ранового процесу рекомендують 

застосовувати місцево складні антисептичні порошки, до складу яких включені 

стрептоцид, йодоформ і перманганат калію [108, 109]. 

Наводяться дані про застосування комплексного методу лікування корів за 

гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок із застосуванням 

препарату «Хофгель», як ефективнішого на відміну від методу із застосуванням 

мазі «Монклавіт» [110]. 

Інші автори у комплексному лікуванні корів, хворих на гнійний 

пододерматит та гнійно-некротичні виразкові ушкодження, у першу фазу ранового 
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процесу рекомендують застосовувати біологічно активні синтетичні сорбційні 

препарати Діотевіну та Діовіну, що сприяє швидкому зменшенню осередків 

запалення [111]. 

Наводяться дані щодо застосування за виразки підошви корекційного 

обрізання ратиці, полегшення її обтяження та, за необхідності, проведення 

хірургічного втручання [112].  

Іншими авторами [113] за хвороби Мортелларо та виразки Рустергольца 

встановлена висока терапевтична ефективність антисептичного лікарського засобу 

Солка Хуф гель. 

Порівнюючи ефективність Солка Хуф гелю та лікарського засобу тераміцин 

спрею автори спостерігали видужання у 70% хворих тварин, а при застосуванні 

порошку сульфату міді і борної кислоти за 15 днів спостережень одужання 90% 

тварин.  

Іншими дослідниками при порівнянні ефективності за виразки підошви у 

корів порошку Островського встановлено, що одноразове внутрішньомʼязове 

застосування Nitox 200 в дозі 40 мл та дексаметазону, одноразово 

внутрішньомʼязово у дозі 10 мл дозволяло значно скоротити термін 

лікування  [114]. 

Встановлено, що використання дренуючих сорбентів (діотевіну та діовіну) 

при лікуванні корів, хворих на гнійний пододерматит, сприяє зниженню 

бактеріального обсіменіння патологічного вогнища, створюючи сприятливі умови 

для прискорення регенерації тканин [115]. 

Наводяться дані, що за синдрому некрозу пальців кінцівок у великої рогатої 

худоби лікування є економічно вигідним лише у тварин за відсутності ускладнень 

[116], тому автори пропонують застосовувати системні антибіотики, та, у випадку 

забруднення рани, вогнище ураження слід заповнити гігроскопічною сумішшю 

(50% сульфату магнію і 50% гліцерину) та забинтувати максимум на 24 години, 

після чого вогнище слід ретельно висушити, присипати порошком антибіотика та 

закрити метилметакрилатом [116]. 
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1.3. Засоби та схеми профілактики захворювань дистального відділу 

кінцівок у корів 

 

Серед чутливих систем у продуктивних тварин є опорно-рухова, 

захворювання якої може становити в окремих господарствах близько 10% стада, а 

в деяких навіть більше. 

У господарствах за безпривʼязного утримання великої рогатої худоби 

відсоток захворювань дистального відділу кінцівок може становити навіть більші 

показники [117]. 

Слід зазначити, що хвороби кінцівок сприяють вираженому зниженню 

молочної продуктивності, а за септичного їх перебігу зумовлюють значні 

економічні збитки за рахунок втрати продуктивності, вибраковці хворих, 

спричиняють проблеми з заплідненням. 

Тому серед важливих профілактичних заходів попередження захворювань 

ратиць є їхня ортопедична обрызка. 

Таким чином, своєчасна профілактика хвороб опорно-рухового апарату, а 

також їх належне лікування забезпечить значне скорочення додаткових витрат та 

допоможе в управлінні стадом [46]. 

Деякі автори [118] з метою профілактики гнійно-некротичних захворювань 

пальців у великої рогатої худоби в окремих господарствах пропонують проводити 

імунізацію тварин вакциною проти копитної гнилі в комбінації з 

антикератоксичною сироваткою проти гнійно-септичних ушкоджень копитець. 

Інші автори вказують, що за наявності на вигульних дворах соломи  відсоток 

захворювань ратиць є найнижчим, в той час як за утримання на бетонних підлогах 

він найвищий, становлячи від 55 до 60% [119]. 

Інші дослідники вказують, що за гнійного пододерматиту ефективними були 

профілактичні заходи, які складалися з поліпшення умов утримання, 

ортопедичного розчищення і обрізки копитцевого рогу (2 рази на рік) та щоденний 

вигін тварин на 2-3 кілометри [117].  
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За ураження 35% поголівʼя худоби з метою профілактики захворюваності 

копитець та некробактеріозу в тому числі деякі автори пропонують проводити 

відповідну хірургічну обробку вогнищ та лікування комплексом фузобаксану, 

фузосану з використанням формал-емульсивної вакцини [120]. 

Також наводяться дані про застосування антигістамінної сироватки в дозі 40-

50 мл підшкірно, дворазово за 10-15 днів до отелення та відразу після отелення, 

можливе триразове застосування за 15, потім 30 днів до та відразу після 

отелення  [83].  

Також наводяться дані, щодо ефективності нового комерційно доступного 

дезінфікуючого засобу (T-Hexx Dragonhyde HBC, Hydromer, Branchburg, NJ) 

порівняно з формаліном та сульфатом міді для заповнення копитцевих ванн.  

При вивченні ефективності трьох засобів для догляду за копитами, авторами 

було оцінено та зроблено висновок, що Драгонгід є кращим за формалін, а між 

сульфатом міді та Драгонгідом не існує різниці [121]. 

Інші дослідники з метою профілактики пальцевого дерматиту користувалися 

такими препаратами, порівнюючи ефективність одного з чотирьох різних місцевих 

методів лікування: HealMaxTM, Hoof-Sol, негативний контроль (фізіологічний 

розчин з зеленим харчовим барвником) та позитивний контроль (спрей 

окситетрацикліну). Автори зазначають, що поширеність хронічних уражень зросла 

у кожному з господарств [122]. 

Більшість дослідників при розробці профілактичних заходів вивчають 

санітарно-гігієнічні умови утримання корів у господарстві, виявляють основні 

причини та сприятливі фактори у виникненні хвороб копитець. 

Тому, за даними авторів, важливим є забезпечення тварин збалансованою 

годівлею протягом року, включаючи в зимовий період до раціону премікси, 

усунення травмуючих факторів, організація активного моціону та систематичну 

ортопедичну обробку ратиць. Крім того, автори пропонують використовувати 

обробку ратиць дезінфікуючими розчинами в копитцевих ваннах, ретельну 

обробку і дезінфекцію корівників і вигульних майданчиків [123].  
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Додатково в теплу пору року рекомендується виганяти корів на найближчі 

пасовища, а в зимовий час користуватися обладнаними прогулянковими 

доріжками, щоб тварини проходили  протягом доби не менше 5-7км.  

Про ефективність подібних профілактичних заходів повідомляють і інші 

автори, акцентуючи увагу на поліпшення умов утримання, ортопедичній обробці 

копитець 2 рази на рік та щоденних прогулянках тварин на 2-3 кілометри [117]. 

Автори, окрім лікувальних процедур, за складних уражень ратиць 

рекомендують заповнювати ножні брезентові ванни 5%-ним розчином формаліну 

та захисну повʼязку на область ураження. Вказується, що такі ножні ванни 

виконували не лише профілактичну, але і лікувальну функцію. 

Також наводяться дані, що розвиток ламініту та його ускладнень 

збільшується у високопродуктивних корів, за збільшення забезпеченості раціонів 

корів за кормовими одиницями, перетравним протеїном та вуглеводами (цукром і 

крохмалем) [124]. 

У високопродуктивних господарствах за наявності папіломатозного 

пальцевого дерматиту у корів досягти повного оздоровлення стада неможливо без 

повної його заміни. 

У приміщення для утримання корів у якості важливого доповнення до 

лікувально-профілактичних заходів у господарстві є створення відповідних 

зоогігієнічних умов утримання (своєчасне видалення гноївки, якісна суха 

підстилка, збалансованість раціону, дотримання технології годівлі та правильна 

ортопедична розчистка ратиць) [125]. 

На ефективність планової ортопедичної обробки ратиць у корів впливають: 

обрізка ратць дворазово на рік та постійний вигул корів у вигульних двориках, що 

знижує захворюваність в області дистального відділу кінцівок у 3,3 рази, а частоту 

виникнення  гнійного пододерматиту - в 3,15 рази [62].  

Для заповнення ван частіше використовують 5%-ний розчин мідного 

купоросу, 5%-ний розчин формаліну, 5−10%-ний розчин цинку сульфату.  
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За папіломатозного пальцевого дерматиту у корів ефективнішим, за даними 

автора, є 5%-ний розчин мідного купоросу, а за гнійно некротичних процесів             

5-10%-ний розчин формаліну або 5%-ний розчин мідного купоросу [126]. 

Наводяться дані, що за захворювань дистального відділу кінцівок у 

продуктивних тварин ефективнішим є комплексний метод лікування із 

застосуванням сучасних лікарських та дезінфекційних засобів з частковою 

ампутацією копитцевого суглобу [127].  

Більшість дослідників сходяться у тому, що з метою профілактики 

захворювань ратиць у продуктивних тварин слід виконувати ряд заходів, 

враховуючи умови утримання, продуктивність, породу, забезпеченість раціону 

поживними речовинами тощо. 

При цьому рекомендується щоквартальне проведення диспансерного 

обстеження поголівʼя тварин у господарстві, ортопедична обробка ратиць, 

активний щоденний моціон обладнаними маршрутами, обовʼязкова профілактична 

дезінфекція копитець за безвигульного утримання худоби. 

Значний вплив на виникнення септичних процесів, за даними авторів має 

своєчасне видалення гноївки та прибирання підстилки (зменшення мацерації шкіри 

копитець), та заміна застарілих конструкцій підлог [111]. 

Інші дослідники, крім того, вказують, що важливим у профілактиці хвороб 

дистального відділу кінцівок є проведення селекційного відбору поголівʼя у 

відношенні стійкості до хвороб кінцівок та якості копитцевого рогу. 

Також важливим є зниження загальної імунобіологічної резистентності 

організму за рахунок високої продуктивності тварин, а це в свою чергу сприяє 

зростанню випадків уражень ратиць [126]. 

Крім того, пропонується профілактичне використання ножних ванн з 

розчинами антисептика та вʼяжучого засобу, міді або сульфат цинку у 7–10% -ній 

концентрації, та розчин формальдегіду у 3% –5%-ній.  

За рахунок покращення стійкість епідермісу до впливу бактерій заслуговує 

на увагу добавка із високим вмістом цинку [92]. 
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Обробки ратиць пропонується проводити у два етапи: на початку корів 

проганяють через ванни з простою водою або з додаванням миючих засобів, а потім 

через антисептик (або дезінфікуючий засіб). Якнайчастіше використовується 

антисептичні (або дезінфікуючі) засоби - 5-10% розчини мідного купоросу, сульфат 

цинку, глутаральдегід, сполуки четвертинного амонію та їх комбінації [128].  

Важливим моментом у профілактиці ускладнень захворювань ратиць у корів 

є ізоляція тварин в окреме приміщення на килимки або соломʼяну підстилку, бо 

утримання хворих на решітчастих та бетонних підлогах неприпустимо [129].  

Інші автори, наводять дані щодо ефективності дезковриків ТМ «DezKov», 

просочених 5% розчином препарату «Педілайн». Автори вказують, що в 5-10% 

концентрації розчин «Педілайн» не проявляє негативного впливу на  фізіологічний 

стан та молочну продуктивність корів [130]. 

Слід зазначити, що отримання позитивних результатів у профілактиці 

захворювань дистального відділу кінцівок у продуктивних тварин досягається, 

крім зазначеного раніше, проведенням регулярної дезінфекції приміщень [69]. 

Важливим у профілактиці масового розповсюдження гнійно-некротичних 

хвороб ділянки пальця корів є комплексна ортопедична диспансеризація всього 

поголівʼя щомісячно, а в процесі зниження відсотку захворюваності поступовий 

перехід на щоквартальну, а потім дворазово протягом року [59]. 

Інші автори до комплексу лікувально-профілактичних заходів за гнійно-

некротичних процесів пальця у великої рогатої худоби пропонують випоювання 

Ветоспоріну в дозі 80 мл щодня протягом 7 днів та додатково Ветамелам 

внутрішньомʼязово, триразово, через день у дозі 20 мл (першу інʼєкцію - з першою 

випойкою Ветоспоріну) [107]. 

Важливим моментом у дотриманні зоогігієнічних умов тварин є сухі 

приміщення. Крім цього, автори рекомендують регулярне проведення дезінфекції 

не рідше одного разу на місяць препаратом "Віроцид", систематичну ортопедичну 

обробку копитець 2-3 рази на рік, планове проведення копитцевих ванн, не менше 

10 обробок (5 днів) "Педілайн" на місяць, збалансованість раціону, активний 

моціон [131]. 
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Про ефективність профілактики захворювань ратиць у корів проведенням 

ортопедичної обробки ратиць свідчать і дані інших дослідників [132].  

Наводяться дані, що проведення періодичної профілактичної обробки 

копитець у корів за стійлового безвигульного утримання, можливе встановленням 

копитцевих ванн перед доїльним залом та заповнення цих ванн 10% розчином 

салкоціла.  

Автори вказують, що препарат використовується в багатьох господарствах за 

лікування ран, виразок, флегмон вінчика і міжпальцевого склепіння, 

пододерматиту, ламініту, артриту, некробактеріозу та ящуру у великої рогатої 

худоби [127]. 

 

1.4. Висновок з огляду літератури  

 

Аналіз фахової літератури свідчить, що захворювання дистального відділу 

кінцівок у корів в господарствах з виробництва молока останнім часом набули 

широкого розповсюдження зумовлюючи значні економічні збитки. 

У сучасних умовах розвитку молочного скотарства гнійно-некротичні 

процеси пальця у продуктивних тварин становлять, значний відсоток серед 

незаразної патології, сприяючи: зниженню продуктивності до 10 % і більше, 

значним витратам на лікування, низькому рівню продуктивності корів, вимушеній 

їх вибраковці тощо. 

За високої продуктивності та відсутності селекційного відбору поголівʼя у 

відношенні стійкості до хвороб кінцівок та якості копитцевого рогу хвороби ратиць 

у корів набувають широкого розповсюдження. 

В етіології гнійно-некротичних уражень кінцівок у корів встановлена суттєва 

роль інфекційного фактору, травматичних пошкоджень ратиць, зниження імунного 

статусу організму. 

На сьогодні є досить значний відсоток розроблених та впроваджених 

комплексних схем лікування за гнійно-некротичних уражень кінцівок у 
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продуктивних тварин, але за рахунок значних трудових затрат та кратності обробок 

їх використання є обмеженим. 

На сучасному етапі розвитку молочного скотарства практикуючими 

спеціалістами ветеринарної медицини ставиться завдання з розробки та 

впровадженню нових менш затратних, але ефективніших схем лікування 

захворювань дистального відділу кінцівок у корів. 

У звʼязку з цим метою цієї роботи була розробка, апробація та впровадження 

нових схем лікування за гнійно-септичних уражень кінцівок у продуктивних 

тварин, а також профілактики, що є досить актуальним та знизить відсоток 

вибраковки тварин, та продовжить їх господарське використання. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

Дисертаційна роботу виконували протягом 2016–2020 років на кафедрі 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва Сумського національного аграрного університету; окремі розділи 

виконувалися в умовах ветеринарній лабораторії ТОВ «Бальд», м. Київ; в умовах 

Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; у кабінеті компʼютерної 

томографії МЦ «Медея Суми» на сучасному мультиспіральному 16-ти зрізовому 

томографі «Aquilion 16» фірми TOSHIBA (Японія).  

Експериментальні дослідження з теми дисертації проводились у пʼять етапів 

відповідно до схеми, представленої на рис. 2.1.  

 

2.2 Методи досліджень 

Методика першого етапу досліджень На першому етапі проводили клініко-

експериментальні дослідження 12 тисяч голів великої рогатої худоби в умовах 

молочно товарних ферм: ТОВ АФ «Владана», ТОВ АФ «Лан» , ПП «Буринське» 

Райз Максимко Сумського району, СТОВ ім. Шевченка Лебединського району 

Сумської області, ТОВ «Базаліївський колос» Чугуївського району Харківська 

область, ФГ «Бутенко» Менського району, ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» 

Бахмацького району, СТОВ «Надія» філія МТФ «Красносільська» Борзнянського 

району Чернігівської області, СГ «Табис» Республіка Казахстан та МТФ 

«Марткопі – Бага», Грузія (закордонне стажування) для вивчення розповсюдження 

деформацій ратиць та структури ортопедичної патології залежно від 

продуктивності, віку, породи та умов утримання.  
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Рис. 2.1 Загальна схема проведення досліджень 

Етапи дослідження 

1 етап 

Клініко-експериментальні дослідження в умовах молочно-

товарних ферм Північного Сходу України, Республіки 

Казахстан та Грузії 

2 етап 

Дослідження зразків гнійного ексудату з патологічного вогнища 

корів Північного Сходу України, виділення та ідентифікація 

бактерій, визначення їх чутливості до антибактеріальних 

препаратів дисковим методом 

3 етап 

Вивчення патогенетичних механізмів за гнійно-некротичних 

процесів пальця у корів (морфологічний склад крові, біохімічні 

дослідження сироватки крові інтактних та хворих тварин) 

4 етап 

Обґрунтування і розробка комплексного методу лікування за 

патології дистального відділу кінцівок у продуктивних тварин 

5 етап 

Удосконалення схеми профілактики захворювань дистального 

відділу кінцівок у корів 
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На другому етапі проводили дослідження 16 зразків гнійного ексудату з 

патологічного вогнища, виділення та ідентифікація бактерій, визначення їх 

чутливості до антибактеріальних препаратів дисковим методом [133].  

Ідентфікацію збудників проводили за довідником Берджи [134]: 

- P. aeruginosa - поживний бульйон з 1% глюкози; 

- S. aureus сольовий бульйон з манітом, агар Бейд – Паркера; 

- S. pyogenes, E. faecalis – селективний бульйон для стрептококів, 

селективнрий агар для стрептококів, ескуліновий агар з азидом натрію і 

канаміцином; 

- E. coli – поживний бульйон з 1% глюкози, агар Ендо; 

- F. necrophorum – поживний бульйон з 1% глюкози, поживний агар з 1% 

глюкози, середовище Кітта-Тароцці; 

- Мікроскопічні гриби – бульйон Сабуро з глюкозою, агар Сабуро з 

глюкозою і хлорамфеніколом. 

Чутливість до антибіотиків дисковим методом на агарі Мюллера-Хіютона 

(затримка зони росту) [135]. 

Третім етапом дослідження було вивчення патогенетичних механізмів за 

гнійно-некротичних процесів пальця у корів. 

Морфологічний склад крові від інтактних (5 тварин) та хворих корів (15 

корів) досліджували в умовах ветеринарної лабораторії ТОВ «Бальд», м. Київ 

(свідоцтво про атестацію ДП «Укрметртестстандарт» ПТ-351/14 Сертифікат 

визначення вимірювальних та технологічних можливостей № LB/02/2016). 

Відбір проб крові у корів, хворих на гнійно-некротичні процеси пальця, 

проводили в стерильні пробірки з антикоагулянтом К2ЕДТА Kima test 

обʼємом  0,5  мл. 

Кількість лейкоцитів та еритроцитів підраховували за допомогою приладу 

«Пікоскель» (Угорщина). Лейкограму визначали на зафарбованих мазках крові 

диференційованим підрахунком 100 лейкоцитів за методом Філіпченка; 

гематокритну величину – за методом Гедіна; гемоглобіну – уніфікованим 

геміглобінціанідним методом; середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті – 
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діленням показника вмісту гемоглобіну в 1 л крові на кількість еритроцитів у тому 

ж обʼємі.  

Також проведено дослідження біохімічних показників сироватки крові 5 

клінічно здорових та 5 хворих тварин. 

Концентрацію загального білка та білкові фракцї у сироватці крові – 

біуретовим реактивом, білкових фракцій – електрофорезом в поліакриламідному 

гелі [136]. 

Активність аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази 

(АСТ) спектрофотометрично визначали за методом Райтмана‐Френкеля; вміст 

глюкози - за реакцією з ортотулуїдиновим реактивом з використанням тест-набору 

АО «Реагент»; білірубіну в сироватці крові – за методом Йєндрашика–Грофа, 

сечовини - +набір реагентів для визначення її кількості за Бертло. 

Визначення вмісту загального кальцію - комплексонометричний метод 

(за  Луцьким  Д.Я.), неорганічного фосфору за реакцією з аскорбіновою кислотою. 

КТ – дослідження пальців інтактних тварин та за гнійно-некротичних 

процесів пальця у кабінеті компʼютерної томографії  Медичного центру «Медея 

Суми» на сучасному мультиспіральному 16-ти зрізовому томографі «Aquilion 16» 

фірми TOSHIBA (Японія).  

Система Aquilion 16 - є мультизрізовий КТ-сканер вищої якості з можливістю 

одночасного збору даних 16 зрізів товщиною 0,5 мм з часом повного обороту 0,5 с. 

Четвертим етапом було обґрунтування і розробка комплексного методу 

лікування за гнійно-некротичних процесів пальця у корів. 

На сучасному етапі розвитку молочного скотарства розробка і впровадження 

нових препаратів і методів лікування при захворюваннях дистального відділу 

кінцівок має велике практичне значення, яке дозволяє продовжувати термін 

господарського використання худоби та підвищує рентабельність галузі [17, 18]. 

Для вивчення ефективності запропонованих схем лікування, було відібрано 

48 тварин за принципом аналогів, яких розділили на чотири групи по 12 в кожній. 

Ефективність лікування контролювали як за привʼязного (24 корови), так і 

безпривʼязного (24 корови) утримання (табл. 2.1, 2.2). 
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Виявлені гнійно-некротичні осередки пальця піддавалися хірургічній 

обробці. У подальшому проводили промивання порожнини 3% розчином 

пероксиду водню та 0,02 % (1:5000) розчином фурациліну у співвідношенні 1:1. 

Для контролю перебігу фаз ранового процесу користувалися класичною 

класифікацією І.Г. Руфанова (1954). 

Таблиця 2.1 

Схема лікування тварин дослідних груп за привʼязного утримання 

СТОВ ім. Шевченка 

Група тварин 

перша дослідна  

(n=12) 

друга дослідна  

(n=12) 

розтин вогнищ нагноєння, видалення некротизованих тканин 

промивання порожнини гнійного осередку 3% розчином пероксиду водню та 

0,02 % (1:5000) розчином фурациліну у співвідношенні 1:1. 

1-5 доба до рани мазь «Левомеколь» 

1 – 12-а доба, опромінення враженої 

ділянки апаратом для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом 

BOMAAN (5-10 хвилин два рази на 

добу) 

2 – 5 – 8-а доба, циркулярна 

новокаїнова блокада тканин кінцівки 

вище зони ураження (0,5% розчин 

новокаїну в дозі 80-100 мл на інʼєкцію, 

повторно через 48-72 годин за 

показаннями) 

з першої доби - підшкірно антибіотик енрофлоксацин 10% у дозі 2,5 мл на 

100  кг живої маси 1 раз на добу протягом 2-3 днів 

 з 6-10-ї доби локально повʼязки з маззю Вишневського 

накладання поверхневих закріплюючих шарів скотчевих повʼязок  

Надалі в першу фазу ранового процесу використовували мазь «Левомеколь». 

Мазь «Левомеколь» - це комбінований препарат для локального застосування 

з антимікробною, репаративною та протизапальною дією. Хлорамфенікол, що 

входить до складу препарату, чинить антимікробну дію, механізм якої повʼязаний 

з порушенням синтезу білків мікроорганізмів, діє бактеріостатично, активний щодо 
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грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (стафілокок, стрептокок, 

синьогнійна і кишкова палички). Метилурацил прискорює процеси клітинної 

регенерації, сприяє рубцюванню ран та чинить протизапальну дію [137]. 

Таблиця 2.2 

Схема лікування тварин дослідних груп за безпривʼязного утримання  

 

Група тварин 

третя дослідна (n=12) четверта дослідна (n=12) 

розтин вогнищ нагноєння, видалення некротизованих тканин 

промивання порожнини гнійного осередку 3% розчином пероксиду водню 

та 0,02 % (1:5000) розчином фурациліну у співвідношенні 1:1. 

1-5 доба до рани мазь «Левомеколь» 

1 – 12-а доба, опромінення враженої 

ділянки апаратом для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом 

BOMAAN (5-10 хвилин два рази на 

добу) 

2 – 5 – 8-а доба, циркулярна 

новокаїнова блокада тканин кінцівки 

вище зони ураження (0,5% розчин 

новокаїну в дозі 80-100 мл на інʼєкцію, 

повторно через 48-72 годин за 

показаннями) 

з першої доби - підшкірно антибіотик енрофлоксацин 10% у дозі 2,5 мл на 

100 кг живої маси 1 раз на добу протягом 2-3 днів 

 з 6-10-ї доби локально повʼязки з маззю Вишневського  

накладання поверхневих закріплюючих шарів скотчевих повʼязок 

У першій і третій дослідних групах у якості засобу патогенетичної терапії у 

першу і другу фазу ранового процесу застосовували апарат для вібраційної терапії 

з інфрачервоним теплом BOMANN серії MSI 2571 виробництва «CLATRONIC 

INTERNATIONAL Gmb» Kempen Deutschland. За використання цього апарату 

відзначено позитивний вплив на неспецифічні фактори захисту організму, систему 

імунітету і фагоцитоз [138]. 
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У другій та четвертій дослідних групах замість апарату для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом виконували циркулярну новокаїнову блокаду в 

тканини кінцівок вище зони ураження [139].  

При переході процесу у другу фазу з метою прискорення процесів 

регенерація в обох дослідних групах використовували мазь Вишневського. 

Для порівняння ефективності лікування тварин було сформовано третю і 

четверту дослідні групи корів, по 12 у кожній, але за безпривʼязного утримання, 

лікування яких проводили за схемами, запропонованими раніше для тварин з 

привʼязним утриманням.  

Крім чотирьох дослідних груп, було сформовано дві контрольні групи тварин 

по 12 у кожній, підібраних також за принципом аналогів лікування, яких проводили 

за схемами, запропонованими в господарствах (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Схема лікування тварин контрольних груп 

 

Група тварин 

привʼязне утримання безпривʼязне утримання 

перша контрольна  

СТОВ ім. Шевченка 

Лебединського району 

 (n=12) 

друга контрольна  

СТОВ «Надія» філія  

МТФ «Красносільська» 

(n=12) 

розтин вогнищ нагноєння, видалення некротизованих тканин 

промивання порожнини гнійного осередку розчином 3% пероксиду водню  

повʼязка з лініментом синтоміцину 

1- 8 – а  доба  

повʼязка з маззю власного 

виробництва (септіфлекс, септіклін, 

АСД фракція 3, егоцин) зміна через 

1-2 доби до видужання  

з 9-10-ї доби - повʼязки з маззю 

Вишневського 

поверхневі закріплюючі шари бинтових (скотчевих) повʼязок  
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За тваринами вели клінічні спостереження, визначаючи загальну 

температуру тіла електронним медичним термометром, локальну температуру тіла 

лазерним цифровим термометром пирометром Cason CA 380 (рис. 2.2) [140]. 

 

Рис. 2.2 Цифровий термометр пирометр Cason CA 380 

Досліджені показники фіксували в журналі враховуючи терміни стадій 

гнійно-некротичного процесу: фібринозно-некротична, гнійно-секвестраційна та 

регенеративна. 

Пʼятий етап – профілактичний. Цей етап передбачав вивчення 

ефективності антисептичних засобів для профілактики захворювань дистального 

відділу кінцівок у продуктивних тварин. 

За безпривʼязного утримання було сформовано чотири групи, дві в СТОВ 

«Надія», філія МТФ «Красносільська» Чернігівської області (по 15 корів) та дві в 

ТОВ АФ «Владана» Сумської області (по 15 корів) з ознаками пошкодження 
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ратиць, перших ознак захворюваності, надмірному відростанні копитного рогу 

(після ортопедичної обробки) (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Схема профілактики захворювань ратиць у корів за безпривʼязного 

утримання 

 

Групи тварин 

перша дослідна   

ТОВ АФ 

«Владана» 

(n=15) 

друга дослідна  

СТОВ «Надія» 

філія МТФ 

«Красносільська» 

(n=15) 

перша контрольна 

ТОВ АФ 

«Владана» 

 (n=15) 

друга контрольна  

СТОВ «Надія», 

філія МТФ 

«Красносільська» 

(n=15) 

копитцеві ванни з засобом ДезСан у 

вигляді 0,2% робочого розчину, 

яким заповнювали ножні ванни та 

за необхідності замінювали 

відповідно до забруднення чи 

висихання, але не менше двох разів 

на тиждень 

копитцеві ванни з 2,5% розчином 

PEDILINE PRO, який замінювали 

кожні дві доби  

 

Тваринам першої та другої дослідних груп використовували засіб ДезСан 

(виробник Бровафарма Україна) у вигляді 0,2% робочого розчину, яким 

заповнювали копитцеві ванни та за необхідності змінювали відповідно 

забруднення чи висихання, але не менше двох разів на тиждень. 

Тваринам третьої та четвертої дослідної групи з метою профілактики 

ускладнень використовували копитцеві ванни з 2,5% розчином PEDILINE PRO 

виробництва Бельгія, який замінювали кожні дві доби. 

У досліджуваних господарствах утримуються корови різних порід, що також 

мало вплив на виникнення ускладнень захворювань ратиць та їх перебіг. 

Слід зазначити, що утримання корів у досліджуваних господарствах 

безпривʼязне і ураження ратиць у групах характеризувалися подібними 
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патологічними процесами, копитцеві ванни використовували у терміни згідно 

інструкціями щодо застосування відповідних засобів та їх концентрації. 

У господарствах за привʼязного утримання було сформовано дві групи 

тварин по 12 у кожній, яким дезінфікуючі розчини наносили шляхом  

обприскування ушкоджених ратиць зазначеними розчинами після попередньої 

ортопедичної розчистки (табл. 2.5). 

Щоденно тварин піддавали клінічному огляду, фіксуючи стан уражених 

ділянок та затухання чи прогресування процесів запалення. 

Таблиця 2.5 

Схема профілактики гнійно-некротичних процесів ратиць у корів за 

привʼязного утримання СТОВ ім. Шевченка Лебединського району 

 

Групи тварин 

третя дослідна  

 (n=12) 

четверта контрольна 

 (n=12) 

обприскування ратиць 0,2 % 

розчином засобу ДезСан щоденно 

протягом двох тижнів. 

обприскування ратиць 2,5% розчином 

PEDILINE PRO кожні дві доби. 

Результати проведених досліджень опрацьовані на персональному 

компʼютері AMD Athlon 2,0 GHz з використанням пакета програм Microsoft Excel 

for Windows 2010 i Statistika 99 Edition. Отримані дані оброблені статистично за 

допомогою методу Фішера-Стьюдента з урахуванням середньоарифметичних 

величин і їх статистичних помилок, а також визначенням вірогідної різниці 

показників, які порівнювалися. Для кожного досліджуваного показника визначали 

середнє арифметичне (М) та стандартну похибку середнього арифметичного (m). 

Вірогідними вважали відмінності за рівнем значимості понад 95 % (p<0,05) [141]. 

Цифрові величини результатів досліджень біохімічних показників крові виражали 

в одиницях Міжнародної системи CI.   
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

3.1. Моніторинг деформацій та хвороб ратиць у корів у дослідних 

господарствах 

 

У дисертаційному дослідженні протягом 2016-2020 років було проведено 

диспансерне обстеження близько 12 тисяч голів великої рогатої худоби в декількох 

господарствах Сумської, Чернігівської, Харківської областей України в 

СГ  «Табис» Республіки Казахстан та МТФ «Марткопі – Бага», Грузія. 

У досліджуваних господарствах Північно-східного регіону України 

проводилося вивчення деформації ратиць та структури патології дистального 

відділу кінцівок у корів  (табл. 3.6, 3.7). 

Як видно з даних таблиці 3.6 у ТОВ АФ «Лан», ТОВ АФ «Владана», 

ТОВ  «Агрофірма ім. Шевченка» тварини утримуються безпривʼязно, 

ФГ  «Бутенко» та «Базаліївський колос» привʼязно і мають різну продуктивність та 

породу.  

Так, у ТОВ АФ «Лан», ТОВ АФ «Владана», ФГ «Бутенко» та 

«Базаліївський  колос» утримують корів голштинської породи, а у 

ТОВ  «Агрофірма ім. Шевченка» симентальської. Тварини в досліджуваних 

господарствах мають продуктивність в межах 6,5-8 тис. літрів молока.  

На підставі проведених досліджень встановлено, що відсоток деформацій 

ратиць у корів, та їх характер, залежить в значній мірі від підлоги на якій вони 

утримуються, годівлі та породи (табл. 3.6). 

Як видно з даних наведених в таблиці найбільший відсоток деформацій 

ратиць серед поголівʼя корів у ТОВ АФ «Владана» становив більше 20,00 %, за 

утримання їх на гумовій підлозі, та перевищував 12,00 % у тварин ФГ «Бутенко» за 

привʼязного утримання. 
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Таблиця 3.6 

Структура деформацій в дослідних господарствах  

Північного Сходу України  

Види 

деформацій 

Т
О

В
  

А
Ф

 «
Л

ан
»
 

Т
О

В
  

А
Ф

 «
В

л
ад

ан
а»

 

Т
О

В
 «

А
гр

о
ф

ір
м

а 
ім

. 

Ш
ев

ч
ен

к
а»

 

Ф
Г

 «
Б

у
те

н
к
о
»
 

Т
О

В
  

«
Б

аз
ал

ії
в
сь

к
и

й
 к

о
л
о
с»

 

гол % гол % гол % гол % гол % 

гострокутні 

копитця 

16 25,40 21 29,58 11 22,45 12 27,91 11 23,91 

тупокутні 

копитця 

12 12,05 10 14,08 12 24,49 9 20,93 7 15,22 

плоскі 

копитця 

10 15,87 11 15,49 11 22,45 11 25,58 10 21,74 

повні 

копитця 

13 20,63 13 18,31 8 16,33 5 11,63 10 21,74 

криві 

копитця 

12 19,05 14 22,54 7 14,29 6 13,95 8 17,39 

всього 63 100 71 100 49 100 43 100 46 100 

корів  650 350 650 350 650 

% серед 

поголівʼя 

корів  

9,69 20,29 7,54 12,28 7,08 

Серед виявлених деформацій ратиць у корів в ТОВ АФ «Владана» майже 

30,00 % становили гострокутні копитця, кут передньої стінки з площиною підошви 

та підошовної ділянки мʼякуша менше 45°, дорсальна стінка довга, поверхня стінки 
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мʼякуша низька. Навантаження, в такому випадку в основному припадає на 

мʼякуші.  

В меншій мірі, дещо більше в 22,00 %, діагносувалися  криві копитця, в яких 

відмічали викривлення, стискання стінки зверху вниз. Аксіальна стінка була 

увігнутою, абаксіальна – опукла. Опора в таких випадках здебільшого припадала 

на підошовні краї абаксіальних стінок та абаксіальні краї мʼякушів. Стиснуті 

копитця можуть утворюватися внаслідок вузько пальцевої постави, та бути 

наслідком ламініту, що і підтверджувалося записами в журналі реєстрації хворих 

тварин. 

На 4,23 % менше діагностувалися повні копитця, майже 3,14 % у 

обстеженого поголівʼя становили плоскі копитця, що сприяло зміні розташування 

рогу підошви та мʼякуша по відношенню до підошовних країв копитцевих стінок. 

Найменший відсоток деформації ратиць, лише 2,86 % припадало на 

тупокутні копитця, кут зачепів переважав 60°, тому основне навантаження 

припадало саме на них. 

Деформаціъ копитець у корів в ТОВ АФ «Владана», зумовлені утриманням 

корів на гумовій підлозі. 

Така підлога практично унеможливлює рівномірне стирання копитного рогу. 

Необхідно відзначити, що в більшості випадків, на перших етапах захворювань 

дистального відділу кінцівок у тварин реєстрували зміну постанови кінцівок. 

За порушення постави кінцівок, особливо тазових, різко змінювався характер 

опори копитець – копитцева стінка розташовувалась практично горизонтально, 

часто виключалась з опори. Спирання здійснювалось, головним чином, мʼякушами, 

копитця ставали лижеподібними. При цьому тварини були не в змозі довго стояти 

або рухатись. 

Аналізуючи дані стосовно деформацій ратиць у корів в ТОВ АФ «Лан», слід 

зазначити, що при утриманні такої ж породи корів, їх кількість становила майже 

10,00% серед 650 обстежених, що в 2,09  рази менше ніж у ТОВ АФ «Владана». 



70 
 

Зменшення відсотку деформацій, на нашу думку, повʼязано з тим, що тварин 

в господарстві утримуються на бетонній підлозі, а це сприяло більш рівномірному 

стиранню копитного рогу. 

У корів у господарстві менший на 4,18 % ніж у тварин ТОВ  АФ  «Владана» 

становили гострокутні копитця.  

Відсоток повних копитець був меншим попереднього показника на 4,77%, а 

кривих та тупокутних меншим попереднього показника на 1,58 %, за найменшого 

відсотку плоских копитець – дещо більше 15,00%.  

Характеризуючи копитця корів симентальської породи у 

ТОВ  «Агрофірма  ім. Шевченка», слід зазначити, що вони більш стійкі до 

деформацій.  

Так, серед 650 корів деформації діагностовано лише у 49 тварин, що 

становило майже 8,00 % від загальної кількості обстежених тварин господарства. 

Серед деформацій ратиць у корів, в даному господарстві, значний відсоток  

припадав на тупокутні копитця – майже 25,00 %. За частотою виникнення кількість 

тупокутних копитець був найвищим у порівнянні з ТОВ АФ «Владана» на 10,41 %, 

ТОВ АФ «Лан» - на 5,44 %, ФГ «Бутенко» – на 3,56 % та «Базаліївський колос» - 

9,22 %. 

У корів ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка», часто реєструвалися плоскі та 

гострокутні копитця у рівних пропорціях майже 23,00%, на 8,16 % менше 

діагностувалися повні копитця та найменший показник деформацій припадав 

гострокутні копитця, майже 15,00 %  

У фермерському господарстві «Бутенко», серед 350 дійних корів, деформації 

ратиць виявлялися у 43 тварин, (12,28 %).  

У структурі деформацій гострокутні копитця діагностовано у 3,43 % серед 

загальної кількості обстежених тварин, 3,14 % становили плоскі та 2,57 % 

тупокутні копитця. 

Частка інших деформацій (криві та повні копитця) реєструвалися значно 

рідше становлячи 1,71 та 1,43% відповідно. 
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На молочному комплексі «Базаліївський колос», серед 650 корів дійного 

стада, деформації копитець дыагностувалися у 46 тварин, становлячи 7,08 %.  

Як і в попередньому господарстві найбільший відсоток деформрованих 

ратиць серед обстеженого поголівʼя становили гострокутні копитця - 1,69 %, по 

1,54 % плоскі та повні. Відсоток кривих копитець становив майже 1/5 від загальної 

кількості корів з деформаціями. Тупокутні копитця виявлялися в найменшої 

кількості тварин – дещо більше 15,00% серед деформованих ратиць. 

Таким чином, привʼязне утримання корів з недостатнім моціоном та 

несвоєчасна розчистка ратиць негативно впливають на правильність росту 

копитного рогу та його стирання, зумовлюючи виникнення деформацій, а в 

подальшому, за умови ускладнень, розвиток гнійно-некротичних процесів пальця. 

За утримання корів на гумових полах деформація копитець реєструється 

частіше, адже мʼяка поверхня не сприяє рівномірному стиранню копитного рогу.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що хвороби ратиць у корів в 

дослідних господарствах в більшості випадків повʼязані з порушенням умов 

утримання, завезенням нетелей з інших господарств та країн Європи (табл.3.7).  

Слід зазначити, що відсоток хвороб ратиць у корів у трьох дослідних  

господарствах: ТОВ «Базаліївський колос», ТОВ АФ «Лан» та ФГ «Бутенко» 

знаходився майже на одному рівні, при цьому у перших двох зазначених менший, 

а в третьому більше 10,00%. Найбільший їх показник, близько 20,00%, 

діагностувався у корів ТОВ АФ «Владана» за безпривʼязного утримання на гумовій 

підлозі. 

Так, серед обстежених 350 корів ТОВ АФ «Владана» 25,00 % становила 

хвороба Мортелларо (ППД), що повʼязано із завезенням нетелів з Німеччини у 

попередні роки. 

Меншою мірою, у корів діагностувалася виразка Рустергольца, майже 

20,00 %, на 1,56% менше від попереднього показника діагностувалися флегмонозні 

процеси вінчика, мʼякуша та міжпальцевого склепіння. 
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Серед інших септичних процесів пальця слід зазначити рани та виразки 

міжпальцевого склепіння, що реєструвалися майже у 16,00 % корів, які були 

зумовлені травмуванням. 

Таблиця 3.7 

Структура захворювань дистального відділу кінцівок у великої рогатої 

худоби Північного Сходу України  

 

Патологія 

ТОВ 

«Базаліївський 

колос» 

Харківська 

область 

ФГ 

«Бутенко» 

Чернігівська 

область 

ТОВ АФ 

«Владана» 

Сумська 

область 

ТОВ АФ 

«Лан» 

Сумська 

область 

гол. % гол. % гол. % гол. % 

корови 650 287 350 650 

поверхневі 

гнійні 

пододерматити 

5 10,00 4 13,79 9 14,06 11 18,64 

глибокі гнійні 

пододерматити 
4 8,00 3 10,35 6 9,38 8 13,55 

флегмона 

вінчика, 

мʼякуша та 

міжпальцевого 

склепіння 

13 26,00 11 37,93 11 17,19 13 22,03 

виразка 

Рустергольца 
12 24,00 6 20,68 12 18,75 15 25,42 

рани та виразки 

міжпальцевого 

склепіння 

9 18,00 3 10,35 10 15,63 12 20,34 

папіломатозний 

пальцевий 

дерматит 

7 14,00 2 6,90 16 25,0 - - 

всього 50 7,70 29 10,11 64 18,29 59 9,08 

Крім того, майже у 15,00 % корів діагностувалися поверхневі гнійні 

пододерматити, і в межах 10,00 % - глибокі гнійні. Точна постановка діагнозу у 

сумнівних випадках була можлива при проведенні ортопедичної обробки ратиць. 
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В іншому господарстві, ТОВ АФ «Лан», також за безпривʼязного утримання 

корів захворювання ратиць виявляли майже у 10,00 % серед загальної кількості, але 

в господарстві не реєстрували папіломатозний пальцевий дерматит. 

Найменший відсоток у корів становили глибокі гнійні пододерматити, лише 

1,23 % від загальної кількості обстежених тварин і в структурі патології 13,55%, 

відсоток поверхневих гнійних пододерматитів діагностували майже у 20,00% 

тварин, що становило вже 1,69 % серед загальної кількості тварин.  

Порівнюючи кількість поверхневих гнійних пододерматитів у корів, слід 

зауважити, що у ТОВ АФ «Лан» їх відсоток лише на 1,22 % перевищував показник 

ТОВ АФ «Владана». 

Більше 20,00 % випадків у корів діагностували рани та виразки 

міжпальцевого склепіння, що перевищувало показник попереднього господарства 

в 1,3 рази. 

Майже у 1/5 випадків у дослідних тварин реєструвалися флегмонозні 

процеси пальця, в той час як виразка Рустергольца становила більше 25,00 %. 

Таким чином, безпривʼязне утримання корів у господарствах на різних 

підлогах зумовлює, на нашу думку, таку структуру захворювань пальця, при 

подібній продуктивності та забезпеченості тварин поживними речовинами. 

За хірургічної диспансеризації великої рогатої худоби в ФГ «Бутенко» та 

ТОВ «Базаліївський колос» також діагностувався папіломатозний пальцевий 

дерматит, майже у 7,00 % у першому господарстві і в два рази частіше – в іншому. 

У структурі захворювань пальця у тварин у фермерському господарстві 

майже 40 % складали флегмонозні процеси, і дещо більше 25,00 % вони 

діагностувалися в ТОВ «Базаліївський колос». 

Меншою мірою у корів в обох господарствах реєстрували виразку 

Рустергольца, у корів ФГ «Бутенко» серед загальної кількості обстежених тварин 

показник становив 2,09 %, а e ТОВ «Базаліївський колос» - 1,85 %. 

Загалом за привʼязного утримання корів відсоток поверхневих гнійних 

пододерматитів був дещо меншим такого ж за безпривʼязного у господарствах 

Сумської області. 
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Так, у корів у господарстві Чернігівської області пододерматити 

діагностувалися майже у 14,00 % тварин, у той час як у господарстві Харківської 

на 3,79 % меншим попереднього господарства. 

На основі зібраного нами анамнезу, інформації отриманої при опитуванні 

обслуговуючого персоналу, а також результатами клінічного обcтеження хворих 

встановлено, що основною причиною захворювань ратиць у корів є травми, 

поранення з наступним їх інфікуванням. 

Відсоток глибоких гнійний пододерматитів у тварин у дослідних 

господарствах коливався в межах 10,00 %, у ФГ «Бутенко» на 0,35 % перевищував, 

а в ТОВ «Базаліївський колос» був на два відсотки нижчим. 

За результатами проведеної диспансеризації в зазначених господарствах 

нами встановлена наступна структура захворювань корів (табл. 3.8). 

Дані наведені у таблиці 3.8 свідчать, що серед обстеженого поголівʼя великої 

рогатої худоби у господарствах значний відсоток займають хвороби незаразного 

характеру, коливаючись від 17,23 % до 26,29 %. 

Серед заразної патології реєструвалися випадки інвазійних хвороб 

(криптоспоридіоз) та інфекційних (інфекційний ринотрахеїт, парагрип – 3). 

У структурі незаразної патології слід виділити такі хвороби, як 

остеодистрофія, гіпо- та атонія передшлунків, кетоз, зміщення сичуга. 

Серед загальної кількості виявлених хворих тварин в межах 50,00 % і більше 

реєструвалися хвороби копитець (асептичні, виразкові та гнійні пододерматити, 

гнійно-некротичні процеси, папіломатозний пальцевий дерматит), що в значній 

мірі було повʼязано з умовами утримання. 

Так, у корів ТОВ «Базаліївський колос» за привʼязного утримання на 

дерев`яній підлозі, серед загальної кількості хворих тварин, ортопедична патологія 

реєструвалася у 47,17 %. 

За безпривʼязного утримання на глибокій підстилці у ФГ «Бутенко» їх 

відсоток був дещо меншим і становив 44,82 %. У двох обстежених господарствах 

Сумської області ТОВ АФ «Владана» та ТОВ АФ «Лан», в залежності від покриття 

підлоги, патологічні процеси ратиць реєструвалися у різної кількості тварин. 
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Таблиця 3.8 

Дані обстеження поголівʼя в господарствах Північно Східного регіону 

України 

Показник 

Господарство 

ТОВ 

«Базаліївський 

колос» 

ФГ  

«Бутенко» 

ТОВ АФ 

«Владана» 

ТОВ  

АФ «Лан» 

гол  % гол  % гол  % гол  % 

обстежено  555 100 287 100 350 100 650 100 

виявлено хворих 

всього  
122 21,98 65 22,65 100 28,57 126 19,39 

з них незаразна 

патологія  
106 19,1 58 20,21 92 26,29 112 17,23 

хвороби 

копитець 
50 9,01 29 10,10 64 18,29 59 9,08 

ендометрити  29 5,23 7 2,44 7 2,00 14 2,15 

мастити  17 3,06 11 3,83 9 2,57 17 2,62 

ендометрити та 

мастити  
9 1,62 4 1,39 6 1,71 11 1,69 

хвороби 

копитець та 

ендометрити  

3 0,54 3 1,05 3 0,86 5 0,77 

хвороби 

копитець та 

мастити  

7 3,78 3 1,05 5 1,43 7 1,08 

хвороби 

копитець, 

ендометрити, 

мастити  

0 0 1 0,35 0 0 0 0 
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Так, за безпривʼязного утримання корів, з гумовим покриттям, у 

ТОВ  АФ  «Владана» відсоток вражень ратиць був найбільшим серед 

досліджуваних господарств і становив 69,57 %, в той час коли за безпривʼязного 

утримання, але на бетонній підлозі, він був значно меншим і становив показник, на 

рівні ТОВ «Базаліївський колос» та ФГ «Бутенко», 46,43 %. 

Таким чином, захворювання ратиць у корів на обстежених молочних 

комплексах залежать від умов утримання. 

Також були виявлені тварини з акушерсько-гінекологічною патологією, яка 

виявлялася у різної кількості корів. 

Так, у корів на молочному комплексі ТОВ «Базаліївський колос», відсоток 

корів, хворих на післяродовий ендометрит, становив 27,36 % серед загальної 

кількості хворих з незаразною патологією.  

На МТФ ФГ «Бутенко» їх доля була в 2,14 рази меншою, а у господарствах 

ТОВ АФ «Владана» та ТОВ АФ «Лан» така патологія діагностувалася рідше в 2,62 

та 2,43 рази відповідно. 

Також було діагностовано у корів мастит, відсоток яких в обстежених 

господарствах мав різний показник. 

Так, найбільший відсоток корів хворих на мастит, серед незаразної патології 

діагностовано у ФГ «Бутенко» 18,97 %, у ТОВ «Базаліївський колос» – 16,04 %. На 

молочних комплексах Сумської області їх відсоток становив у ТОВ АФ «Владана» 

9,78 % та 15,18% у ТОВ АФ «Лан». 

Крім виявлених запальних процесів пальців у корів проведено аналіз 

розповсюдження акушерсько-гінекологічних захворювань. 

Отримані дані вказують, що серед загальної кількості хворих тварин в 

господарствах відсоток корів, хворих на ендометрит та мастит одночасно мав 

наступний показник - 6,15 % (Чернігівська область), 7,38 % (Харківська область) та 

6,00 і 8,73 % (Сумська область). 

Серед обстеженого поголівʼя корів у господарствах прослідковувався 

асоційований звʼязок між захворюваннями ратиць та ендометритами 4,62 % на 
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молочному комплексі ФГ «Бутенко», 2,46 % у ТОВ «Базаліївський колос», 3,00% у 

ТОВ АФ «Владана» і 3,97 % у ТОВ АФ «Лан» 

Хвороби ратиць та мастити одночасно серед загальної кількості корів у 

госпадарствах діагностувалися у 1,26% ТОВ «Базаліївський колос», 1,05 % у 

ФГ «Бутенко», 1,42% ТОВ АФ «Владана» та 1,08 % у ТОВ АФ «Лан». 

Слід відмітити, що серед загальної кількості обстежених тварин молочних 

комплексів в різних областях у однієї тварин ФГ «Бутенко» було діагностовано 

хвороби ратиць, ендометрит та мастит одночасно. 

Таким чином, захворювань ратиць у корів у обстежених господарствах 

повʼязані з умовами утримання корів (привʼязне, безпривʼязне утримання, підлога 

в приміщеннях). 

Також проведеними дослідженнями встановлені поширеність деформацій та 

структура хвороб ратиць у продуктивних тварин на молочно-товарних фермах та 

комплексах: ПП «Буринське» Райз Максимко Сумського району, 

СТОВ ім.  Шевченка Лебединського району Сумської області, СТОВ «Надія», 

філія МТФ  «Красносільська» Борзнянського району Чернігівської 

області  (табл.  3.9,  3.10). 

Слід зазначити, що в досліджуваних господарствах утримуються корови 

різних порід, продуктивності як привʼязно, так і безпривʼязно. 

Дані, представлені в таблиці 3.9, свідчать, що за привʼязного утримання корів 

голштинської породи на одній з ферм ПП «Буринське» Райз Максимко деформації 

ратиць серед загальної кількості обстежених тварин виявлено лише у 14 тварин, що 

становить 5,96 %. Майже 30,00 % серед деформацій становили криві копитця, дещо 

більшее 20,00 % – тупокутні та плоскі копитця і в межах 15,00 % - гострокутні та 

повні. 

Утримання корів у господарстві привʼязне лише в зимово-стійловий період, 

а у весняно-літній тварини знаходяться в літніх таборах безпривʼязно у загонах. 

На основі отриманих даних встановлено, що в господарстві продиться 

планова обрізка копитенць, це в свою чергу попередило поширення деформацій 

копитець у корів. 
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Таблиця 3.9 

Структура деформацій ратиць у корів у господарствах 

 Сумської та Чернігівської областей  

Види деформацій 

Сумська область 
Чернігівська 

область 

ПП 

«Буринське» 

Райз Максимко 

Сумського 

району 

СТОВ  

ім. Шевченка 

Лебединського 

району 

СТОВ «Надія», 

філія МТФ 

«Красносільська» 

Борзнянського 

району  

гол. % гол. % гол. % 

гострокутні 

копитця 
2 14,29 19 20,88 45 24,32 

тупокутні 

копитця 
3 21,43 24 26,37 36 19,46 

плоскі копитця 3 21,43 21 23,08 29 15,68 

повні копитця 2 14,29 13 14,29 33 17,84 

криві копитця 4 28,57 14 15,38 42 22,70 

всього 14 100 91 100 185 100 

корів (умови 

утримання) 
235 привʼязне 800 привʼязне  1338 бепривʼязне  

% серед поголівʼя 

корів 
5,96 11,38 13,83 

У СТОВ ім. Шевченка Лебединського району утримуються корови також 

голштинської та лебединської породи привʼязно на деревʼяних підлогах. 

Деформації ратиць у корів виявлені більш ніж у 11,00 % тварин, при цьому 

близько 30,00 % становили тупокутні копитця, майже ¼ - плоскі, більше 20,00 %,  

гострокутні і в межах 15,00 % повні та криві копитця. 

В обстеженому господарстві утримання корів привʼязно протягом року. 



79 
 

У СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» Борзнянського району 

утримуються 1338 корів безпривʼязно протягом року. 

Безпривʼязне утримання, несвоєчасна ортопедична обробка, пізнє виявлення 

деформацій ратиць здатні спричинити ускладнення у вигляді гнійно-некротичних 

процесів пальця.  

Серед обстеженого поголівʼя корів господарства деформації ратиць 

становили майже 14,00 %, перевищуючи показник у тварин ПП «Буринське» 

Райз  Максимко та СТОВ ім. Шевченка в 2,77 і 1,22 рази відповідно. 

Також проводився аналіз асоційованого звʼязку між проявом ортопедичної 

патології та акушерсько–гінекологічними захворюваннями у продуктивних 

тварин  (табл. 3.10).  

При проведенні диспансеризації поголівʼя в ПП «Буринське» Райз Максимко 

було виявлено 17 хворих тварин, незаразна патологія при цьому встановлена 

у  76,47 %.  

У структурі незаразної патології захворювання ратиць (поверхневі та глибокі 

гнійні пододерматити, флегмони вінчика, мʼякуша, міжпальцевого склепіння, 

папіломатозний пальцевий дерматит, подартрит діагностовано у 46,15 % тварин. 

На частку акушерсько-гінекологічної патології припадало 38,46 % хворих, 

ортопедична патологія в асоціації з ендометритом та ортопедична патологія в 

асоціації з маститом реєструвалися в поодиноких випадках, становлячи показник 

нижчий 0,50 %.  

При обстеженні 800 корів в СТОВ ім. Шевченка Лебединського району 

незаразну патологію діагностували більше ніж у 10,00% тварин, що перевищувало 

показник у тварин ПП «Буринське» Райз Максимко в 1,54 рази, а відсоток 

захворювань ратиць - у 5,33 рази. 

Серед незаразної патології у корів у господарстві 36,00 % становили 

захворювання дистального відділу кінцівок. Кількість випадків ендометритів у 

корів у СТОВ ім. Шевченка була більшою від показника попереднього 

господарства в 6 разів, маститів - в 6,5 рази, ендометритів і маститів у 8, хвороб 

копитець і маститів - в 6 разів, а хвороб копитець і ендометритів - у 5 разів. 
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Таблиця 3.10 

Дані обстеження поголівʼя у господарствах  

Сумської та Чернігівської областей, 2017 рік 

 

Показник 

Сумська  

область 

Чернігівська 

область 

ПП 

«Буринське» 

Райз 

Максимко 

Сумського 

району 

СТОВ 

ім.  Шевченка 

Лебединського 

району 

СТОВ «Надія», 

філія МТФ 

«Красносільська»

Борзнянського 

району  

гол. % гол. % гол. % 

обстежено 235 100 800 100 1338 100 

виявлено хворих 

всього 

17 7,23 89 11,13 214 15,99 

з них незаразна 

патологія 

13 5,53 77 9,62 201 15,02 

хвороби копитець 6 2,55 32 4,00 105 7,84 

ендометрити 2 0,85 12 1,50 23 1,72 

мастити 2 0,85 13 1,63 17 1,27 

ендометрити та 

мастити 

1 0,43 8 1,00 18 1,35 

хвороби копитець та 

ендометрити 

1 0,43 5 0,63 17 1,27 

хвороби копитець та 

мастити 

1 0,43 6 0,75 16 1,20 

хвороби копитець, 

ендометрити, 

мастити 

- - 1 0,13 5 0,37 

Крім того, діагностовано у однієї тварини захворювання ратиць, ендометрит 

та мастит, що не реєструвалося у корів попереднього господарства. 

При обстеженні корів у СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» 

отримані дані, які відрізняються від попередніх господарств. 
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Так, при проведенні диспансеризації було виявлено майже 16,00 % хворих 

тварин, незаразна патологія при цьому становила 93,90% від загальної кількості 

хворих. 

Серед незаразної патології на частку хвороб ратиць припадало 52,24 %, крім 

того, їх відсоток перевищував показник у корів ПП «Буринське» Райз Максимко та 

СТОВ ім. Шевченка, в 3,07 і 1,96 рази відповідно. 

В СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» значного розповсюдження у 

корів набули ендометрити, 11,44 % від загальної кількості хворих корів на 

незаразну патологію. Відсоток маститів був меншим у 8,46 %, ендометритів і 

маститів одночасно у 8,96 %. 

У 38 корів було діагностовано ортопедичну та акушерсько-гінекологічну 

патологію в асоціації, що становило 15,40% в структурі патології. 

Так, серед загальної кількості тварин з незаразною патологією хвороби 

копитець та ендометрити діагностовано у 8,46 % корів, хвороби копитець та 

мастити - 7,96 %, хвороби копитець, ендометрити та мастити - у 2,49 %. 

Таким чином, у корів у господарстві прослідковується асоціативний звʼязок 

між ортопедичною та акушерсько-гінекологічну патологію. 

Проведеним обстеженням не було встановлено вірогідної залежності частоти 

виникнення ортопедичних хвороб від рівня молочної продуктивності корів у цих 

господарствах. 

При проведенні хірургічної диспансеризації за привʼязного утримання корів 

встановлено, що захворювання ратиць в ПП «Буринське» Райз Максимко становить 

дещо більше 2,50 % серед загальної кількості тварин в господарстві, а в 

СТОВ  ім.  Шевченка Сумського району перевищує показник попереднього 

господарства на 1,50 %. 

У структурі захворювань ратиць у корів в ПП «Буринське» Райз Максимко 

переважали флегмонозні процеси пальця та рани і виразки міжпальцевого 

склепіння, становлячи 2/3 випадків (табл. 3.11). 

На частку інших процесів, виразки Рустергольца та глибоких гнійних 

пододерматитів припадало 1/3 серед загальної кількості хворих. 
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Таблиця 3.11 

Структура захворювань дистального відділу кінцівок у великої рогатої 

худоби за результатами диспансеризації 

 

Патологія 

ПП 

«Буринське» 

Райз Максимко 

Сумського 

району 

СТОВ ім. 

Шевченка 

Лебединського 

району 

СТОВ «Надія», 

філія МТФ 

«Красносільська»

Борзнянського 

району 

гол. % гол. % гол. % 

корови 235 800 1338 

поверхневі 

гнійні 

пододерматити 

- - 4 12,5 13 12,38 

глибокі гнійні 

пододерматити 
1 16,67 2 6,25 6 5,71 

флегмона 

вінчика, 

мʼякуша та 

міжпальцевого 

склепіння 

2 33,33 12 37,5 28 26,67 

виразка 

Рустергольца 
1 16,67 10 31,25 25 23,81 

рани та виразки 

міжпальцевого 

склепіння 

2 33,33 4 12,5 13 12,38 

папіломатозний 

пальцевий 

дерматит 

- - - - 20 19,05 

всього 6 2,55 32 4,00 105 7,84 

У корів в цьому господарстві не реєструвалося поверхневих гнійних 

пододерматитів та хвороби Мортелларо, яка не виявлялася і у корів у 

СТОВ  ім. Шевченка. 

У вище зазначеному господарстві за незначного відсотку захворювань ратиць 

у корів майже 40,00 % становили флегмони пальця, дещо менше 30,00 % - виразка 

Рустергольца, у рівних кількостях (у сумі 25,00 %) припадало на рани і виразки 
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міжпальцевого склепіння та поверхневі гнійні пододерматити, частка глибоких 

гнійних пододерматитів коливалася в межах 7,00 %. 

При проведенні диспансеризації корів в СТОВ «Надія», філія 

МТФ  «Красносільська» серед загальної кількості обстежених тварин 

захворювання пальця діагностовано майже у 8,00 %. 

У цьому господарстві було діагностовано хворобу Мортелларо майже у 

20,00 % від загальної кількості хворих, що становило близько 1,50 % від 

обстеженого поголівʼя.  

У більш ніж 25,00 % тварин діагностували флегмону вінчика, мʼякуша та 

міжпальцевого склепіння і в межах 13,00 % припадало на поверхневі гнійні 

пододерматити та рани і виразки міжпальцевого склепіння. 

Глибокі гнійні пододерматити займали у структурі майже 6,00 %. 

Таким чином, безпривʼязне утримання тварин, мацерація шкіри пальців,  

травми, деформації зумовлюють таку структуру захворювань ратиць у корів у 

господарстві. 

При диспансерному обстеженні поголівʼя великої рогатої худоби у 

господарствах Республіки Казахстан та Грузії діагностовано наступні деформації 

ратиць, їх хвороби та структура захворюваності (табл. 3.12). 

Як видно з даних таблиці 3.11 структура захворюваності корів у 

господарствах Республіки Казахстан та Грузії мала суттєву різницю. 

Так, серед обстеженого поголівʼя корів на МТФ «Марткопі – Бага» за 

безпривʼязного утримання діагностовано захворювання дещо більше ніж у 

четвертої частини тварин, а у СГ «Табис» трішки більше 50,00 %. 

Слід зазначити, що у корів в господарстві Грузії значно розповсюджені 

захворювання дистального відділу кінцівок (пододерматити, флегмони, рани і 

виразки міжпальцевого склепіння), які діагностувалися у 48,05 % серед загальної 

кількості хворих тварин, а у корів у господарстві Республіки Казахстан їх відсоток 

складав лише 26,79 %. 
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Значно розповсюдженими у корів у господарстві СГ «Табис» були 

ендорметрити становлячи 29,23 % серед загальної кількості хворих,  в той час як на 

МТФ «Марткопі – Бага» вони діагностувалися у 25,97 % корів. 

Мастити діагностувалися у 25,00 % корів СГ «Табис» і в 12,99 % на 

МТФ  «Марткопі – Бага».  

Таблиця 3.12 

Дані обстеження поголівʼя корів в господарствах 

Республіки Казахстан та Грузії 

  

Показник 

Республіка 

Казахстан 

СГ «Табис» 

Грузія,  

МТФ  

«Марткопі–Бага» 

гол % гол % 

обстежено 200 100 151 100 

виявлено хворих, всього 56  28,0 77 50,99 

хвороби копитець  15 7,5 37 24,5 

ендометрити 19 9,5 20 13,25 

мастити 14 7,0 10 6,62 

ендометрити та мастити 4 2,0 2 1,33 

хвороби копитець та 

ендометрити  
2 1,0 5 3,31 

хвороби копитець та мастити 1 0,5 2 1,33 

хвороби копитець, 

ендометрити, мастити 
1 0,5 1 0,7 

При аналізі продуктивності на одну фуражну корову, встановлено, що у корів 

господарства Республіки Казахстан надій знаходився на рівні 7,5 тис літрів молока, 
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в той час як на молочно-товарній фермі близько 8 тис, утримання корів та нетелів в 

господарствах безпривʼязне. 

При обстеженні нетелів захворювання дистального відділу кінцівок (гнійні 

пододерматити, флегмони вінчика, мʼякуша та міжпальцевого склепіння) 

діагностовано майже 20,00 % тварин у Республіці Казахстан та майже 40,00 % у 

господарстві Грузії (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Розповсюдження захворювань ратиць у нетелів в господарствах 

республіки Казахстан та Грузії  

 

Показник 

Республіка 

Казахстан 

СГ «Табис» 

Грузія 

МТФ  

«Марткопі – Бага» 

гол % гол % 

обстежено 120 100 73 100 

хвороби копитець 22 18,33 28 38,36 

Тварини у яких діагностовано захворювання ратиць підлягали лікування, у 

випадках неналежного надання допомоги та ускладнень зростав відсоток 

вибраковки і був вищим у на МТФ  «Марткопі  – Бага». 

Однією із основних причин виникнення захворювань дистального відділу 

кінцівок у великої рогатої худоби на МТФ «Марткопі – Бага», є несвоєчасна 

ортопедична обрізка ратиць, їх деформації та зміна постави кінцівок у 

тварин  (табл.  3.14). 

У дослідних господарствах кількість великої рогатої худоби відрізнялася, на 

МТФ  «Марткопі  – Бага» їх було на 96 голів менше ніж у СГ  «Табис» Республіки 

Казахстан, тому і структура виявлених захворювань також мала відмінність.  

Так, деформації ратиць діагностовано у 11,87 % тварин СГ «Табис» і 23,21 % 

на МТФ «Марткопі –  Бага»  
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У стуктурі деформацій ратиць в обстежених тварин діагностовано гострокутні 

копитця, майже у 10,00 % випадків у господарстві Грузії і перевищував 5,00% в 

господарстві Республіки Казахстан. 

Таблиця 3.14 

Розповсюдження деформацій ратиць у тварин  

Республіки Казахстан та Грузії  

 

Показник 

Республіка 

Казахстан 

СГ «Табис» 

Грузія,  

МТФ «Марткопі – 

Бага» 

гол % гол % 

обстежено 320 100 224 100 

деформації ратиць, всього 38 11,88 52 23,21 

в тому числі     

гострокутні копитця 18 5,63 21 9,38 

тупокутні копитця 9 2,81 10 4,46 

плоскі копитця 6 1,87 11 4,91 

повні копитця 13 4,06 13 5,80 

криві копитця 16 5,00 16 7,14 

Досить значний відсоток у тварин припадав на криві копитця становлячи 

42,11 % серед деформацій ратиць у господарстві СГ «Табис», а на МТФ 

«Марткопі – Бага» майже 31,00 %. 

Відсоток тупокутних копитець у тварин на МТФ «Марткопі – Бага» 

становив майже 20,00% серед деформацій і майже 30,00 % у СГ «Табис». 
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Загалом структура захворюваності ратиць у корів та нетелів у дослідних 

господарствах зумовлена порушенням зоогігієнічних умов утримання, як однією 

з важливих причин їх виникнення (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Структура патології дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби 

 в досліджуваних господарствах Республіки Казахстан та Грузії 

 

Патологія 
СГ «Табис» 

МТФ «Марткопі – 

Бага» 

гол % гол % 

корови 200 100 151 100 

поверхневі гнійні 

пододерматити 
2 13,33 11 24,44 

глибокі гнійні 

пододерматити 
1 6,67 3 6,67 

флегмона вінчика, мʼякуша 

та міжпальцевого склепіння 
7 46,67 22 48,89 

виразка Рустергольца 5 33,33 9 20,0 

всього 15 7,5 45 29,8 

нетелі  120 100 73 100 

новерхневі гнійні 

пододерматити 
5 22,73 10 35,71 

глибокі гнійні 

пододерматити 
2 9,09 3 10,71 

флегмона вінчика, мʼякуша 

та міжпальцевого склепіння 
10 45,45 12 42,86 

виразка Рустергольца 5 22,73 3 10,71 

всього 22 18,33 28 38,36 
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Так, серед 320 голів великої рогатої худоби в СГ «Табис» хвороби ратиць 

діагностувалися у 37 випадках, і становило 7,50 % випадків у корів і 18,33 % у 

нетелів. 

В господарстві Грузії на МТФ «Марткопі – Бага» відсоток корів з хворобами 

ратиць перевищував у три рази  показник СГ «Табис». 

Слід зазначити, що у структурі діагностованих захворювань дистального 

відділу кінцівок, як у корів так і нетелів, реєструвалися відмінності у їх відсотку 

хвороб. 

Так, у корів СГ «Табис» та на МТФ «Марткопі – Бага» у структурі хвороб 

ратиць частіше діагностувалися флегмонозні процеси в ділянці вінчика, мʼякуша та 

міжпальцевого склепіння становлячи майже 50,00%. 

Пододерматити (поверхневий, глибокий та виразковий), діагностували у 

20,00 % корів та 31,82 % нетелів у господарстві СГ «Табис», а на 

МТФ  «Марткопі  –  Бага» 31,11 % та 46,43 % відповідно. 

Серед пододерматитів у корів СГ «Табис» значно розповсюдженими були 

виразкові пододерматити, становлячи 30,00 % від загальної кількості хворих, а 

поверхневі та глибокі гнійні реєструвалися в поодиноких випадках. 

У корів МТФ «Марткопі – Бага» частіше діагностувалися поверхневі гнійні 

пододерматити майже у 25,00% від загальної кількості хворих, а виразковий 

пододерматит на два випадки рідше. 

При обстеженні нетелів хвороби ратиць діагностувалися частіше ніж у корів, 

у СГ «Табис» перевищуючи показник у корів в 2,44 рази, а на 

МТФ  «Марткопі  –  Бага» в 1,29 раза. 

Крім того, у нетелів відсоток флегмонозних процесів пальця був досить 

високим, але у обох господарствах був меншим нижчим ніж у корів, при 

переважанні показника в СГ «Табис». 

У структурі пододерматитів у нетелів в господарстві Республіки Казахстан 

СГ  «Табис» переважали поверхневі гнійні та виразковий пододерматит, 

становлячи однаковий показник, і в поодиноких випадках діагностувалися глибокі 

гнійні пододерматити. 
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У нетелів МТФ «Марткопі – Бага» у структурі пододерматитів були інші 

показники, які відрізнялися від показників у корів. 

Так, найбільший відсоток становили поверхневі гнійні пододерматити майже 

36,00 %, перевищуючи аналогічний показник СГ «Табис» в 1,57 рази.  

Відсоток випадків виразки Рустергольца у нетелів на МТФ «Марткопі – Бага» 

був нижчим ніж у тварин СГ «Табис» в 2,12 рази, при невираженій різниці у 

показниках глибоких гнійних пододерматитів, в межах 10,00 %. 

Встановлено, що причиною хвороб ратиць у великої рогатої худоби в 

господарствах Республіки Казахстан та Грузії були деформації ратиць за 

несвоєчасної ортопедичної їх обрізки, інфіковані рани, мацерацією тканин пальця 

гноївкою. 

Аналізуючи дані, щодо захворювань ратиць у корів в дослідних 

господарствах, слід зауважити, що частіше вражалися ратиці тазових кінцівок в 

93,06 % випадків , грудних у 6,94 % (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Співвідношення локалізації септичного процесу на ратицях у корів в 

господарствах Харківської, Чернігівської та Сумської областей, Республіки 

Казахстан та Грузії 

6,94

93,06

грудні тазові  
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Встановлено, що на тазових кінцівках враження однієї ратиці діагностували 

у 77,62%, одночасно двох  – 15,44%, на грудних кінцівках одна ратиця – у 4,70%, 

одночасно дві – 2,24% (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Локалізація септичного вогнища на ратицях у великої рогатої худоби 

Харківської, Чернігівської та  Сумської областей України, Республіки 

Казахстан та Грузії 

Господарство  

Кінцівка 

грудна тазова 

одна  

ратиця 

дві  

ратиці 

одна 

ратиця 

дві  

ратиці 

гол. % гол. % гол. % гол. % 

ТОВ «Базаліївський 

колос» 
3 6,00 - - 37 74,00 10 20,00 

ФГ «Бутенко» 2 6,90 - - 23 79,31 4 13,79 

ТОВ АФ «Владана» 2 3,13 1 1,56 50 78,13 11 17,19 

ТОВ АФ «Лан»  2 3,39 2 3,39 43 72,88 12 20,34 

ПП «Буринське» Райз 

Максимко 
- - - - 6 100 - - 

СТОВ ім. Шевченка  2 6,25 -  26 81,25 4 12,5 

СТОВ «Надія», філія 

МТФ «Красносільська» 
3 2,86 3 2,86 86 81,90 13 12,38 

СГ «Табис»,  

Республіка Казахстан 
3 8,11 2 5,41 27 72,97 5 13,51 

МТФ «Маркопі-Бага», 

Грузія  
4 6,15 2 3,08 49 75,38 10 15,39 

всього  21 4,70 10 2,24 347 77,62 69 15,44 

% 6,94 93,06 
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3.2. Технологічні умови утримання та організація ортопедичної обробки 

копитець продуктивних тварин у дослідних господарствах 

 

Серед дослідних господарств, привʼязне утримання корів практикується в 

ПП «Буринське» Райз Максимко Сумського району, СТОВ ім. Шевченка 

Лебединського району Сумської області, ТОВ «Базаліївський колос» Чугуївського 

району Харківська область, ФГ «Бутенко» Менського району, Чернігівської 

області. 

Безпривʼязне утримання в ТОВ АФ «Лан», ТОВ АФ «Владана» Сумського 

району Сумської області, ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» Бахмацького району, 

СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» Борзнянського району Чернігівської 

області, СГ «Табис» Республіка Казахстан та МТФ «Марткопі – Бага», Грузія. 

За безпривʼязного утримання корови не користуються моціоном на 

вигульних двориках, а впродовж року заходяться в приміщенні на гумовій чи 

бетонній підлозі (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4 Безприв’язне утримання корів в ТОВ АФ «Владана» гумове покриття 

підлоги (1 – несвоєчасне видалення гноївки; 2 – потрапляння ратиць корів у 

риштак) 

 

1 

2 
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Слід відзначити, що за привʼязного утримання корови в СТОВ ім. Шевченка 

моціном не користуються, знаходячись впродовж року на привʼязі у коротких 

стійлах (рис. 3.5, 3.6). 

 

Рис. 3.5 Короткі стійла за привʼязного утримання корів СТОВ ім. Шевченка 

(1  -  тазові кінцівки корів знаходяться у риштаку; 2 – несвоєчасне видалення 

гноївки) 

У випадках утримання на гумовій підлозі стирання копитного рогу ратиць 

практично не реєструється, що і сприяє появі флегмон вінчика, пододерматитам, 

запаленню копитцевого суглоба. 

У таких господарствах як ТОВ АФ «Владана» за гумової підлоги 

ортопедичну обробку ратиць проводили чотири рази на рік, що дозволило 

зменшити відсоток деформацій на 70,0 %. 

За безпривʼязного утримання, але на бетонній підлозі (СТОВ «Надія», 

філія  МТФ «Красносільська» Борзнянського району Чернігівської області, 

СГ  «Табис» Республіка Казахстан та МТФ «Марткопі – Бага», Грузія) вдалося 

зменшити відсоток деформацій при проведенні ортопедичної обрізки ратиць двічі 

на рік на 84,00-88,00 %. У випадках складних деформацій розчистку ратиць 

проводили тричі. 

1 
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Таким чином, утримання тварин безпривʼязно певною мірою забезпечує їх 

незначною динамічною активністю, але не сприяє своєчасному стиранню ратиць, 

що в кінцевому результаті зумовлює утворення деформацій в 10,00 % корів, 

травмуванню та розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у 7,00-25,00 %. 

 

Рис. 3.6 Потрапляння ратиць у риштак для видалення гноївки за привʼязного 

утримання корів в умовах СТОВ ім. Шевченка (1 - тазові кінцівки корови 

знаходяться у риштаку; 2 – потрапляння хвоста у транспортер для видалення 

гноївки) 

Проведеними промірами стійл в господарстві встановлено, що при косій 

довжині тулуба корів у середньому 156 см, довжина стійла кожної тварини 

становила в середньому 142 см, що склало 91,00 % від потреби. Нормативні 

показники довжини стійл для утримання корів масою 550-600 кг та косою 

довжиною тулуба 152-160 см повинна становити 155 см. 

Таким чином, короткі стійла для утримання корів зумовлюють виникненя 

виразкового пододермату, мацерацію ратиць та травмування тазових кінцівок за 

рахунок потрапляння їх у риштак для видалення гноївки 

У тварин за відсутності моціону спостерігається надмірне розрощення 

рудиментарних ратиць, які досить часто травмуються при перегрупуваннях тварин, 

11 
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зумовлюючи інфікування пошкоджених ділянок та розвиток септичних 

процесів  (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Надмірне відростання рогу рудиментарних ратиць за привʼязного 

утримання у СТОВ ім. Шевченка (довжина рудиментарних ратиць у корів в 

господарстві коливалася в межах 7-11 см) 
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3.3. Особливості клінічних ознак захворювань дистального відділу 

кінцівок у корів  

 

Серед загальної кількості захворювань дистального відділу кінцівок у корів 

у дослідних господарствах структура, відсоток та характер перебігу гнійно-

некротичних процесів має деякі відмінності, але в цілому клінічні ознаки були 

характерними для нозологічної форми. Локальні зміни у вогнищі ураження 

обумовлювалися перш за все стадією запалення та супутньою мікрофлорою. 

Так, за ортопедичного обстеження гнійно-некротичні рани міжпальцевого 

склепіння характеризувалися різною формою за глибиною в залежності від 

травмуючого фактору та давності процесу (рис. 3.8). В більшості випадків вони 

локалізувалися на всю його довжину, зумовлювали виникнення гнійних 

пододерматитів та розвиток флегмон.  

 

Рис. 3.8 Гнійно-некротичні рани міжпальцевого склепіння у корови 7 корів за 

безпривʼязного утримання ТОВ АФ  «Владана» (1 –рана міжпальцевого склепіння 

в ділянці мʼякушів права грудна кінцівка; 2 – набряк мʼякуша)  

Виразки міжпальцевого склепіння у 38,50 % локалізувалися в передній 

частині, 18,00 % - у середній, 21,50 % - у задній частині і в 22,00 % захоплювали 

всю ділянку склепіння, та характеризувалися різною формою та величиною, мали 

1 
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омозолілі краї та містили незначну кількість ексудату неприємного 

запаху  (рис.  3.9,  3.10).  

 

Рис. 3.9 Виразка міжпальцевого склепіння (СТОВ «Надія», філія МТФ 

«Красносільська» Борзнянського району) (1 – рана в передній частині 

міжпальцевого склепіння; 2 –  гіпертрофована латеральна ратиця) 

 

Рис. 3.10 Виразка міжпальцевого склепіння у корови віком 8 років в умовах 

ТОВ АФ  «Владана» (1- омозолілі краї виразки в задній частині склепіння; 

2  –  кровотеча з виразки передньої частини склепіння)  

1 

1 

2 
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Виразки супроводжувалися вираженою болючістю, вивільненням кінцівки з 

опори в статичному положенні та кульгавістю опірної кінцівки, в 9,00-12,00 % 

тварин середнього і в 88,00-91,00 % випадків - сильного ступеня. 

Флегмона мʼякуша та міжпальцевого склепіння реєструвалися переважно 

окремо, рідше - з захопленням зазначених структур, що і зумовлювало тяжкість 

перебігу процесів. 

У хворих тварин реєстрували набряк уражених тканин, болючість, пульсацію 

пальцевих артерій, виділення гнійного ексудату в незначних кількостях, що 

зумовлене глибиною враження тканин. 

У тварин фіксували залежування, втрату продуктивності, підвищення 

температури тіла в межах 0,2-0,5°С. 

За флегмон вінчика процес супроводжувався набряком запаленої ділянки, 

болючістю при натисканні на копитце, пульсацією пальцевих артерій, 

підвищенням місцевої температури, виділенням гнійного ексудату з нориці та 

незначним зростанням загальної температури тіла на 0,2-0,4°С, зниженням надоїв 

у межах 10,00-15,00 %. 

Виразковий пододерматит (виразка Рустергольца) супроводжувалася різної 

величини дефектом гнійно-некротичного характеру з локалізацією на зовнішньому 

пальці, рідше на внутрішньому і в поодиноких випадках на обох пальцях. За 

враження обох ратиць на відміну від враження одного пальця перебіг процесу мав 

певні особливості. У тварин відмічали залежування, кульгавість опірної кінцівки 

від середнього до сильного ступеня. При ортопедичній обробці виявляли 

виразковий дефект що нагадував кольорову капусту, вкритий різною кількістю 

гнійного ексудату, пульсацією пальцевих артерій 

Виразки характеризуються появою дефекту гнійно-некротичного характеру 

на межі підошви і мʼякуша, найчастіше на зовнішньому пальці. Тому тварина у 

стані спокою відводить кінцівку дещо вбік. Гнійно-некротична виразка зовнішнім 

виглядом нагадує цвітну капусту. При поширенні процесу на човниковий блок, 

копитний суглоб чи сухожилки згиначів пальця у центрі виразки знаходили 
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невелику норицю, через яку виділяється густа, тягуча рідина або невелика кількість 

слизово-гнійного ексудату зеленкуватого кольору. 

Виразковий пододерматит перебігав здебільшого у закритій та рідше 

відкритій формах. За закритої форми перебігу відмічали відшарування рогу 

підошви, його розпушення. При ортопедичній обробці виявляли зміни кольору 

рогу та його розпушення за рахунок просочування тканин запальним ексудатом і 

продуктами некрозу (рис. 3.11). 

 

Рис 3.11 Закрита форма виразкового пододерматиту у корови віком 6 років 

(ТОВ АФ «Владана») (1  – виразка латеральної ратиці під подвійною підошвою; 

2  – асептичний пододерматит медіальної ратиці ) 

За відкритої форми виявляли дефект шкіри гнійно-некротичного характеру. 

За закритої та відкритої форм тварини були малорухливими, реєстрували 

кульгавість опірної кінцівки сильного ступеня (рис. 3.12). 

За виявлення гнійного пододерматиту тварини були пригніченими мало 

рухливими. За ураження одного пальця на відміну від ураження обох процес мав 

більш сприятливий перебіг (рис. 3.13). 

У тварин при обстеженні вражених пальців засвідчували підвищення 

локальної температури тіла, болючість, кульгавість опірної кінцівки сильного 

ступеня. 
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Рис. 3.12 Відкрита форма виразкового пододерматиту у корови віком 

6,5  років (ТОВ АФ «Владана») (1 - виразка латеральної ратиці; 2 – розрощення 

фіброзної тканини після загоєння дефекту за папіломатозного пальцевого 

дерматиту) 

 

Рис. 3.13 Поверхневий гнійний пододерматит у корови віком 5 років в умовах 

СТОВ  «Надія», філія МТФ «Красносільська» (1 – враження передньої частини 

підошовної поверхні ратиці; 2 – відшарування аксіальної стінки ратиці) 
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За діагностики папіломатозного пальцевого дерматиту (ППД) фіксували 

чотири його клінічні форми захворювання: ерозивну, проліферативну, 

папіломоформну та змішану (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14 Змішана форма папіломатозного пальцевого дерматиту у корови 

віком 5,5 років в умовах ТОВ АФ «Владана» ускладнена флегмоною вінчика та 

мʼякуша (1 - ділянка проліферативної форми ППД; 2 – ділянка папіломоформної 

форми ППД; 3 деформація латеральної ратиці)  

За інфікування у 79,0% тварин процес перебігав обмежено. В більшості 

випадків закінчується видужанням. 

За відсутності своєчасної діагностики та лікування запалення поширюється 

на весь палець, зумовлюючи його набряк, та міжпальцевої клітковини. Візуально 

спостерігали, що пальці були широко розставлені. 

За септичного перебігу з утворених нориць виділяється гнійний ексудат під 

час руху.  

За хронічного перебігу процесу розвивається остеоартрит пальця (копитце 

перестає бути болючим, потовщується та твердіє). Волосяний покрив на місці 

локалізації процесу відсутній, суглоб мало рухливий, шкіра зростається із 

прилеглою новоутвореною тканиною (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Остеоартрит пальця у корови віком 7 років в умовах 

СТОВ  ім.  Шевченка (1 – шаблеподібна постава тазових кінцівок; 2 – відсутність 

волосяного покриву на місці локалізації процесу) 

У поодиноких випадках у корів ТОВ АФ «Владана» за безпривʼязного 

утримання діагностували абсцес у ділянці колінного суглобу (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16 Абсцес в ділянці колінного суглобу у корови віком 8 років в умовах 

ТОВ  АФ  «Владана» (1 –локалізація фрагмента стороннього тіла) 

Локальний гнійний процес не здійснював вираженого впливу на загальний 

стан організму тварини. 
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При обстеженні тварин діагностували гнійне запалення латеральної бурси 

заплеснового суглоба (рис. 3.17).  

Фіксували утворення припухлості шароподібної форми діаметром 15 - 17  см 

та обʼємом 700-800 мл, обмеження рухливості суглоба, болючістю бурси, 

кульгавість відсутня 

Дані проведеної диспансеризації свідчать, що умови утримання у поєднанні 

з іншими етіологічними чинниками мають суттєвий вплив на характер та перебіг 

гнійно-некротичних процесів пальця у корів. 

Так, в СТОВ ім. Шевченка за привʼязного утримання корів відсоток гнійних 

запальних процесів пальця був меншим у порівнянні з ТОВ АФ «Владана» за 

безпривʼязного, як і в інших господарствах подібного типу. 

Слід відмітити, що характер клінічних ознак за гнійно-некротичних процесів 

пальця у корів в обстежених господарствах відрізнявся також і тяжкістю перебігу. 

 

Рис. 3.17 Гнійне запалення латеральної бурси заплеснового суглобу у корови 

віком 8 років в умовах СТОВ ім. Шевченка (1 – гігрома бурси; 2 - аспірація 

вмістимого бурси) 

Так, у корів СТОВ ім. Шевченка, за флегмон вінчика, процес супроводжувався 

набряком запаленої ділянки, болючістю при натисканні на копитце, пульсацією 

пальцевих артерій, підвищенням місцевої температури, виділенням гнійного 

1 

2 
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ексудату з нориці та незначним підвищенням загальної температури тіла в межах 

0,2-0,4 °С, зниження надоїв в межах 10-15%. 

Хворі тварини тривалий час лежали, в них знижувався апетит. При рухах 

тварини відмічалася кульгавість опертої кінцівки середнього ступеня. 

У випадках діагностування гнійних пододерматитів симптоми мали деякі 

відмінності. 

Так, за поверхневого гнійного пододерматиту, у хворих корів відмічали 

подібні ознаки, як і при флегмонозному процесі в ділянці вінчика та виявляли 

нориці з яких виділявся гнійний ексудат. 

За діагностування глибокого гнійного пододерматиту у хворих тварин нами 

відмічалися ознаки більш вираженого впливу на організм тварин. 

Так, підвищення загальної температури тіла в таких корів вже було в межах 

0,4-0,5 °С. Якщо за поверхневого перебігу процесу кульгавість опори була 

середнього ступеня то за глибоко сильного, тварини тримали кінцівку і в зігнутому 

положенні опираючись лише зачіпною частиною ратиць. 

Слід зазначити, що у тварин в господарстві незважаючи на відсутність моціону 

та несвоєчасну ортопедичну обробку ратиць відсоток деформацій ратиць був 

незначним в межах 3-5% від загальної кількості тварин з хірургічною патологією. 

Таким чином, утримання тварин привʼязно дозволяє зменшити забруднення 

ратиць та своєчасно діагностувати патологічні процеси в них. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що причиною виникнення 

запального процесу у корів СТОВ ім. Шевченка в більшості випадків було 

травмування (колота рана) з наступним її інфікуванням. 

В поодиноких випадках причиною виникнення гнійно-некротичних процесів 

пальця була неправильна постава кінцівок за рахунок їх деформації, що в 

подальшому сприяло виникненню септичних процесів пальця. 

Виникненню гнійно-некротичних процесів пальця у корів сприяють і фактори 

нерівномірного розподілу навантаження на ратиці. 

Головним етіологічним фактором виникнення більшості хвороб є те, що якесь 

із копитець несе збільшене навантаження. Так, у випадку перевантаження задніх 
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кінцівок, на зовнішніх копитцях утворюється неякісний ріг. Одночасно такий 

процес спостерігається і на грудних кінцівках. Різниця полягає лише в тому, що на 

передніх кінцівках уражається переважно медіальне копитце, а на тазових – 

латеральне. 

За безпривʼязного утримання корів, СТОВ «Надія» філія МТФ 

«Красносільська» (бетонна підлога) та ТОВ АФ «Владана» (підлога з гумовим 

покриттям), відсоток патологічних процесів ділянки пальця був більшим за 

рахунок несвоєчасного видалення навозу, постійною мацерацією шкіри 

дистального відділу кінцівок, несвоєчасною ортопедичною обробкою ратиць та 

травмуванням. 

Крім того, перебіг запалення за гнійних пододерматитів та флегмонозних 

процесів пальця у корів в господарстві мав тяжчий перебіг. 

Так, у хворих з флегмонозними процесами пальця у тварин, СТОВ «Надія», 

філія МТФ «Красносільська», реєстрували значний набряк тканин, підвищення 

місцевої температури, кульгавість опертої кінцівки від середнього до сильного 

ступеня, втрату апетиту, залежування та зростання загальної температури тіла на 

0,5-0,7 °С, значно виражена пульсація пальцевих артерій. 

Тварин, за рахунок впливу септичного вогнища на організм, втрачали 

продуктивність в межах 15-20% (результати контрольного доїння). 

У ТОВ АФ «Владана» корови утримуються безпривʼязно на підлозі з гумовим 

покриттям, за рахунок чого стирання копитного рогу майже не відбувалося. 

Крім того, сприяючими факторами у розвитку гнійно-некротичних процесів 

пальця у корів в господарстві були відсутність ортопедичної обробки ратиць, 

несвоєчасного видалення гноївки, постійна мацерація шкіри дистального відділу 

кінцівок. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що причиною виникнення гнійно-

некротичних процесів пальця у корів були і супутні захворювання. 

Так, в пʼяти корів, гнійно-некротичні процеси пальця були зумовлені 

пальцевим папіломатозним дерматитом і мали значно тяжчий перебіг. 
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У обстежених тварин при ортопедичній обробці ратиць діагностували чотири 

клінічні форми хвороби Мортелларо. 

В більшості випадків захворювання, ускладнюючись флегмонозним процесом, 

супроводжувалося тривалим залежуванням тварин, втратою апетиту, значним 

набряком ділянки вінчика і мʼякуша, пульсацією пальцевих артерій, підвищенням 

місцевої, а в деяких тварин і загальної температури тіла. При пальпації відмічалася 

значна больова чутливість. 

Хворі тварин втрачали до 25,00 % молочної продуктивності. 

Таким чином, проведеним клінічним обстеженням тварин встановлено, що 

негативний вплив на перебіг гнійно-некротичних процесів мають декілька 

факторів, серед яких одне з чільних місць мають умови утримання. 

Так, за привʼязного утримання (наявність підстилки) в меншій мірі 

спостерігається мацерації пальців у корів, своєчасно діагностується захворювання 

і за необхідності надається кваліфікована допомога. 

В той час, як за безпривʼязного утримування (несвоєчасно виділена гноївка, 

відсутність підстилки, несвоєчасна ортопедична обробка), забруднення ратиць 

гноївкою не дозволяє своєчасно діагностувати захворювання на початкових 

стадіях, що і слугує одним із ускладнюючих факторів їх перебігу. Крім того, також 

суттєвий вплив на перебіг процесу має несвоєчасна ортопедична обробка ратиць та 

їх травмування. 

Таким чином, значний відсоток захворюваності на гнійно-некротичні процеси 

пальця у корів, за безпривʼязного утримання, зумовлений несвоєчасним 

видаленням гноївки, відсутністю достатньої кількості підстилки, несвоєчасною 

ортопедичною обробкою. За привʼязного утримання корів відсоток гнійно-

некротичні процеси пальця у корів зумовлений травмами, несвоєчасною 

ортопедична обробка ратиць за сприяння нерівномірного розподілу навантаження 

на них. 

Слід зазначити, що за безпривʼязного утримання перебіг захворювань пальця 

має тяжчий перебіг у порівнянні з тваринами які утримувалися привʼязно за 
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рахунок виявлення хвороб в пізніші терміни, постійної мацерації та несвоєчасної 

ортопедичної обробки. 

 

3.4. Моніторинг збудників за гнійно-некротичних процесів пальця у корів  

 

За даними випробувальної лабораторії Сумської регіональної державної 

лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів зі зразків гнійного ексудату від корів за гнійно-некротичних 

процесів пальця мікробний пейзаж гнійних вогнищ у досліджуваних зразках був 

неоднорідним (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Склад мікрофлори гнійного ексудату за гнійно-некротичних процесів 

ділянки пальця у корів  

Номер 

зразка 

E
sc

h
er

ic
h
ia

 c
o
li

 

S
ta

p
h

yl
o

co
cc

u
s 

a
u
re

u
s 

S
tr

ep
to

co
cc

u
s 

fa
ec

a
li

s 

P
se

u
d
o

m
o
n

a
s 

a
er

u
g
in

o
sa

 

F
u

so
b
a

ct
er

iu
m

 n
ec

ro
p

h
o
ru

m
 

1 - - + - - 

2 - - - + - 

3 + + - - - 

4 + + - - - 

5 - + - - - 

6 - + - - - 

7 - - + - - 

8 - - + - - 
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Так, від двох тварин ТОВ АФ «Владана» при бактеріологічному дослідженні 

ексудату було виділено Streptococcus faecalis, зразок один патогенний для 

лабораторних тварин, та Pseudomonas aeruginosa в зразку два, тобто представлена 

лише моноінфекцією. 

В той час як у корів СТОВ ім. Шевченка Лебединського району, мікробний 

пейзаж гнійних вогнищ за флегмон вінчика, різнився.  

У зразках три і чотири виділялася асоціація Escherichia coli та 

Staphylococcus   aureus, тобто в даних зразках виявлялася поліінфекція. 

У двох корів (зразки пять та шість) виділяли лише Staphylococcus aureus.  

При дослідженні зразків сім і вісім в обох випадках виділяли 

Streptococcus   faecalis.  

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що в 75,00 % випадків (шість 

із восьми) збудниками гнійної інфекції, за гнійно-некротичних процесів ділянки 

пальця у корів, була моноінфекція, і лише у двох випадках 25% поліінфекція 

(асоціація Escherichia coli та Staphylococcus aureus). 

Подальшим вивченням видового складу мікрофлори зразків патологічного 

матеріалу від корів, хворих на гнійно-некротичні процеси пальця, за 

безпривʼязного утримання в СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» 

Борзнянського району встановлено, що мікробний пейзаж гнійних вогнищ у корів 

був представлений як моноінфекцією, так і асоціацією патогенних 

мікроорганізмів  (табл. 3.18). 

Так, серед досліджених восьми проб у трьох перших зразках виділяли 

Escherichia coli, в пятому - Ksebsiella pneumoniae і у восьмому - Staphylococcus 

epidermidis, що становить 62,5 %. 

У трьох досліджених пробах виділяли асоціацію мікроорганізмів, яка була 

представлена в пробах чотири та шість Ksebsiella pneumoniae, 

Streptococcus  pyogenes і в пробі сім Escherichia coli та Candida albicans. 

Таким чином, серед досліджуваних проб збудниками гнійної інфекції у 

68,75 % була моноінфекція, і у 31,25 % - асоціація мікроорганізмів (рис. 3.19).  

У зразку сім виділяли Candida albicans в асоціації з Escherichia coli. 
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Таблиця 3.18 

Склад мікрофлори за гнійно-некротичних процесів ділянки  

пальця у корів  
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Примітка: виділяли збудник  

Candida albicans - це диплоїдний грибок (форма дріжджоподібних грибів) і є 

одним з організмів флори кишечника, групи організмів яких живуть в ротовій 

порожнині і стравоході.  

 

Рис. 3.18 Збудники за гнійно-некротичних процесів пальця у корів 

68,75%

31,25%

моноінфекція асоціація мікроорганізмів
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3.5. Чутливість мікрофлори септичних вогнищ кінцівок продуктивних 

тварин до антибактеріальних препаратів  

 

Застосування антибактеріального засобу повинно враховувати чутливість 

одного чи асоціації збудників захворювання.  

При вивченні чутливості мікрофлори виділеної зі зразків гнійного ексудату 

септичного вогнища кінцівок у корів до антибактеріальних препаратів дисковим 

методом установлено такі її показники (табл. 3.19).  

Як видно з даних, представлених в таблиці 3.19 виділена мікрофлора 

проявляла різну чутливість до препаратів групи пеніцилінів. 

Так, до амоксициліну високу чутливість (зона затримки росту 34 мм) 

проявляв Enterococcus faecalis (проба один), стандартну чутливість (17 мм) 

Pseudomonas aeruginosa та Staphylococcus aureus (проби два і пʼять), чутливість 

Staphylococcus aureus (зразок шість), була слабкою, становлячи лише 13 мм.  

За асоціації кишкової палички та стафілококу (проби три і чотири) збудники 

проявляли слабку чутливість у третій (10 мм) і відсутню у четвертій. 

Серед інших досліджуваних антибактеріальних препаратів групи пеніцилінів 

слід зазначити різну чутливість у пробах один і два. 

Так, виділений стрептокок (зразок один) був надчутливий до 

бензілпеніциліну, зона лізису становила 32 мм, синьогнійна паличка (проба два) 

проявляла стандартну чутливість, зона затримки росту - 16 мм. 

У цій групі антибіотиків нами вивчалася чутливість мікрофлори до 

ампіциліну в шести пробах гнійного ексудату. 

Високу чутливість до препарату мав стрептокок (проба один), зона затримки 

росту 36 мм, синьогнійна паличка (проба два) мала стандартну чутливість (23 мм). 

Асоціація стафілококів та кишкової палички у третьому і четвертому та стафілокок 

у шостому зразку були стійкими до ампіциліну (зона лізису відсутня), в пробі пʼять 

стафілокок мав слабку чутливість (14 мм). 

У роботі проводилося вивчення чутливості виділеного Enterococcus faecalis 

до амоксиклаву у двох відібраних зразках сім і вісім.  
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Таблиця 3.19 

Чутливість мікрофлори за гнійно-некротичних процесів пальця 

 у корів до антибіотиків дисковим методом 

№ 
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№ проби та виділені збудники 
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Зона лізису (мм) 

 Група пеніциліни 

1 амоксицилін +++ ++ + × ++ +   

2 бензилпеніцилін +++ ++       

3 ампіцилін +++ ++ × × + ×   

4 амоксиклав       + × 

 група цефалоспорінів 

1 цефазолін +++ ++     ++ ++ 

2 цефтриаксон   + × × +   

 група тетрацикліни 

1 оксітетрациклін × ++ × × × × ++ × 

 група аміноглікозиди 

1 амікацин       ++ ++ 

2 спектоміцин ++ ×       

3 стрептоміцин × + + + × + + ++ 

4 гентаміцин   ++ + ++ ++ ++ ++ 

 група сульфаніламіди 

1 ко-тримоксазол ++ ++ + × × × + ++ 

 група амфеніколи 

1 хлорамфенікол   × × + + ++ ++ 

 група фторхінолони 

1 офлоксацин +++ +++ ++ +  ++   

2 енрофлоксацин   ++ + + ++ ++ × 

3 левофлоксацин +++ +++     + + 

 група макроліди 

1 тілозин × ++ + + × ×   

2 кларитроміцин       + × 

 макроліди, лінкозаміди та стрептограміни. 

1 азитроміцин       × × 
Примітки: × - відсутність затримки росту; + - затримка росту від 1 до 15 мм; ++ - затримка росту 

від 15 до 25 мм; +++ - затримка росту більше 25 

мм;  

Встановлено, що зона затримки росту в сьомій пробі була слабкою лише 

10 мм, у той час як у восьмій пробі збудник був стійкий до препарату. 

 чутливість не визначали  
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До представника групи цефалоспорінів, цефазоліну мікрофлора проявляла 

різну чутливість у досліджуваних пробах один, два, сім та вісім.  

Так, у першій пробі ентерокок проявляв надчутливість до препарату,  

зумовлюючи зону затримки росту 36 мм, у той час як у пробах сім та вісім його 

чутливість була стандартною, 15 і 16 мм відповідно. 

До іншого представника цієї групи, цефтриаксону, виділена мікрофлора мала 

таку чутливість, що унеможливлювало її використання для лікування хворих 

тварин. 

Так, асоціація кишкової палички та стафілококів у пробі три проявляла 

слабку реакцію, зона затримки росту становила лише 11 мм, а в пробі чотири вона 

мала повну стійкість до цефтриаксону. 

Синьогнійна паличка в другій пробі при цьому була менш чутливою, зона 

лізису становила 23 мм. 

Подібна тенденція чутливості реєструвалася і в пробах пʼять і шість, в яких 

виділявся стафілокок, при цьому в пʼятій пробі мікроб був стійкий до препарату, а 

в шостій проявляв слабку реакцію (12 мм). 

При вивченні чутливості мікрофлори до оксітетрацикліну (група 

тетрациклінів) було встановлено повну стійкість Enterococcus faecalis у пробах 

один і вісім, асоціації Escherichia coli та Staphylococcus aureus у пробах три і 

чотири, та Staphylococcus aureus у пробах пʼять і шість. 

При цьому лише в пробі два синьогнійна паличка та ентерокок у пробі сім 

проявляли стандартну чутливість, зона затримки росту становила 22 і 15 мм 

відповідно. 

Таким чином, використання препарату цієї групи з лікувальною метою за 

гнійно – некротичних процесів пальця у корів не є можливим. 

До групи аміноглікозидів виділена мікрофлора проб також проявляла несталу 

чутливість. 

Так, до амікацину ентерокок у сьомій і восьмій пробах проявляв стандартну 

реакцію, зона затримки росту становила 15 і 16 мм відповідно. До іншого 

представника, спектоміцину у першій пробі Enterococcus faecalis виявляв 
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стандартну чутливість, зона лізису становила 17 мм, у той час як у пробі два 

синьогнійна паличка була стійкою до нього (відсутність затримки росту). 

Чутливість мікрофлори до препарату групи аміноглікозідів, стрептоміцину 

коливалася від повної стійкості до стандартної чутливості. 

У трьох пробах (один, сім, вісім) Enterococcus faecalis мав повну стійкість у 

першому зразку, слабку - в сьомому (12 мм) і стандартну - у восьмому (18 мм). 

Відсутність затримки росту реєструвалося в пробі пʼять при виділенні 

Staphylococcus aureus. 

В інших досліджуваних зразках виділена мікрофлора по-різному реагувала 

на спектоміцин, зона затримки росту становила: 10 мм проба чотири (асоціація 

кишкової палички та стафілококів), 11 мм – проба шість (збудник стафілокок), 

12  мм – проба два (синьогнійна паличка) і проба сім (ентерокок), 14 мм проба три 

(асоціація кишкової палички та стафілококів). 

До іншого представника цієї групи препаратів гентаміцину мікрофлора була 

чутливішою, і лише асоціація кишкової палички та стафілококів проявляла слабку 

реакцію, зона лізису становила 10 мм. 

В інших досліджуваних пробах (три, пʼять, шість, сім, вісім) зона затримки 

росту знаходилася на нижній межі стандартної чутливості. 

Так, у третьому зразку за асоціації кишкової палички та стафілококів зона 

лізису становила 15 мм, як і в зразку сім виділяли ентерококи.  

Стафілокок, виділений в пʼятому зразку, проявляв також стандартну 

чутливість до препарату, зона затримки росту 16 мм, в інших двох пробах шість і 

вісім зона лізису - 17 мм, тобто найбільший показник до гентаміцину серед 

досліджених раніше.  

У групі сульфаніламідів вивчалась чутливість до препарату ко-тримоксазол.  

Так, повну стійкість до препарату проявляли збудники зі зразків чотири 

(асоціації кишкової палички та стафілококів), пʼять і шість – Staphylococcus aureus.  

У двох досліджуваних зразках мікрофлора мала слабку чутливість до 

ко- тримоксазолу, 12 мм при асоціації Escherichia coli та Staphylococcus aureus, 

проба три, і 13 мм, Enterococcus faecalis, проба сім. 
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У трьох інших пробах виділені збудники гнійної інфекції проявляли 

стандартну чутливість: у першій (Enterococcus faecalis) зона затримки росту 

складала 19 мм, у другій (Pseudomonas aeruginosa) – 23 мм і в восьмій (Enterococcus 

faecalis) – 16 мм.  

З групи амфеніколи вивчалася чутливість до препарату хлорамфенікол у 

шести зразках. 

Так, у пробах три і чотири асоціація Escherichia coli та Staphylococcus aureus, 

проявляли повну стійкість до препарату. Слабку чутливість мікрофлори фіксували 

у пробах пʼять та шість, збудник Staphylococcus aureus, зона лізису 14 і 11 мм 

відповідно. 

Стандартну чутливість до препарату проявляв Enterococcus faecalis у зразках 

сім і вісім, зона затримки росту 15 і 20 мм, відповідно. 

У групі фторхінолонів, досліджувалася чутливість мікрофлори до трьох 

представників: офлоксацину, енрофлоксацину та левофлоксацину.  

Так, ентерокок виділений у першому зразку, проявляв надчутливість до 

офлоксацину, зумовлюючи зону затримки росту 32 мм, синьогнійна паличка, проба 

два, також мала надчутливість, але зона лізісу на 2 мм менша від попереднього 

показника. 

Асоціація Escherichia coli та Staphylococcus aureus (проба три) проявляла 

стандартну чутливість до офлоксацину (зона лізису 16 мм), в той час як у пробі 

чотири мала слабку чутливість (лише 10 мм). 

До енрофлоксацину чутливість мікрофлори коливалася від повної стійкості 

до стандартної. 

Так, зона затримки росту у шостій пробі, стафілокок мав найбільший 

показник стандартної чутливості - 18 мм, у третій, асоціація кишкової палички і 

стафілокок, дещо менший – 17 мм, у сьомій, стрептокок, ще менший – 16 мм.  

Слід заначити, що у двох зразках чутливість виділеної мікрофлори до 

енрофлоксацину була слабкою, зумовлюючи зону лізису, у четвертій пробі 

(Escherichia coli та Staphylococcus aureus) – 10 мм, і дещо більшу в пʼятій пробі 

(Staphylococcus aureus), і повну стійкість у восьмій (Enterococcus faecalis). 
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На інший представник групи - левофлоксацин виділені мікроби реагували по 

різному у пробах один, два, сім, вісім. 

Так, надчутливість до препарату проявляв ентерокок у першій пробі, зона 

затримки росту 32 мм та синьогнійна паличка – 30 мм в другій пробі. 

Чутливість виділеного з проб сім і вісім Enterococcus faecalis виявилася 

слабкою, зумовлюючи зону затримки росту 14 і 13 мм відповідно. 

При вивченні чутливості мікрофлори до препаратів групи макролідів 

встановлено, що вона була невираженою. 

Так, кокова інфекція в зразках один, пʼять і шість проявляла повну стійкість 

до тілозину, зона лізису відсутня.  

У зразку два виділена синьогнійна паличка володіла стандартною чутливістю 

(17 мм), асоціація кишкової палички та стафілококів, проба три, проявляла слабку 

реакцію, зона затримки росту - 13 мм. 

До іншого представника зазначеної групи кларитроміцину у пробах сім та 

вісім ентерококова інфекція проявляла повну стійкість у восьмій, і слабку - у 

сьомій, зона лізису 12 мм. 

Збудник Enterococcus faecalis проявляв повну стійкість у зразках сім та вісім 

до азитроміцину (група макроліди, лінкозаміди та стрептограміни)  

Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено, що виділена 

мікрофлора зі зразків гнійного ексудату, відібраних від хворих на гнійно-

некротичні процеси пальця корів, проявляла різну чутливість до досліджуваних 

препаратів. 

Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що серед застосованих 

антибактеріальних препаратів слабку, стандартну та надчутливість в окремих 

пробах виділена мікрофлора проявляла до препаратів груп пеніцилінів, 

цефалоспорінів та фторхінолонів. 

До препаратів інших досліджуваних груп антибіотиків мікрофлора була 

нечутлива або проявляла слабку чутливість. 

З метою розширення даних щодо чутливості мікрофлори до 

антибактеріальних препаратів та рекомендацій щодо їх включення до схеми 
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лікування хворих корів, було проведено відбір зразків гнійного ексудату від тварин 

СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» і відправлялися до ветеринарної 

лабораторії ТОВ «Бальд», м. Київ. 

Дані представлені в таблиці 3.20 свідчать, що склад мікрофлори виділеної зі 

зразків гнійного ексудату був також неоднорідним.  

Так, у трьох досліджених зразках виділена лише Escherichia coli, яка була 

високочутлива до антибактеріальних препаратів групи фторхінолонів (марбоціл 

2%, офлоксацин) і високочутлива до енрофлоксацину у першій і третій, та чутлива 

у другій пробі. 

Серед інших досліджуваних препаратів заслуговує на увагу група 

цефалоспорінів, високочутливою кишкова паличка була у першому і другому 

зразку до цефтриаксону і чутливою у третьому зразку. До цефатаксиму у трьох 

досліджених зразках Escherichia coli була чутливою, у той час як до представника 

зазначеної групи цефалексину помірно чутливою у другому зразку і стійкою у 

першому і третьому. 

До представників інших груп антибіотиків чутливість кишкової палички була 

різною. 

Так, до гентаміцину, група аміноглікозиди, в усіх зразках Escherichia coli 

була чутливою, як і до зинаприму (група сульфаніламіди), а до тілозину (група 

макроліди) вона проявляла помірну чутливість. 

До препарату групи тетрацикліни, доксицикліну, кишкова паличка проявляла 

помірну чутливість (зразок один і два), і стійкість (зразок три), до представників 

групи пеніциліни її чутливість була неоднорідною, помірною до синулоксу в трьох 

зразках і до комбікелу в третій, та стійкою до комбікелу в першій, другій і до 

оксациліну в усіх досліджуваних зразках. 

Таким чином, для лікування корів за гнійно-некротичних процесів кінцівок 

можна рекомендувати застосування препаратів групи фторхінолони (марбоціл, 

офлоксацин, енрофлоксацин) та препаратів групи цефалоспорінів (цефтриаксон, 

цефотаксим). Застосування інших досліджуваних препаратів для лікування хворих 

тварин може проявляти від слабкого ефекту до повного його відсутності. 
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Таблиця 3.20 

Чутливість мікрофлори септичних вогнищ пальця корів  

до антибіотиків  

Антибіотик 

№ проби та виділені збудники 

1 2  3  4 5 6 7 8 
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титр +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++ 

група пеніциліни 

синулокс + + + х + х х ++ +  +++ 

комбікел × × + х + х х ++ х  +++ 

оксацилін × × × х х х х х х  +++ 

група цефалоспорінів 

цефтриаксон +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++  +++ 

цефотаксим ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++  +++ 

цефалексин × + × ++ ++ х х + +  +++ 

група тетрацикліни 

доксициклін + + × + х + х + +  +++ 

група аміноглікозиди 

гентаміцин ++ ++ ++ + х + + х ++  +++ 

група сульфаніламіди 

зинаприм ++ ++ ++ + + х х + ++  +++ 

група фторхінолони 

марбоціл 2% +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ +++  +++ 

офлоксацин +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ +++  +++ 

енрофлоксац

ин 

+++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ +++  +++ 

група макроліди 

тілозин 

(фармазин) 

+ + + + ++ х х +   +++ 

  Примітки: стійкий × - відсутність затримки росту; помірно чутливий + - затримка росту від 1 

до 15 мм; чутливий ++ - затримка росту від 15 до 25 мм; високочутливий +++ - затримка росту 

більш 25 мм. 



117 
 

У пробі чотири виділяли асоціацію Ksebsiella pneumoniae та Streptococcus 

pyogenes, які мали різну чутливість до антибактеріальних препаратів. 

Так, Ksebsiella pneumoniae чутлива до цефтриаксону, цефотаксиму, 

цефалексину (цефалоспоріни), марбоцілу, офлоксацину, енрофлоксацину 

(фторхінолони) та помірно чутлива до тілозину (сульфаніламіди), гентаміцину 

(аміноглікозиди) та доксицикліну (тетрацикліни) при стійкості до препаратів 

пеніцилінової групи, синулоксу, комбікелу та оксациліну. 

Інший збудник, Streptococcus pyogenes, був чутливішим до досліджуваних 

препаратів. 

Високочутливим стрептокок був до марбоцілу, офлоксацину, 

енрофлоксацину, чутливим до цефтриаксону, цефотаксиму, цефалексину, помірно 

чутливим до гентаміцину та доксицикліну і стійким до пеніцилінів, макролідів та 

сульфаніламідів. 

У пʼятій пробі виділена Ksebsiella pneumoniae, мала майже подібну 

чутливість до антибактеріальних препаратів, як і в четвертій, лише до офлоксацину 

вона була високочутливою, а до тілозину, цефалексину та зинаприму – стійкою. 

У зразку шість, виділяли асоціацію Ksebsiella pneumoniae та 

Streptococcus  pyogenes які мали деякі відмінності чутливості до препаратів у 

порівнянні з четвертим зразком. 

Так, Ksebsiella pneumoniae була високочутливою лише до офлоксацину, 

чутливою до марбоцілу та енрофлоксацину.  

До цефалоспорінів (цефтриаксону, цефотаксиму) клебсієлла була чутливою, 

а до цефалексину стійкою, як і до представників групи пеніцилінів, сульфаніламідів 

та макролідів та помірно чутливою до гентаміцину та доксицикліну.  

Інший збудник шостої проби, Streptococcus pyogenes, в дослідженій пробі на 

відміну від стафілокока четвертої проби мав дещо іншу чутливість до 

досліджуваних препаратів.  

Так, до пеніцилінів, синулоксу та комбікелу, стрептокок був чутливий, як і 

до цефалоспорінів, цефтриаксону і цефотаксиму, помірно чутливим до 

цефалексину, доксицикліну, тілозину та зинаприму.  
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До препаратів групи фторхінолони Streptococcus pyogenes був 

високочутливим. 

У сьомій групі виділяли асоціацію Escherichia coli та Candida albicans. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що кишкова паличка була 

високочутливою до трьох досліджуваних препаратів групи фторхінолони та двох з 

групи цефалоспорінів, цефтриаксону та цефотаксиму. Чутливою Escherichia coli 

була до гентаміцину, зинаприму, помірно чутливою до доксицикліну, цефалексину, 

тілозину та синулоксу, і стійкою до комбікелу та оксациліну. 

Лише в одному з досліджуваних зразків виділяли Candida albicans в асоціації 

з Escherichia coli, яка нечутлива до антибактеріальних препаратів, а тому вивчалася 

її активність по відношенню до протигрибкових препаратів флуконазолу, 

ністатину, нізоралу, клотримазолу та інтраконазолу.  

Встановлено, що Candida albicans була високочутливою до нізоралу та 

інтраконазолу, та чутливою до ністатину і клотримазолу. 

У восьмій пробі виділяли Staphylococcus epidermidis, який був 

високочутливим до всіх досліджуваних антибактеріальних препаратів. 

При лікуванні корів, хворих на гнійно-некротичні процеси пальця, до схеми 

можуть бути включені препарати, мікрофлора до яких була високочутливою, що 

дасть швидкий позитивний результат.  

Таким чином, серед досліджених препаратів заслуговує на увагу 

марбоціл  2%, офлоксацин, енрофлоксацин, представники групи фторхінолонів, та 

цефтриаксон, цефотаксим групи цефалоспорінів, до яких високочутливими були як 

моноінфекція (Escherichia coli, Ksebsiella pneumonia, Staphylococcus epidermidis), 

так і асоціація мікрофлори (Ksebsiella pneumoniae та  Streptococcus pyogenes проби 

чотири, шість, Escherichia coli та Candida albicans, проба сім). 

Препарати інших досліджуваних груп: пеніцилінів - синулокс, комбікел, 

оксацилін; тетрациклінів – доксициклін; аміноглікозидів – гентаміцин; 

сульфаніламідів – зинаприм; макролідів - тілозин) не можуть бути використані з 

лікувальною метою за гнійно-некротичних процесів пальця у корів через слабку 
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чутливості до них виділеної мікрофлори як у вигляді моноінфекції, так і за асоціації 

патогенних мікроорганізмів. 

Таким чином для включення до схеми лікування корів можуть бути 

запропоновані препарати групи фторхінолони, мікрофлора до яких була чутливою.  

 

 

3.6. Визначення морфологічного складу та лейкограми крові корів, 

хворих на гнійно-некротичні процеси пальця  

 

Проведеними дослідженнями встановлено, шо за розвитку гнійно-

некротичних процесів кінцівок у корів, спостерігаються певні зміни 

морфологічного складу крові та лейкограми (табл. 3.21, 3.22). 

Так, кількість лейкоцитів у порівнянні з інтактними тваринами зростала в 

2,18  рази (Р<0,005), що в цілому є характерним для гостро гнійного 

процесу   (табл.  3.21). 

Вміст еритроцитів також зазнавав невірогідного зростання в 1,24 рази у 

порівнянні з інтактними тваринами. 

При визначенні концентрації гемоглобіну встановлено невірогідне, в 1.01 

рази, його зростання. 

Таким чином, зростання концентрації гемоглобіну може свідчити про певні 

порушення обмінних процесів в організмів під впливом септичного вогнища в 

ділянці пальців. 

Гематокритна величина – це відношення обʼєму формених елементів крові 

(еритроцитів) до загального обʼєму взятої на дослідження крові. 

Дані наведені в таблиці 3.21 свідчать, що під впливом септичного процесу 

пальця показник гематокриту знижувався на 16,60 % у порівнянні з клінічно 

здоровими тваринами. 

Також встановлено, що у хворих корів ШОЕ зростає невірогідно в 1,23 рази.  
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При вивченні середнього обʼєму еритроцитів у хворих корів встановлено, що 

їх показник зростає в 1,13 рази у порівнянні з інтактними тваринами, але є меншим 

середнього значення (56 мкм3) характерного для великої рогатої худоби. 

Таблиця 3.21 

Морфологічний склад крові корів, за гнійно-некротичних  

процесів пальця (n=5) 

Показник М±m 
Інтактні 

тварини 

WBC  

(лейкоцити), Г/л  

12,68±1,76 

*** 

5,80±1,22 

HGB  

(гемоглобін), г/л 

9,16±0,58  

н.д. 

9,07±1,99 

HCT ( 

гематокрит), % 

28,60±2,40 

н.д. 

34,3±3,04. 

RBC  

(еритроцити), Т/л 

6,22±0,45 

н.д. 

5,03±1.11 

MCV  

(середній обʼєм еритроцитів), мкм 3 

46,40±2,44 

н.д. 

41,12±1,54 

MCH (Середній вміст гемоглобіну в  

одному еритроциті), пкг 

15,48±0,84 

н.д. 

15,3±1,23 

MCHC (концентрація гемоглобіну в 

еритроцитах), г/дл  

33,76±0,44 

н.д. 

32,8±2,12 

ширина розподілу еритроцитів, %   14,22±0,33 

н.д. 

11,21±2,01 

тромбоцити 

 тис/мм 3 

303,0±44,13 

н.д. 

273,01±32,1

4 

MPV (середній обʼєм тромбоцитів), мкм 3  11,52±0,84 

н.д. 

11,40±0,37 

ШОЕ, мм/год 2,60±0,27 н.д. 2,11±0,22 

Примітка: ***Р<0,005 
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При вивченні середнього вмісту гемоглобіну в одному еритроциті 

реєструвалося незначне, лише в 1,01 рази його збільшення, в той час як 

концентрація його в еритроцитах зростала в 1,03 рази.  

Додатково встановлено, що у хворих тварин відсоток ширини розподілу 

еритроцитів невірогідно зростав в 1,27 рази. 

Гнійно-некротичні процеси пальця у корів супроводжувалися збільшенням 

кількості тромбоцитів в 1,11 рази, при цьому середній обʼєм їх зростав лише в 

1,01  рази. 

Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено, що за гнійно-

некротичних процесів пальця у корів відмічається зміна досліджуваних показників 

(ШОЕ, кількість лейкоцитів, вміст гемоглобіну, гематокрит). 

При вивченні показників лейкограми за септичних процесів пальця у корів 

суттєвої різниці не встановлено, тому вони були узагальнені і представлені в 

таблиці (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Лейкограма корів хворих, на гнійно-некротичні процеси пальця (М±m) 

Показник 
Інтактні 

тварини (n=5) 

Хворі  

(n=15) 

Референтні 

значення 

мієлоцити, % 0,0 0,0 0,0 

метамієлоцити, % 0,0 0,0 0,0 

нейтрофіли паличкоядерні, % 1,40±0,27 1,60±0,90 0-2 

нейтрофіли сегментоядерні, % 45,6±0,57 42,0±3,50 15-45 

моноцити % 2,80±0,42 2,40±0,91 2-7 

лімфоцити, % 47,2±0,42 50,8±1,92 45-75 

еозинофіли, % 3,00±0,35 3,20±1,08 2-20 

базофіли, % 0 0 0-2 

плазматичні клітини, % 0 0 
у нормі не 

виявлено 
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Дані, наведені в таблиці 3.22, свідчать, що у лейкограмі хворих на гнійно-

некротичні процеси пальця корів достовірних змін у показниках на початку 

розвитку захворювання не спостерігається. 

Так, реєструвалося збільшення відсотку паличкоядерних нейтрофілів, 

лімфоцитів та еозинофілів в 1,14, 1,08 та 1,07 рази відповідно.  

Відсоток сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів навпаки знижувався, на 

7,9 і 14,3 % відповідно. 

Аналізуючи отримані дані, слід зазначити, що зростання відсотку лімфоцитів, 

у лейкограмі, хворих на гнійно-некротичні процеси пальця свідчить про наявність 

інфекції та запалення в організмі. 

 
3.7. Вивчення вмісту загального білка та білкових фракцій у сироватці 

крові корів, хворих на гнійно-некротичні процеси пальця 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що з розвитком септичного 

процесу в організмі корів, відбуваються зміни вмісту загального білка та білкових 

фракцій (табл. 3.23). 

Так, вміст загального протеїну у сироватці крові корів за розвитку гнійно-

некротичних процесів пальця, вірогідно зростав 1,12 рази (Р<0,02), у порівнянні з 

інтактними тваринами перевищуючи його на 6,4 г/л. 

Зростання концентрації загального білка у хворих тварин повʼязано з 

недостовірним збільшенням у складі білків альбумінової фракції, в 1,12 рази. 

Слід зазначити, що відсоток глобулінової фракції в цілому також зазнавав 

змін. 

Так, зростав відсоток α1- та γ-глобулінової фракції у порівнянні з інтактними 

тваринами відповідно в 1,55 (Р<0,02) і невірогідно в 1,07 рази. 

У той час як за розвитку септичного процесу у корів вміст α2-глобулінової 

фракції знижувався невірогідно на 28,70 %, а β- глобулінової - на 35,30 % (Р<0,01). 

Слід зазначити, що по відношенню до норми відсотки альбумінів та 

β-  глобулінів були дещо більшими. 



123 
 

Таким чином, за гнійно-некротичних процесів пальця у корів помітні зміни 

показників загального протеїну та його фракцій, що є характерним для септичного 

процесу. 

Таблиця 3.23 

Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові корів, хворих 

на гнійно-некротичні процеси пальця (M±m) 

 

Показник  
Хворі 

(n=5) 

Клінічно здорові 

(n=5) 
Норма 

вміст загального білку, г/л 
92,40±1,35 

** 
82,25±1,77 70-86 

альбуміни, % 
52,61±2,11 

н.д. 
47,13±2,31 39-43 

α1-глобуліни, % 
3,23±0,25 

** 

2,08±0,18 

 
2-6 

α 2-глобуліни % 
6,81±0,35 

н.д. 
9,54±1,12 9-15 

β - глобуліни % 
10,50±0,64 

*** 

16,22±0,87 

 
12-16 

γ -глобуліни % 
26,85±2,02 

н.д. 
25.03±1,56 24-28 

А/Г коефіцієнт 
1,12±0,10 

н.д. 
0,99±0,08 0,98-1,06 

Примітка: * Р<0,05; ** Р<0,02; *** Р<0,01. 

 

 

 

 



124 
 

3.8. Дослідження біохімічних показники сироватки крові корів, за 

гнійно-некротичних процесів пальця 

 

Лабораторними дослідженнями встановлено, що за розвитку гнійно-

некротичних процесів пальця у продуктивних тварин реєструються зміни 

досліджуваних показників (табл. 3.24.).  

Так, негативний вплив септичного вогнища на організм корів проявлявся у 

зміні активності ензимів. 

Було зареєстровано вірогідне збільшенні активності АЛТ у порівнянні з 

інтактними тваринами в 1,5 рази (Р<0,01), АСТ в 1,93 (Р<0,001). 

Активність α-амілази, кальцій залежного ферменту в сироватці крові хворих 

тварин зазнає невірогідного зростання у порівнянні з клінічно здоровими 

тваринами в 1,3 рази, але залишається в межах референтних значень. 

Концентрація глюкози у крові хворих корів знижується у порівнянні з 

інтактними тваринами в 1,7 рази (Р<0,001). 

Інший ензим крові, лужна фосфатаза, бере участь у транспорті фосфору через 

мембрану клітин і є показником фосфорно-кальцієвого обміну.  

Активність лужної фосфатази у порівнянні з інтактними тваринами зростає в 

1,86 рази (Р<0,001) і перевищує верхню межу норми на 43 Од/л. 

Вміст креатиніну у крові хворих корів хоч і знаходився в межах норми, але 

перевищував показник у клінічно здорових тварин в 1,19 рази (Р<0,05). 

Концентрація сечовини також зростала по відношенню до клінічно здорових 

тварин у 2,19 рази (Р<0,001), але була меншою від верхньої межі фізіологічної 

норми на 0,62 ммоль/л. 

Також проводилося вивчення концентрації білірубіну (загального, прямого 

та непрямого) у крові хворих тварин, який утворюється в процесі розпаду 

гемоглобіну та інших білків, тобто їх обміну. 

Так, за розвитку септичних процесів пальця у корів концентрація загального 

білірубіну перевищувала показник інтактних тварин у 2,2 рази (Р<0,001), при 

цьому їх величина знаходилася в межах референтних значень.  
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Таблиця 3.24 

Біохімічні показники сироватки крові корів, хворих на гнійно-некротичні 

 процеси пальця  

Показник, 

одиниці виміру 

Хворі, 

(n=5) 

Інтактні 

тварини, (n=5) 

Референтні 

значення 

аланінамінотрансфераза 

(АЛТ), Од/л 

27,6±0,97 

*** 
18,4±2,17 17,00-37,00 

аспартатамінотрансфераза 

(АСТ), Од/л 

129,8±1,43 

**** 
67,4±4,88 48,00-100,00 

α-амілаза, Од/л 29,0±1,62 22,6±2,01 12,00-107,00 

глюкоза, ммоль/л 1,82±0,09 

**** 
3,11±0,37 2,00-4,20 

лужна фосфатаза, Од/л 142,4±3,56 

**** 
76,4±3,45 29,00-99,00 

креатинін, мкмоль/л 91,8±1,45 

** 
77,4±2,23 88,00-238,00 

сечовина, ммоль/л 5,58±0,19 

**** 
2,55±0,57 1,90-6,20 

білірубін загальний, мкмоль/л 8,76±0,26 

**** 
3,99±0,77 0,00-35,00 

білірубін прямий, мкмоль/л 1,74±0,09 

*** 
4,03±0,98 0,00-7,00 

білірубін непрямий, мкмоль/л 7,18±0,15 

**** 
23,2±2,22 0,00-28,00 

неорганічний фосфор, 

ммоль/л 
1,88±0,03 2,44±0,32 1,28-2,72 

загальній кальцій, ммоль/л 2,51±0,09 

** 
2,02±0,15 2,00-3,10 

Примітки: * Р <0,02, ** Р <0,05, *** Р <0,01, **** Р <0,001 
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Концентрація ж прямого білірубіну у хворих тварин знижувалася, 

становлячи лише 42,90 % (Р<0,01), показника інтактних тварин. Вміст непрямого 

білірубіну за септичних процесів пальця знижувався в 3,23 рази (Р<0,001) по 

відношенню до клінічно здорових тварин, але при цьому також не перевищував 

показники фізіологічної норми. 

За розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у корів реєструються і 

зрушення референтних показників мінерального обміну. 

Встановлено, що концентрація неорганічного фосфору у сироватці крові 

хворих тварин невірогідно знижувалася, становлячи лише 77,00 % показника 

клінічно здорових тварин, але при цьому в обох групах не виходила за межі 

референтних значень. 

Інший досліджуваний показник (загальний кальцій), будучи одним з 

найважливіших мінералів зазнавав зміни його концентрації у хворих корів. 

За септичних процесів пальця у крові корів концентрація загального кальцію 

зростала в 1,24 рази (Р<0,01), знаходячись в межах референтних значень, як у 

клінічно здорових тварин, що свідчить про відсутність порушень метаболізму 

кальцію.   

Слід зауважити, що при підвищенні концентрації загального кальцію в крові 

рівень неорганічного фосфору знижується, коли ж зміст другого підвищується - 

частка першого знижується. 

За розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у корів реєструвалося 

збільшення концентрації у крові загального кальцію та зниження неорганічного 

фосфору. 

Таким чином, за розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у корів було 

зареєстровано порушення обміну речовин в організмі, що і підтверджується 

результатами дослідження сироватки крові хворих тварин. 
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3.9. Проведення компʼютерно томографічного обстеження пальця за 

флегмони вінчика та мʼякуша  

 

У роботі проводилося КТ дослідження пальця від вимушено забитої корови 

внаслідок перелому кісток передпліччя лівої грудної кінцівки (інтактна тварина) та 

кінцівка вимушено забитої корови внаслідок втрати продуктивності за флегмони 

вінчика та мʼякуша в СТОВ ім. Шевченка. 

КТ – дослідження проводили у кабінеті компʼютерної томографії МЦ  

«Медея Суми» оснащеного сучасним мультиспіральним 16-ти зрізовим 

томографом «Aquilion 16» фірми TOSHIBA (Японія).  

Система Aquilion 16 має мультизрізовий КТ-сканер вищої якості з 

можливістю одночасного збору даних 16 зрізів товщиною 0,5 мм з часом повного 

обороту 0,5 с. 

Дані КТ-дослідження пальця представлені на рисунках 3.19, 3.20, 3.21. 

  

Рис. 3.19 Зображення на рівні вінцевої кістки та вінцевого суглобу 

 1 – періостит; 2 – остит; 3 – інфільтрація  сухожилку довгого розгинача пальців; 

4– інфільтрація капсули суглоба 

Як видно з даних представлених на рис 3.19 за флегмони вінчика в запальний 

процес захоплюється також і вінцева кістка, розгиначі пальця, капсула суглоба та 

її окістя. На рівні вінцевого суглобу помітні: запалення вінцевої кістки, 

інфільтрація сухожилку довгого розгинача пальців та інфільтрація капсули 

вінцевого суглоба. 

2 1 2 
3 

4 
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При дослідженні пальця корови за флегмони вінчика та мʼякуша запальний 

процес розповсюджувався і на інші структури локалізовані зокрема в ділянці 

копитцевого суглобу рис.  3.20 та 3.21.  

Так, при обстеженні копитцевого суглобу (рис. 3.20) встановлено, що на рівні 

вінцевої кістки реєструвався набряк капсули копитцевого суглоба, потовщення 

ділянки сухожилку довгого розгинача пальців та фібринозна ексудація капсули 

копитцевого суглобу. 

Слід відмітити, що у запальний процес втягувалася і копитцева кістка, але 

структурні зміни були менш помітними, в той час як пошкодження мʼякуша  були 

добре вираженими (рис. 3.21). 

  

Рис. 3. 20 Зображення на рівні вінцевої 

кістки: 1 – набряк капсули копитцевого 

суглоба; 2 – інфільтрація фібрином 

ділянки сухожилку довгого розгинача 

пальців; 3 – фібринозна ексудація   

капсули копитцевого суглобу   

Рис. 3.21 Зображення на рівні 

копитцевої кістки та мʼякуша: 

1  -   порожнини заповнені гноєм; 

2  -  набряк тканин мʼякуша латеральної 

ратиці; 3 - набряк мʼякуша в ділянці 

аксіальної стінки 

Так, отримане зображення в даній ділянці (рис. 3.21) свідчить, що на 

зовнішній поверхні мʼякуша як латерального так і медіального пальця були помітні 

порожнини заповнені гноєм. Характерним було і набряк тканин мʼякуша 

латеральної ратиці та набряк мʼякуша в ділянці аксіальної стінки. 

 

1 

3 

2 
1 2 3 
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3.10. Обґрунтування застосування комплексної схеми лікування корів 

дослідних груп за гнійно-некротичних процесів пальця  

 

За результатами проведених лабораторних досліджень, щодо чутливості 

мікрофлори до антибіотиків встановлено, що для включення до схеми лікування 

можуть бути запропоновані препарати групи фторхінолонів.  

Серед препаратів цієї групи, до яких вивчалася чутливість мікрофлори, 

заслуговує на увагу енрофлоксацин 10%, який володіє вираженою бактерицидною 

дією у відношенні до грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів і всіх 

видів мікоплазми. 

Енрофлоксацин 10 % розчин для інʼєкцій, який містить у своєму складі 

енрофлоксацину 10 мг в 1 мл препарату у флаконах – по 5 мл, 10 мл, 50 мл, 100 мл. 

Антибактеріальна дії препарату зумовлена гальмуванням активного 

ферменту гірази, що є головним фактором каталізу ДНК в ядрі мікробної клітини. 

У результаті настає швидка бактерицидна дія.  

Вводять підшкірно у дозі 2,5 мл на 100 кг живої маси 1 раз на добу протягом 

2-3 днів.  

Забій тварин на мʼясо дозволяється через 7 днів, а споживання молока в їжу 

людям дозволяється через 4 дні після останнього введення препарату. До 

зазначеного терміну мʼясо та молоко згодовують непродуктивним тваринам або 

утилізують (залежно від висновку ветлікаря). 

Протипоказаннями до застосування препарату є підвищена чутливість до 

нього. 

У якості засобу патогенетичної терапії у першій дослідній групі проводилося 

опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним 

теплом BOMAAN (5-10 хвилин, два рази на добу). 

Правильність дозування інфрачервоного випромінювання сприяє 

покращенню циркуляції крові в місцях проникнення та прискорює метаболізм.  
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У судин підвищується проникність стінок, внаслідок цього швидше 

видаляються токсини, збільшується швидкість проникнення поживних речовин до 

життєво важливих органів.  

У якості прилада для інфрачервоного випромінювання використовувався 

апарат серії МSI 2571 з одночасним застосуванням віброакустичного масажу та 

інфрачервоного випромінювання для неінвазивного поєднання впливу 

електровібраційно-акустичного і інфрачервоного нагріву на патологічний осередок 

з використанням біологічно активних точок (БАТ) і рефлексогенних зон організму 

людини і тварини (рис. 3.22, 3.23) [138]. 

 

Рис. 3.22 Апарат серії МSI 2571 з одночасним застосуванням 

віброакустичного масажу та інфрачервоного випромінювання 

(1 – використовується для збільшення відсоткового впливу мазей, кремів; 

2 –  використовується при роботі з БАТ шкірного покриву голови, тільки в 

режимі  1; 3 – використовується при роботі з БАТ суглобів, хребців, кісток в 

режимі  3; 4 – використовується при роботі з БАТ спини, кульшового суглобу, 

промежини в режимі 3, 5 - перемикач режиму роботи прилада) 

Дія апарату серії МSI 2571 на організм простежується на тканинному рівні. 

При цьому поліпшуються якісні показники крові і мікроциркуляції без будь-яких 

негативних змін у периферійному складі її ферментних елементів. Прискорюються 

1 
2 3 4 

5 
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процеси регенерації периферичного нерву, кісткової сполучної тканини, слизової 

оболонки. 

 

Рис. 3.23 Перемикач режиму роботи апарату серії МSI 2571 (1 – перемикач в 

положенні 2 для прогрівання тканин на малій відстані)  

Із зазначеними ефектами повʼязана протизапальна, протибольова і 

ранозагоююча дія апаратів серії МSI 257.  

До комплекту апарату входять додаткові чотири насадки, застосування яких 

можливе згідно з показаннями. 

Для порівняння ефективності різних засобів патогенетичної терапії у другій 

дослідній групі була запропонована циркулярна новокаїнова блокада тканин 

кінцівки вище зони ураження на 2 – 5 – 8-у добу (0,5 % розчин новокаїну в дозі 80-

100 мл на інʼєкцію, повторно через 48-72 годин за показаннями). 

Механізм анестезуючої дії новокаїну повʼязаний з блокадою натрієвих 

каналів, гальмуванням калієвого току, конкуренцію з кальцієм, зниженням 

поверхневого натягу фосфоліпідного шару мембран, пригніченням окислювально-

відновлювальних процесів, генерації імпульсів. При надходженні в кров препарат 

зменшує утворення ацетилхоліну, знижує збудливість периферичних 

холінореактивних систем, виявляє блокуючу дію на вегетативні ганглії, зменшує 

1 
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спазм гладкої мускулатури, знижує збудливість серцевого мʼяза і моторних зон 

кори головного мозку. 

Таким чином, вибір антибактеріального препарату та засобів патогенетичної 

терапії, на нашу думку, дозволить досягти позитивного ефекту при лікуванні 

хворих тварин на гнійно-некротичні процеси пальця (флегмони вінчика, мʼякуша 

та міжпальцевого склепіння, гнійний пододерматитів тощо). 

 

3.11. Розробка схеми лікування за патології дистального відділу кінцівок 

у продуктивних тварин 

 

У роботі проводилося вивчення ефективності розроблених  схем лікування за 

гнійно-некротичних процесів пальця.  

Так, для включення до схеми лікування хворих корів було обрано 

антибактеріальний препарат групи фторхінолонів, енрофлоксацин 10%, з 

урахуванням чутливості до нього мікрофлори виділеної з септичних осередків 

пальця. 

За септичних процесів пальця проводили розтин патологічного вогнища та 

його хірургічну обробку, промивали 3% розчином пероксиду водню та фурациліну 

у співвідношенні 1:1, надалі, у першу фазу ранового процесу було застосовано мазь 

«Левомеколь» для прискорення очищення рани від некротизованих тканин (1-5-а 

доба лікування). 

Крім того, в якості засобу патогенетичної терапії в першій і третій дослідних 

групах проводилося опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом BOMAAN з 1-ї по 12-у добу. 

Після очищення рани від некротизованих тканин гранулювання і до повного 

загоєння дефекту використовувалася мазь Вишневського. 

У другій і четвертій дослідних групах в якості засобу патогенетичної терапії, 

виконували циркулярну новокаїнову блокаду тканин кінцівки вище зони ураження. 

В іншому лікування у дослідних групах було аналогічним. 
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Запропоновані схеми лікування застосовувалися на хворих тваринах як за 

привʼязного (СТОВ ім. Шевченка Лебединського району Сумської області), так і 

безпривʼязного (СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» Борзнянського 

району Чернігівської області) утримання. 

Для вивчення ефективності запропонованих схем лікування, було відібрано 

48 тварин за принципом аналогів. 

Відібраних корів розділили на чотири групи по 12 в кожній. Крім того, для 

порівняння ефективності запропонованого лікування було сформовано дві групи 

тварин по 12 в кожній, лікування яких проводили за схемами, запропонованими в 

господарствах. 

Тварин дослідних груп ізолювали до окремого приміщення як за привʼязного, 

так і за безпривʼязного утримання. 

У процесі лікування за тваринами дослідних і контрольних груп велися 

клінічні спостереження, фіксуючи показники температури тіла, пульсу, дихання та 

процес загоєння дефектів. 

Контролем ефективності лікування хворих корів у групах була зміна стадій 

гнійно-некротичного процесу: фібринозно-некротична, гнійно-секвестраційна та 

регенеративна, та повне видужання тварин. 

За своєчасної діагностики захворювань у процесі ортопедичної обробки 

ратиць були підібрані тварини, як зазначалося раніше, за принципом аналогів.  

Характеризуючи перебіг процесу видужання тварин, слід відмітити, що за 

привʼязного утримання корів зміна стадій проходила дещо швидше. 

Так, у першій дослідній групі, вже на другу добу, при поєднанні 

оперативного та консервативного методів лікування швидше проходило очищення 

осередків від некротизованих тканин, повʼязка була просочена гнійним ексудатом, 

але стан тварини дещо покращився (рис 3.24, 3.25). 

Крім того, фіксували часткове покращення загального стану тварин, вони 

були менш пригніченими, активніше приймали корм. Температура тіла, яка 

зазнавала підвищення на початку лікування (39,6-39,7°С), знижувалася до норми, 

що також свідчило про позитивний вплив запропонованого лікування. 
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Рис. 3.24. Флегмона вінчика правої тазової кінцівки  корови віком 7 років у 

СТОВ ім. Шевченка (перша дослідна група) (1 – видалення гнійного ексудату 

перед хірургічною обробкою; 2 – запальний набряк путового суглобу)  

 

Рис. 3.25. Флегмона вінчика лівої тазової кінцівки корови віком 5 років у 

СТОВ ім. Шевченка (перша дослідна група) (1 –  стан рани на дугу добу лікування 

після обробки антисептичними розчинами; 2 – виповнення дефекту грануляціями) 

На 5-6-у добу лікування виділення ексудату з рани вже практично 

припинилося повністю, поверхня ран була вкрита рожевими грануляціями з 

1 

1 

2 

2 
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незначною кількістю ексудату на їх поверхні, перифокальний набряк тканин майже 

не помітний, ділянка слабо болюча. 

У процесі спостереження за тваринами зафіксовано позитивну динаміку у 

процесі видужання тварин. 

Стан вогнищ у процесі лікування тварин першої дослідної групи 

представлені на рис 3.26, 3.27. 

 

Рис. 3.26 Флегмона міжпальцевого склепіння у корови віком 6 років, 

опромінення ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним теплом 4-

доба лікування (перша дослідна група, привʼязне утримання) СТОВ ім. Шевченка 

(1 – вплив інфрачерфоного тепла на септичне вогнище; 2 – апарат працює в режимі 

2 без контакту з септичним вогнищем) 

Так, стан тварин поступово і надалі стабілізувався. Набряку прилеглих 

тканин не спостерігали, тварини були активними, добре приймали корм, 

кульгавість опори, яка реєструвалася на початку захворювання, була слабкою у 

двох тварин, а в десяти тварин взагалі непомітною. 

Слід зазначити, що в період з 8-ї доби фіксували процеси епітелізації, чому, 

на нашу думку, сприяло і застосування мазі Вишневського. 

1 

2 
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Рис. 3.27 Стан рани на 8-у добу лікування за флегмони вінчика у корови віком 

8 років (перша дослідна група) СТОВ ім. Шевченка (привʼязне утримання корів) 

(1 – загоювання дефекту, ширина епітеліального валика 0,4 см; 2 – грануляції 

вкриті незначною кількістю ексудату, рожевого кольору) 

Лікування корів третьої дослідної групи в СТОВ «Надія», філія МТФ 

«Красносільська» за безпривʼязного утримання проводилося, як і в першій 

дослідній групі за привʼязного утримання (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28 Стан флегмонозного процесу  мʼякуша лівої тазової кінцівки корови 

віком 5 років на 12-у добу лікування (3 - а  дослідна група) СТОВ «Надія», філія 

МТФ «Красносільська» (бепривʼязне утримання корів) (1 – набряк мʼякуша) 

1 2 

1 
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Слід зазначити, що зміна стадій гнійно-некротичного процесу була дещо 

повільнішою на 2-3-и доби у тварин третьої дослідної групи, за безпривʼязного 

утримання (табл. 3.25). 

Таким чином, опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом, в якості засобу патогенетичної терапії, за 

привʼязного утримання корів, сприяло видужанню тварин на 13-14 – у добу 

(13,3±0,16 діб), за безпривʼязного  на 16-17-у добу (16,5±0,17 діб). 

Таблиця 3.25 

Перебіг стадій гнійно-некротичного процесу у дослідних групах тварин  

 

Групи  

тварин, 

утримання  

Стадії, доба Терміни 

лікування 

(діб) 

фібринозно-

некротична 

гнійно-

секвестраційна 
регенеративна 

1-а дослідна,  

привʼязне  

(n=12) 

1-2 3-5 6-12 
13-14 

(13,3±0,16) 

2-а дослідна, 

привʼязне 

(n=12)  

1-4 5-7 8-16 
17-18 

(17,25±0,15) 

3-а дослідна, 

безпривʼязне 

(n=12) 

1-3 3-6 7-15 
16-17 

(16,5±0,17) 

4-а дослідна, 

безпривʼязне 

(n=12 

1-5 5-7 8-17 
19-20 

(19,75±0,15) 

Позитивним при застосуванні інфрачервоного тепла є стимуляція обмінних і 

прискорення регенеративно-відновних процесів у рані, та бактерицидна дія на 

мікрофлору септичного вогнища (рис. 3.29). 

В обох дослідних групах видужали всі тварини, за привʼязного 8-м корів 

видужали на 13-у добу і 4 на 14-у, за безпривʼязного - 6 на 16-у і 6 на 17-у. 
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У другій і четвертій дослідних групах, крім повʼязок з маззю «Левомеколь» 

та антибіотика енрофлоксацин 10%, в якості засобу патогенетичної терапії 

виконували циркулярна новокаїнова блокада тканин кінцівки вище зони ураження. 

 

Рис. 3.29 Опромінення враженої ділянки мʼякуша корови віком 8 років на 

8-  у добу лікування (3-а дослідна група, безпривʼязне утримання) СТОВ «Надія», 

філія МТФ «Красносільська» (1 –прогрівання тканин зони враження на малій 

відстані; 2 – фіксація корови в станку) 

Слід зазначити, що в дослідних групах, другій і четвертій, зміна стадій 

гнійно-некротичного процесу проходила повільніше ніж у першій та третій, 

локальна температура трималася підвищеною довше, що і зумовлювало видужання 

тварин у пізніші терміни (рис.3.30). 

Видужання тварин за привʼязного утримання в другій дослідній групі 

супроводжувалося дещо повільнішим затуханням явищ запалення, у порівнянні з 

першою, і в трьох тварин довелося додатково проводити повторну хірургічну 

обробку.  

1 

2 
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У тварин цієї групи, набряк оточуючих вогнище тканин тримався довше, 

гнійний ексудат з рани виділявся протягом 5-6 діб. Підвищена температура тіла, на 

0,1-0,2°С, стабілізувалася в ці ж терміни, але кульгавість, яка ставала слабо 

помітною після введення розчину новокаїну, через 4-5 годин була вже більш 

помітною. 

 

Рис. 3.30 Локальна температура тіла за флегмони вінчика лівої тазової 

кінцівки корови віком 5 років на 12-у добу лікування (4 - а дослідна група) СТОВ 

«Надія», філія МТФ «Красносільська» (бепривʼязне утримання корів) (1 – 

положення лазерного цілевказівника на ділянці тіла; 2 – показник локальної 

температури тіла в місці патологічного вогнища) 

Інтенсивне виділення гнійного ексудату зумовлювало щоденну зміну 

повʼязок та проведення додаткової хірургічної обробки. 

В цілому за привʼязного та безпривʼязного утримання було виконано кожній 

тварині по три циркулярні новокаїнові блокаді тканин кінцівки вище зони 

ураження (рис. 3.31). 

Аналізуючи зміну стадій гнійно-некротичного процесу у корів, слід 

зазначити, що у порівнянні з тваринами першої та третьої дослідних груп за обох 

умов утримання вона проходила повільніше.  

1 

2 
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Так, за привʼязного утримання у другій дослідній групі у порівнянні з 

першою дослідною групою, стадії проходили повільніше, на дві доби перша  і друга 

стадії, і на три - третя. 

 

Рис. 3.31 Циркулярна новокаїнова блокада тканин кінцівки вище зони 

ураження (8-а доба лікування (2-а дослідна група) СТОВ ім. Шевченка (привʼязне 

утримання корів) (1 – перша інʼєкція 25 мл 0,5% розчину новокаїну; 2 – флегмона 

вінчика ) 

У цілому на 17-у добу в групі видужало 9 тварин, а на 18-у три 

(17,25±0,15діб). 

За безпривʼязного утримання корів, третя дослідна група, видужання 

проходило повільніше. 

Так, набряк оточуючих тканин, болючість та припухлість враженої ділянки, 

кульгавість зменшувалися пізніше. 

Так, фібринозно-некротична стадія тривала, у цій групі до пʼятої доби 

лікування, і супроводжувалося повільним затуханням запальних явищ. 

1 2 
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Набряк прилеглих тканин зменшився, але невиражено, порівняно з початком 

лікування. Виділення гнійного ексудату зумовлювало часті зміни повʼязок. 

Підвищена температура тіла стабілізувалася, але помітно було пригніченість 

тварин. 

З 5-ї доби з ран зменшувалося виділення гнійного ексудату, видимі грануляції 

ще були вкриті гнійним ексудатом незначної кількості. 

Крім того, в цей період помітним було зменшення кульгавості враженої 

кінцівки. Тварини активніше приймали корм. 

У подальшому з 8-ї доби лікування відмічали регенеративні процеси, 

зменшення величини ранового дефекту, за рахунок процесів епітелізації. 

Слід зауважити, що повне видужання тварин у цій групі реєструвалося у 

трьох корів на 19-у добу і в 9 - на 20-у (19,75±0,15 діб). 

Аналізуючи дані щодо видужання тварин в групах, слід зазначити, що вони 

мали достовірну різницю. 

Різниця у термінах видужання тварин першої і третьої дослідних груп, за 

привʼязного і безпривʼязного утримання при опроміненні враженої ділянки 

апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним теплом становила 3,2 дня 

(Р<0,001). 

У другій і четвертій дослідних групах за виконання циркулярної новокаїнової 

блокади нервів пальця в якості засобу патогенетичної терапії, видужання наставало 

дещо пізніше.  

Так, різниця у термінах видужання корів за безпривʼязного утримання у 

порівнянні з привʼязним у даній групі становила 2,5 доби (Р<0,001). 

Для порівняння ефективності запропонованих схем лікування корів за 

гнійно-некротичних процесів нами було сформовано дві групи тварин, по 12 у 

кожній, лікування яких проводили за схемами, що використовувалися в 

господарствах СТОВ ім. Шевченка Лебединського району Сумської області (перша 

контрольна група) та СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» Борзнянського 

району Чернігівської області (2-а контрольна) (табл. 3.26). 
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Проведеними клінічним дослідженнями за хворими тваринами в 

контрольних групах встановлено, що  видужання їх проходило повільніше, ніж у 

групах тварин, лікування яких проводилося за схемами запропонованими в цій 

роботі.  

Таблиця 3.26 

Перебіг стадій гнійно-некротичного процесу у контрольних групах тварин  

 

Групи  

тварин 

Стадії 
Терміни 

лікування 

(діб) 

фібринозно-

некротична 

(доба) 

гнійно-

секвестраційна 

(доба) 

регенеративна 

(доба) 

1-а контрольна 

(n=12) 
1-6 7-10 11-17 

22-23 

22,17±0,39 

2-а контрольна 

(n=12)  1-6 7-9 10-19 
21-22 

21,08±0,29 

У першій контрольній групі тварин зміна стадій гнійно-некротичного 

процесу проходила повільніше, рани повільно очищалися від детриту, процеси 

гранулювання гальмувалися, що і зумовлювало триваліший термін лікування. 

Так, фібринозно-некротична стадія тривала впродовж шести діб, що було 

спричинено глибиною пошкодження тканин та станом хворих тварин. Кульгавість 

залишалася на попередньому рівні.  

Набряк прилеглих тканин не зменшився, підвищена температура тіла 

знижувалася лише на третю добу, інтенсивне виділення ексудату зумовлювало 

проведення хірургічної обробки ран у 9-и тварин повторно, а в трьох з цих тварин 

і третій раз. 

Зменшення кульгавості та покращення загального стану спостерігалося у цієї 

групи тварин досить повільно.  

З 6-ї доби лікування і до 10-ї перевʼязки ран проводили один раз на добу, а в 

подальшому через 24 години, і лише з 15-ї - одноразово. 
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З 9-10-ї доби на рани накладали повʼязки з маззю Вишневського, що сприяло 

інтенсивності процесів гранулювання та прискорювало процес видужання тварин. 

На 14-у добу лікування виділення ексудату з ран припинялося, що і 

зумовлювало проведення перевʼязок через 48 годин. Тварини були активнішими, 

продуктивність майже повністю відновилася, кульгавість не проявлялася. 

На 22-у добу повне загоєння ран реєструвалося у 10 тварин, і у двох на 23-ю, 

що становило 22,17±0,39 доби у групі. 

Слід зауважити, що тварин другої дослідної групи в СТОВ «Надія», філія 

МТФ «Красносільська» лікували за схемою, яка має суттєву різницю з дослідними 

групами і першою контрольною. 

У господарстві для лікування корів за гнійно-некротичних процесів пальця 

використовується мазь  власного виробництва, до складу якої ввійшли септіфлекс, 

септіклін, АСД фракція 3, егоцин.  

Повʼязками із запропонованою в господарстві маззю змінювали через 

1 - 2  доби до видужання. 

Важливим є те, що компоненти мазі позитивно впливали на процес 

видужання тварин цієї групи у порівнянні з першою контрольною групою, зміна 

стадій та очищення ран у яких, після хірургічної обробки ран, проходило дещо 

швидше. 

Тварини другої контрольної групи були активнішими, ніж у першій 

контрольній групі вже на 3-4-у добу лікування, кульгавість майже повністю 

зникала до 5-ї доби. 

Виділення ексудату з ран припинялося близько пʼятої доби, і якщо до цього 

часу повʼязки на ранах змінювали щоденно, то в подальшому через 48 годин. 

У цілому по групі гнійно-секвестраційна стадія тривала на одну добу менше, 

ніж у першій, і становила 9-ть діб. 

У подальшому перебіг регенеративної стадії супроводжувався повним 

заповненням дефектів грануляційною тканиною та епітелізацією. Повне 

видужання тварин другої дослідної групи наставало на 21-у добу у 11 корів і 

однієї  - на 22-у. 
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Таким чином, термін лікування корів у другій дослідній групі становив 

21,08±0,29 дня, невірогідно відрізняючись від термінів першої контрольної групи. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на процеси регенерації за 

гнійно-некротичних захворювань пальця у корів, суттєвий вплив мають 

компоненти підібрані до схеми лікування. 

Так, при використанні антибактеріальних препаратів, підібраних з 

урахуванням чутливості до них мікрофлори гнійних осередків пальця, в значній 

мірі скорочують термін лікування, прискорюючи зміну стадій гнійно- 

некротичного процесу. 

Крім того, слід зауважити позитивний вплив на процеси очищення ран,  

стимулювання гранулювання та епітелізації опромінення враженої ділянки 

апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним теплом BOMAAN. 

Використання новокаїнових блокад у других дослідних групах було менш 

ефективним, що і проявилося у тривалішому терміні видужання тварин. 

В цілому у досліджуваних господарствах умови утримання корів мають певні 

відмінності, як і частота ортопедичної обробки ратиць, зоогігієнічні умови тощо. 

 

3.12. Удосконалення схеми профілактики захворювань дистального 

відділу кінцівок у продуктивних тварин 

 

На сучасних тваринницьких підприємствах утримуються високопродуктивні 

тварини. Цикл виробництва є дуже напруженим, відповідно на організм корів 

здійснюється вагомий тиск як з боку зовнішнього оточення, так і зсередини, в 

результаті підвищення інтенсивності обміну речовин тощо. 

З метою профілактики пошкоджень пальців, ратиць та ускладнень 

рекомендується проводити щоденний клінічний огляд тварин не залежно від умов 

утримання. 

Зазвичай зручно проводити огляд тварин на шляху до доїльного цеху, під час 

доїння і після, звертаючи увагу на можливі пошкодження в ділянці пальця. 
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Виявлені пошкодження ратиць, особливо на ранніх стадіях розвитку 

септичного процесу, необхідно відповідно обробити чи навіть провести хірургічну 

обробку. 

Обовʼязковою умовою профілактики повинна бути планова комплексна 

ортопедична диспансеризація.  

Крім того, диспансеризацію слід проводити обовʼязково два рази на рік 

(весна, осінь), переведення тварин до цеху сухостою, за умови завезення тварин з 

інших господарств та при виявленні захворювань ратиць. 

Навіть виконання таких заходів у господарствах сприяє зменшенню відсотка 

хірургічно хворих тварин. 

Захворювання у ділянці пальців у корів діагностуються досить часто, але 

навіть за умови проведення своєчасної ортопедичної обробки  ратиць у корів 1-2 

рази на рік, їх відсоток значно зменшується. 

За особливостей утримання високопродуктивних корів на сучасних фермах 

(тверда бетонна підлога, тривала мацерація рогу ратиці, накопичення гноївки, 

висококонцентратна годівля, схильність корів до розвитку ацидозу, кетозу, 

ендотоксикозу) захворюваність у ділянці пальців залишається актуальною 

проблемою. 

За таких умов важливим методом профілактики хвороб у ділянці пальців у 

корів є антисептична обробка рогу ратиць у вигляді копитцевих ванн чи шляхом 

обприскування. 

З метою профілактики захворювань дистального відділу кінцівок у 

продуктивних тварин за безпривʼязного утримання на шляху з доїльної зали були 

встановлені ножні ванни. 

У першій та другій дослідних групах у зазначених господарствах 

використовувалися ножні ванни з засобом ДезСан у вигляді 0,2 % робочого 

розчину, яким заповнювали ножні ванни та, за необхідності, змінювали впродовж 

забруднення чи висихання, але не менше двох разів на тиждень (рис. 3.32).  

ДезСан випускають у вигляді концентрату на основі ЧАС (четвертинні 

амонієві сполуки) і глутарового альдегіду для дезінфекції поверхонь. Засіб має 
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бактерицидну і спороцидну дію на більшість грампозитивних і грамнегативних 

бактерій, включаючи патогенних збудників, віруцидну дії на РНК і ДНК-віруси, 

фунгіцидну дію на гриби. 

 

Рис. 3.32 Заповнення копитцевої ванни 0,2 % розчином засобу ДезСан 

СТОВ  «Надія», філія МТФ «Красносільська» (1 – копитцева ванна після  виходу 

корів з доїльної зали заповнена водою; 2 – вливання клнцентрованого розчину 

засобу ДезСан до концентрації 0,2%) 

У контрольних групах, третій і четвертій, копитцеві ванни заповнювали 2,5% 

розчином PEDILINE PRO, який замінювали кожні дві доби протягом двох тижнів 

як в СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська», так і в ТОВ АФ «Владана» 

(рис.  3.33).  

Проведеними дослідженнями встановлено, що застосування антисептичних 

розчинів для заповнення копитцевих ванн як у дослідних, так і у контрольних 

групах, впливало на патологічний процес, який лише починав розвиватися, 

попереджало розвиток ускладнень. 

При цьому слід зазначити, що застосування засобу ДезСан давало 

можливість скоротити кратність обробок ратиць. 

1 

2 
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Так, при заповненні копитцевих ван 0,2 % розчином засобу ДезСан ознаки 

запалення за наявних ушкоджень зникали швидше, ніж при застосуванні 2,5 % 

розчину PEDILINE PRO. 

 

Рис. 3.33 Копитцева ванна заповнена 2,5 % розчином PEDILINE PRO, 

СТОВ  «Надія», філія МТФ «Красносільська» (1 – тварини перед проходженням 

копитцевою ванною) 

Так, на 4-5-у добу запальні процеси у першій і другій групах були слабо 

помітними, що вказувало на ефективність засобу ДезСан і давало можливість 

профілактувати подальше прогресування процесів. 

У цілому застосування ванн у дослідних групах, впродовж двох тижнів, 

сприяло затуханню явищ запалення у ділянці ратиць у тварин як у СТОВ «Надія», 

філія МТФ «Красносільська», так і у ТОВ АФ «Владана». 

У випадках надмірного відростання копитного рогу та пошкоджень пальців, 

у 8 корів проводилася їх ортопедична обрізка (рис. 3.34). 

Проведеними повторними обстеженнями не було виявлено ознак розвитку 

септичних явищ у вражених ділянках ратиць.  

У випадках, коли патологічний процес починав розвиватися на підошовній 

поверхні ратиць, обробки проводили ще протягом 7 діб, що також зумовлювало 

видужання тварин. 

1 
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Таким чином, при заповнені копитцевих ванн 0,2 % розчином засобу ДезСан 

у вигляді робочого розчину за безпривʼязного утримання вдалося профілактувати 

розвиток ускладнень у корів та попередити економічні збитки для господарств. 

При використанні копитцевих ванн, заповнених 2,5% розчином PEDILINE 

PRO, протягом трьох тижнів вдалося профілактувати розвиток ускладнень у 13 

корів ТОВ АФ «Владана», і у 12 - в СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська». 

У цілому за використання копитцевих ванн з 2,5 % розчином PEDILINE PRO 

відсоток тварин, у яких не реєструвалося ускладнень, був нижчим, ніж при 

застосуванні 0,2 % розчину засобу ДезСан. 

 

Рис. 3.34 Ортопедична обрізка ратиць перед застосуванням копитцевих ванн, 

друга дослідна група СТОВ «Надія», філія МТФ «Красносільська» (1 – висічення 

некротизованих тканин)  

Для корів, у яких не спостерігалося затухання запальних явищ у ділянці 

ратиць, проводилося лікування з використанням запропонованої раніше схеми 

лікування, що сприяло їх видужанню. 

Відсутність позитивного впливу на осередок запалення перед проведенням 

профілактичних обробок у третій і четвертій групах за використання розчину 

PEDILINE PRO, на нашу думку, було повʼязано із зоогігієнічними умовами їхнього 

утримання.  

1 
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При проведенні профілактичних обробок корів за привʼязного утримання в 

ТОВ ім. Шевченка дезінфектантами (0,2 % розчином засобу ДезСан та 2,5 % 

розчином PEDILINE PRO), які наносилися шляхом обприскування вражених 

ділянок акумуляторним обприскувачем, дозволили отримати позитивні результати, 

ускладнень не реєструвалося. 

Крім того, двом тваринам перед обробкою (по одній в пʼятій і шостій групах) 

проводилася їх ортопедична обрізка (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35 Ортопедична обрізка ратиць перед їх обробкою 0,2 % розчином 

засобу ДезСан, СТОВ ім. Шевченка (1 – обрізка ратиць за допомогою фрези) 

Через 24 години при використанні 0,2 % розчину засобу ДезСан та 48 години 

за застосування 2,5% розчину PEDILINE PRO у кожній з груп  корів проводили їхнє 

обстеження з метою виявлення впливу засобів на затухання чи прогресування явищ 

запалення у виявлених осередках. 

Слід звернути увагу, що обприскування ратиць у пʼятій і шостій групах мало 

позитивний вплив і супроводжувалося поступовим затуханням явищ запалення та 

регенеративними процесами (рис. 3.36, 3.37). 

Так, у пʼятій дослідній групі обробки проводилися протягом 13 діб, а в шостій 

- 17 діб, і ускладнень не встановлено у жодної з тварини, які були включені до 

групи. 

1 
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Рис. 3.36 Обробка ратиць 0,2 % засобом ДезСану акумуляторним 

обприскувачем в умовах СТОВ ім. Шевченка (1 – потрапляння струменя 

антисептичного розчину на ратиці; 2 – вивільнення кінцівки з опори за розвитку 

флегмони вінчика) 

 

Рис. 3.37 Обробка ратиць 2,5 % розчину PEDILINE PRO акумуляторним 

обприскувачем в умовах СТОВ ім. Шевченка (1 – потрапляння струменя 

антисептичного розчину на травмовану ділянку мʼякуша; 2 – утримання корів на 

глибокій підстилці у  шостій дослідній групі) 

1 

2 

1 

2 
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Таким чином, застосування з профілактичною метою 0,2 % розчину засобу 

ДезСан у вигляді робочого розчину дозволяє профілактувати розвиток ускладнень 

ратиць септичного характеру. 

З метою вивчення ефективності запропонованих антисептичних засобів було 

сформовано чотири групи тварин: дві - за безпривʼязного утримання; перша 

дослідна група - 80 тварин і друга контрольна - 78 тварин. 

Таблиця 3.27 

Результати профілактики гнійно-некротичних процесів ратиць у корів 

за безпривʼязного та привʼязного утримування 

Показники 

Дослідні  

групи  

Контрольні 

групи 

Дослідна  

група  

Контрольна 

група 

безпривʼязне утримання привʼязне утримання 

1-а 

(n=15) 

2-а  

(n=15) 

3-а  

(n=15) 

4-а 

(n=15) 

5-а  

(n=12) 

6-а 

 (n=12) 

терміни обробки, 

діб 
14 14 21 21 13 17 

інтервали 

обробки, години 
24 24 48 48 24 48 

відсутність 

ускладнень, гол. 
- - 13 12 - - 

ускладнення, % - - 14 20 - - 

реєструвалися 

ускладнення, гол. 
- - 2 3 - - 

піддали 

лікуванню, гол 
- - 

2 3 - - 

видужали після 

лікування, гол. 

- - 2 3 - - 

У першій дослідній групі для заповнення копитцевих ванн використовували 

0,2 % робочий розчин засобу ДезСан два рази на тиждень, протягом місяця, у другій 
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– копитцеві ванни, які заповнювали 2,5 % розчином PEDILINE PRO, який 

замінювали кожні дві доби протягом двох тижнів. 

За привʼязного утримання корів третя дослідна (108 корів ) і четверта 

контрольна група (110 тварин) у СТОВ ім. Шевченка зазначені антисептичні 

розчини наносилися на ратиці за допомогою акумуляторного обприскувача. 

За заповнення копитцевих ванн 0,2 % робочим розчином засобу ДезСан два 

рази на тиждень серед відібраних 80 корів у СТОВ «Надія», філія МТФ 

«Красносільська» через 30 діб у чотирьох тварин (5,00%) було діагностовано 

гнійно-некротичні процеси на стадії абсцедування (ділянка вінчика та мʼякуша).    

За використання ж копитцевих ванн, заповнених 2,5 % розчином 

PEDILINE  PRO, який замінювали кожні дві доби протягом двох тижнів, серед 78 

корів, які піддавалися обробкам, ускладнення септичного характеру діагностовано 

у 6 тварин (рани), що становило 7,7 %, за 92,3 % позитивного результату. 

За привʼязного утримання корів у СТОВ ім. Шевченка антисептичні розчини 

наносилися на ратиці за допомогою акумуляторного обприскувача. 

За обробки ратиць 0,2 % робочим розчином засобу ДезСан два рази на 

тиждень протягом місяця за допомогою акумуляторного обприскувача у 108 

піддослідних тварин, включених до групи ускладнень при клінічному огляді не 

встановлено. 

При застосуванні ж 2,5% розчином PEDILINE PRO, який наносили кожні дві 

доби протягом двох тижнів за допомогою акумуляторного обприскувача серед 110 

корів у двох корів внаслідок травмування транспортером ратиць зареєстровано 

набряк вінчика латеральної ратиці. 

Таким чином, за безпривʼязного утримання прогін корів через ножні ванни, 

заповнені 0,2 % робочим розчином засобу ДезСан, дозволяє профілактувати 

ускладнення септичного характеру у 95 % дослідних тварин, проти 92,3 % за 

використання 2,5 % розчином PEDILINE PRO. 

За привʼязного утримання при нанесенні засобу ДезСан захворювань ратиць 

не встановлено тобто обробки були ефективними у 100 % тварин, за використанння 
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ж 2,5 % розчину PEDILINE PRO у двох тварин у ділянці травми було помітно 

набряк тканин, болючість. 

 

3.13. Економічна ефективність ветеринарних заходів при лікуванні 

корів хворих на гнійно-некротичні процеси пальця 

Встановлено, що за привʼязного утримання корів в СТОВ ім. Шевченка 

Лебединського району терміни лікування хворих тварин, у дослідних групах 

характеризувалися різними показниками (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Розрахунок економічної ефективності ветеринарних заходів 

за привʼязного утримання корів 

Показники  
Одиниці  

виміру 

Перша 

дослідна 

група  

Друга  

дослідна 

група 

Перша 

базова  

група 

кількість тварин гол. 12 12 12 

термін лікування  діб 14 18 23 

вартість лікування за один 

день на одну голову 
грн 23,89 25,02 16,84 

вартість лікування, всього грн 4013,52 5404,32 4647,84 

зниження продуктивності 

за один захворювання 
кг 3,75 3,75 3,75 

втрати продуктивності за 

період хвороби  
кг 630 810 1035 

закупочна ціна 1 кг 

молока, базова жирність 
грн 9,5 9,5 9,5 

сума збитків грн 5985,0 7695,0 9832,5 

сума витрат та збитків грн 9998,52 13099,32 14480,34 

економічна ефективність 

у порівнянні з базовою 

групою 

грн 4481,82 1381,02 - 

економічна ефективність 

на одну голову 
грн 373,49 115,09 - 

Отже, за включення до схеми лікування корів за привʼязного утримання 

опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним 
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теплом BOMAAN (5-10 хвилин два рази на добу) з 1 по 12-у добу сприяло 

видужанню тварин у найкоротші терміни; і економічна ефективність на одну 

корову у порівнянні з першою контрольною (базовою) становила 373,49 грн., у 

другій дослідній групі - 115,09 грн. 

За безпривʼязного утримання корів у СТОВ «Надія», філія МТФ 

«Красносільська» економічна ефективність ветеринарних заходів на одну тварину 

у порівнянні з другою контрольною (базовою) групою становила у третій дослідній 

групі 142,48 грн і була економічно невигідною, у четвертій групі - 58,67 

грн (табл. 3.29). 

Таблиця 3.29 

Розрахунок економічної ефективності ветеринарних заходів за 

безпривʼязного утримання корів 

Показники  Одиниці  

виміру 

Третя 

дослідна 

група 

Четверта 

дослідна 

група 

Друга  

базова 

група 

кількість тварин гол. 12 12 12 

термін лікування  діб 17 20 22 

вартість лікування за один 

день на одну голову 
грн 23,89 25,02 16,84 

вартість лікування, всього грн 4873,56 6004,80 4445,76 

зниження продуктивності 

за один захворювання 
кг 3,75 3,75 3,75 

втрати продуктивності за 

період хвороби  
кг 765 900 990 

закупочна ціна 1 кг 

молока, базова жирність 
грн 9,5 9,5 9,5 

сума збитків грн 7267,50 8550,0 9405,0 

сума витрат та збитків грн 12141,06 14554,80 13850,76 

економічна ефективність 

у порівнянні з базовою 

групою 

грн 1709,70 - 704,04 - 

економічна ефективність 

на одну голову 
грн 142,48 - 58,67 - 
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Економічна ефективність на одну голову у порівнянні з другою контрольною 

(базовою) становила у третій дослідній групі 142,48 грн і була економічно 

невигідною у четвертій - 58,67 грн [142].  
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РОЗДІЛ 4 

 

  

УЗАГАЛЬНЕННЯ, АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Концентрація продуктивних тварин на обмежених площах у промислових 

комплексах та спеціалізованих тваринницьких господарствах зумовлює 

виникнення значного травматизму та хірургічних захворювань серед великої 

рогатої худоби [117].  

Так, на промислових комплексах з виробництва молока значно зросли 

захворювання кінцівок у корів, особливо хвороби дистального відділу. 

На сьогодні важливим завданням лікарів ветеринарної медицини є детальне 

вивчення нових технологічних систем, їх вплив на виникнення захворювань 

дистального відділу кінцівок з метою розробки рекомендацій щодо усунення 

несприятливих чинників, а також намітити ряд сучасних профілактичних та 

лікувальних заходів [127]. 

Незважаючи на запровадження комплексу профілактичних заходів у 

господарствах, відсоток захворювань дистального відділу кінцівок, залишається 

досить високим. 

У досліджуваних господарствах Сумської, Харківської, Чернігівської 

областей, Республіки Казахстан та Грузії діагностувалися подібні захворювання 

кінцівок [64, 65].  

У господарствах Північно-східного регіону України утримуються корови 

різних порід та продуктивності як привʼязно, так і безпривʼязно. 

Безпривʼязне утримання, мікроклімат тваринницьких приміщень, 

несвоєчасна ортопедична обробка, пізнє виявлення деформацій ратиць здатні 

спричинити ускладнення у вигляді гнійно-некротичних процесів 

пальця  [143,  144]. 
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Так, корови голштинської породи на фермі ПП «Буринське» Райз Максимко 

становили найменший відсоток деформацій та захворювань ратиць. Серед 

деформацій переважали криві копитця, більше 20,00 % – тупокутні та плоскі 

копитця і в межах 15,00 % - гострокутні та повні. 

Інші обстежені господарства мали вищий відсоток захворювань ратиць, і їхнє 

виникнення повʼязано з зоогігієнічними умовами утримання, завезенням нетелей з 

інших господарств та країн Європи тощо. 

Слід зазначити, що відсоток хвороб ратиць у корів у дослідних  

господарствах коливався в межах 10,00 %, і майже 20,00 % у ТОВ АФ «Владана». 

Гумове покриття підлоги, завезення тварин з країн Європи сприяло 

розповсюдженню ППД. 

У корів у обстежених господарствах реєструвалися подібні захворювання 

ратиць: виразка Рустергольца, флегмонозні процеси вінчика, мʼякуша та 

міжпальцевого склепіння, рани виразки міжпальцевого склепіння, поверхневі та 

глибокі гнійні пододерматити.  

На молочних фермах у Німеччині за утримання на стандартних ґратчастих 

підлогах серед 1962 тварин реєстрували ламініт (57,3 % від усіх корів), дерматит 

пальцевий (17,0 %), дерматит між пальцями (7,9 %), хвороба білої лінії (12,6 %), 

виразка підошви (7,1 %) та міжпальцева гіперплазія (5,5 %).  

За даними авторів, порушення обміну речовин, підвищений біомеханічний 

стрес, спричинений різними факторами (вага, соціальний ранг, час стояння) - це 

передбачуваний ефект, який призводить до підвищеної сприйнятливості до хвороб 

копит. Крім того, автори виключають практично повністю спадковість 

перерахованих захворювань пальця у корів [145, 146].  

У молочній промисловості США за останні 10 років широкого поширення 

набув папіломатозний пальцевий дерматит, охоплюючи до 90% стада, не маючи 

специфічного збудника, хоча за гістологічного дослідження встановлена анаеробна 

спірохета роду Treponema [147]. 

Згідно з повідомленням багатьох дослідників [60, 62, 63] однією з основних 

причин виникнення захворювань ратиць септичного характеру [72,74] є 
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невідповідні зоогігієнічні умови утримання [83, 84], несвоєчасна ортопедична 

обрізка ратиць [85, 96].  

Також як і в дослідних господарствах згадані фактори активніше проявляють 

себе за наявності у тварин травм, ацидозу рубця, нестачі вітамінів, мікро- та 

макроелементів та зниження імунного захисту організму [148].  

Загалом проведені дослідження, в умовах інтенсивних молочних установ 

вказують, що кульгавість є причиною третьої за величиною економічної втрати 

після маститу та репродуктивних розладів, і найбільша частина втрат була 

результатом втраченої віддачі, тобто зменшення доходу через зменшення 

виробництва [149].  

На здоровʼя кінцівок мають вплив також генетичні та племінні схильності, 

годівля як один з основних профілактичних факторів, що впливає на якість і ріст 

копитець та повʼязана з цим поширеність їхніх захворювань [150]. 

Інші автори рекомендують привʼязне утримання корів, що зменшить 

захворюваність ратиць, що і спостерігалося нами в господарствах за такої системи 

утримання [151]. 

Ортопедична патологія у продуктивних тварин більшою мірою зумовлена 

порушенням умов утримання (несвоєчасне видалення гноївки, мікроклімат 

приміщень тощо) [143]. 

Покращення мікроклімату приміщень, крім того, матиме вплив не лише на 

зменшення відсотку патології ратиць у корів, а і на якість молока [144]. 

E досліджених господарствах у структурі захворювання ратиць у корів 

найменший відсоток становили поверхневі та гнійні пододерматити, і лише на 

МТФ «Марткопі – Бага», у Грузії їх частка коливалася від 10 до 35 % у нетелів і 

майже від майже 7 до 25 % у корів [65]. 

Отже, безпривʼязне утримання корів у господарствах на різних підлогах 

зумовлює таку структуру захворювань пальця. У дослідних господарствах 

продуктивність тварин коливалася від 7,5 до 8 тис. л молока на корову.  
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У поодиноких випадках прослідковувався асоційований звʼязок у виникненні 

захворювань ратиць та акушерсько-гінекологічної патології на відміну від даних 

інших дослідників [49, 67]. 

Також прослідковувався такий асоціативний звʼязок лише у корів СТОВ 

«Надія», філія МТФ «Красносільська»: хвороби копитець та ендометрити 

(діагностовано в 1,27 %), хвороби копитець, ендометрити - 1,20 %, хвороби 

копитець, ендометрити, мастити - в 0,37 %.  

Отже, безпривʼязне утримання тварин, мацерація шкіри пальців,  травми, 

деформації зумовлюють таку структуру захворювань ратиць у корів цих 

господарств. 

Частіше у корів у дослідних господарствах вражалися тазові кінцівки - 

93,06 % і грудні - 6,94 %, при переважанні запалення однієї ратиці. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що за септичних захворювань 

кінцівок у корів реєстрували характерні ознаки того чи іншого процесу. 

Серед характерних ознак виявляли припухлість тканин, що оточують 

септичне вогнище, кульгавість опори, середнього чи сильного ступеня, підвищення 

пульсу, дихання та температури тіла в межах 0,5°С. 

Клінічний прояв захворювань часто залежав від багатьох факторів, серед 

яких заслуговували на увагу зоогігієнічні умови утримання, давність процесу, 

місця локалізації тощо, фізіологічний стан тварин тощо. 

Так, за глибоких гнійних пододерматитів у тварин спостерігали підвищення 

локальної температури тіла, значну болючість, кульгавість опірної кінцівки 

сильного ступеня, втрата апетиту, залежування та виділення ексудату з гнійно-

септичного осередку. 

Інфікування ран та виразок міжпальцевого склепіння досить часто 

ускладнювалися гнійними пододерматитами або флегмонозними процесами. 

Гнійно-некротичні процеси пальця у корів у всіх випадках супроводжувалися 

виділенням гнійного ексудату через нориці. 
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За виразкових процесів помітним було зміщення опори на  неушкоджену 

ратицю, відшарування рогу підошви, реєстрували кульгавість опірної кінцівки 

сильного ступеня. 

Досить часто у корів трапляються захворювання дистального відділу 

кінцівок, ратиць – септичного характеру у будь-яку пору року, незаразного 

походження (здебільшого за висококонцентратної годівлі і відсутності активного 

моціону)  [152]. 

У роботі зі зразків гнійного ексудату хворих виділені: моноінфекція (68,75%) 

- Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia  coli, Ksebsiella pneumoniae Staphylococcus epidermidis; 

асоціація  (31,25  %) - Escherichia coli та Staphylococcus aureus, 

Ksebsiella  pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli та Candida albicans; 

патогенними для лабораторних тварин були Enterococcus faecalis та 

Pseudomonas  aeruginosa [68]. 

Антибіотикотерапія є важливою складовою у комплексному лікуванні корів 

за гнійно-некротичних процесів пальця за умови, що до обраного засобу 

мікрофлора проявляла високу чутливість. 

Доведено, що антибіотикорезистентні штами мікроорганізмів зʼявлялися за 

неправильного та нераціонального використання антибіотиків-стимуляторів росту, 

хоча на сьогодні їх заборонено застосовувати для сільськогосподарських тварин та 

птиці як в країнах Євросоюзу, так і в Україні [153].  

Деякі автори пророкують сумнівне майбутнє антибіотикам, але на сучасному 

етапі немає можливості замінити їх за інфекційної патології, і тому протидіяти 

антибіотикорезистентності потрібно, враховуючи сучасні реалії [141]. 

Також наводяться дані щодо активності екстрактів B. sempervirens до 

багатьох штамів мікроргангізмів, які є не менш активними ніж азитроміцин [154]. 

Загалом, обґрунтоване застосування антибіотика можливе за урахування  

чутливість до нього збудника. 
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У схемах лікування сільськогосподарських та домашніх тварин антибіотикам 

належить від 20 до 50 % від засобів, що використовують лікарі ветеринарної 

медицини в умовах виробництва [155].  

При виборі антибактеріального препарату слід враховувати параметри 

фармакокінетики, розподіл в організмі, період напіввиведення тощо.  

Крім того, слід мати на увазі лікарську форму та шлях введення препарату, 

ризик антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, зокрема при 

пероральному їх введенні [59, 155].  

При дослідженні зразків ексудату з септичних вогнищ ратиць у корів 

встановлено, що виділена мікрофлора проявляла чутливість до препаратів групи 

фторхінолони: офлоксацину, енрофлоксацину, левофлоксацину, марбоцілу 2 %, 

(марбофлоксацин). 

Препарат групи фторхінолони (офлоксацин) добре зарекомендував себе за 

катаральної бронхопневмонії у телят [156], за лікування гнійних ран у коней [157], 

а енрофлоксацин у застосованих дозах був безпечний для птиці [158].  

В Україні зареєстрований широкий асортимент антибіотиків, серед яких 

заслуговує на увагу група фторхінолонів як вітчизняного, так і закордонного 

виробництва, які мають різні форми та комбінації діючих речовин [159, 160]. 

Крім дослідження гнійного ексудату від хворих на гнійно-септичні процеси 

пальця корів, нами проведено дослідження їх крові. 

Дослідження крові у ветеринарній медицині проводять з метою постановки 

діагнозу, здебільшого за прихованого перебігу, біохімічні дослідження, 

дозволяють виявити порушення обміну речовин [135]. 

У кров виділяються продукти життєдіяльності органів, за вмістом яких 

можна визначити їх функціональний стан, профілактувати внутрішні хвороби та 

застосування засобів етіотропної, замінної та патогенетичної терапії [135].  

За змінами кількісних і якісних показників крові можна встановлювати 

наявність і активність патологічного процесу в організмі [161, 162].  
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У роботі встановлено, що за розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у 

корів помітні зміни морфологічного складу крові та еритрограми (кількісних та 

якісних показників червоних кровʼяних тілець) [163]. 

За септичних процесів пальця у корів реєстрували лейкоцитоз, зростання у 

2,18 рази (р<0,005) по відношенню до інтактних тварин, що є свідченням наявності 

пошкодження тканин, бактеріальної інфекції, запалення тощо. 

Крім того, підвищувався вміст еритроцитів в 1,24 рази та концентрація 

гемоглобіну в 1,01 рази у порівнянні з інтактними тваринами. 

Встановлено, що септичні процеси супроводжуються тим, що середня 

концентрація гемоглобіну в заданому обсязі крові може змінюватися, 

характеризуючи еритроцитарний індекс MCHC (mean corpuscular hemoglobin 

concentration) [164].  

Значення MCHC враховувалися завжди в сукупності з іншими показниками 

крові, даючи можливість отримати інформацію про порушення в організмі та 

розвиток тих чи інших патологій. 

Під впливом септичного процесу пальця показник гематокриту знижувався 

на 16,6 % у порівнянні з клінічно здоровими тваринами, ШОЕ зростало невірогідно 

в 1,23 рази, будучи не специфічним показником захворювання, що вказує на 

наявність патологічного процесу в організмі [165, 165]. 

В еритрограмі хворих тварин встановлено, що середній обʼєм еритроцитів 

зростає в 1,13 рази, в одному еритроциті фіксували незначне в 1,01 рази його 

збільшення вмісту гемоглобіну, в той час як концентрація його в еритроцитах 

зростала в 1,03 рази.  

При вивченні відсотка ширини розподілу еритроцитів (різниці між 

найбільшими і найменшими еритроцитами) встановлено, що у хворих тварин ця 

різниця невірогідно зростає в 1,27 рази.  

Зміни в еритрограмі можуть бути повʼязані з мінеральними речовинами, які 

беруть участь у метаболічних реакціях, входять до складу багатьох ензимів, 

відіграють роль в обміні речовин, зокрема в гемопоезі [167]. 
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За гнійно-некротичних процесів пальця у корів реєструвалося збільшення 

кількості тромбоцитів - в 1,11 рази, а середній обʼєм тромбоцитів зростав лише 

в  1,01 рази. 

У лейкоцитарній формулі реєструвалося збільшення відсотку 

паличкоядерних нейтрофілів, лімфоцитів та еозинофілів: в 1,14, 1,08 та 1,07 рази 

відповідно. За зниження відсотку сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів: на 

7,90 і 14,30 % відповідно. 

Перевищення кількості лейкоцитів вказує на присутність інфекції та 

запалення. 

За гнійно-некротичних процесів пальця у корів, крім того, реєстрували 

зростання вмісту загального білка, за рахунок збільшення альбумінової фракції, 

відсотку α1- глобулінів та γ- глобулінів. Вміст же α2- β- глобулінової фракції 

знижувався. 

Такі зміни вмісту загального білка та його фракцій характерні для септичного 

процесу в організмі тварин [168].  

Так, за гнійних пододерматитів стабілізація вмісту загального протеїну 

спостерігається вже з 5-7-ї доби [169].  

Загалом диспротеїнонемія спостерігається під час багатьох захворювань, 

спричиняючи порушення гомеостазу та розвиток специфічних реакцій 

організму  [170]. 

Для організму небезпечні і брак, і надлишок білка. Нестача білка гальмує 

регенеративні процеси, а його надлишок перевантажує печінку та нирки, 

спричиняючи захворювання [171]. 

Плазма крові (або сироватка) має широкий спектр речовин - субстратів, 

ензимів, гормонів, дослідження змін яких можуть використовуватися для 

діагностики захворювання [172]. 

Зміни біохімічних показників сироватки крові свідчить про ступінь враження 

систем організму [173]. 

Одним із важливих компонентів крові серед біохімічних показників є ензими, 

які каталізують процеси метаболізму білків, жирів і вуглеводів. За розвитку 
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патологічних станів реєструється зміна у крові як якісного, так і кількісного їх 

складу [174]. 

Встановлено, що за гнійно-некротичних процесів пальця у крові корів 

активність печінкових ензимів аланінамінотрансферази (АЛТ) та 

аспартатамінотрансферази (АСТ) зростає, що може свідчити про враження печінки 

та органів, які їх продукують (клітини печінки, серцевий мʼяз, підшлункова залоза, 

нирки та мʼязові клітини) [175]. 

Циркулюючи в крові, ензими дозволяють встановити ураження клітин 

печінки та їх відновлення, діагностувати характер та глибину ураження 

гепатоцитів  [172, 176]. 

Підвищення активності печінкових ензимів за септичних процесів свідчить 

про негативний вплив токсинів на печінку, про дистрофічні явища та напруження 

процесів детоксикації у печінці тварин. 

Крім того, важливим показником функціонального стану печінки є вміст 

сечовини у сироватці крові. 

Стосовно α – амілази крові, то її активність може зазнавати змін, характерних 

для багатьох обмінних та запальних захворювань, та хвороб підшлункової залози. 

У продуктивних тварин ураження підшлункової залози реєструється 

вторинно, за умови кетозу, гепатодистрофії, ожиріння, бронхопневмонії, патології 

кінцівок, ендометриту, різних інвазій та інтоксикацій.  

Автором встановлено, що активність α -амілази у крові глибокотільних корів 

є значною та знижується у перші дні після отелення, що на думку автора, повʼязано 

зі зниженням у них енергетичного обміну [177].  

Отримані дані, щодо активності α – амілази, кальцій залежного ферменту у 

крові хворих корів вказують на розвиток захворювань кінцівок, септичного 

характеру. 

Лужна фосфатаза, цинковмісний металопротеїн бере активну участь у 

мінеральному обміні, міститься у печінці, кишечнику, нирках та плаценті, і її 

активнысть зростає також і у глибокотільних тварин [178]. 
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Цей ензим бере участь у транспорті фосфору через мембрану клітин і є 

показником фосфорно-кальцієвого обміну, який може бути порушеним негативним 

впливом на нього септичного вогнища пальця.  

Концентрація лужної фосфатази у порівнянні з інтактними тваринами 

зростає за септичного стану майже в два рази, тоді як, наприклад, за асептичних, 

зокрема у коней,  перевищує показник фізіологічної норми на 43 Од/л [179]. 

Зміна концентрації креатиніну як кінцевого продукту обміну білків може 

свідчити про порушення їх обміну в організмі хворих корів [135].  

У цьому дисертаційному дослідженні концентрація креатиніну зазнавала 

зростання хоч і вірогідно, але не перевищувала показника інтактних тварин.  

Креатинін сприяє отриманню енергії за рахунок мʼязових скорочень, 

утворюється в печінці та потім виділяється в кров, його показник постійний і 

характеризує обʼєм мʼязової маси.  

Концентрація сечовини та креатиніну є додатковими критеріями метаболізму 

протеїнів в організмі. 

Кінцевим метаболітом обміну білків є сечовина, яка синтезується в печінці, 

потім транспортується до нирок та виводиться з сечею. За підвищення вмісту 

сечовини у сироватці крові хворих корів є ймовірність порушення функції 

нирок  [180]. 

При дослідженні основного показника вуглеводного обміну – глюкози - 

встановлено, що її концентрація знижується у порівнянні з клінічно здоровими 

тваринами. 

Загалом концентрація глюкози може змінюватися в залежності від 

фізіологічного стану, наприклад, протягом трьох періодів тільності у корів [181] та 

знижуватися за розвитку у них кетозу [182, 183]. 

За розвитку ж септичних процесів її концентрація суттєво знижувалася у 

хворих тварин і становила показник нижче референтних значень, що може свідчити 

про використання її для енергетичних потреб організму [184]. 

Основним джерелом глюкози у жуйних є її синтез з пропіонової кислоти у 

печінці і становить показник нижчий, ніж у моногастричних тварин. 
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Також встановлено, що за гнійно-некротичних процесів пальця у крові 

хворих тварин реєструвалися зміни концентрації білірубіну (загального, прямого 

та непрямого) за рахунок розпаду гемоглобіну та обміну білків. 

Концентрація білірубіну залежить від співвідношення швидкості його 

утворення та виведення з організму [185]. 

Таким чином, гіпербілірубінемія, можливо, є показником структурних 

уражень паренхіми печінки, при порушенні видільної білірубін-функції, 

підвищеному гемолізі еритроцитів за рахунок збільшення у крові непрямого 

(вільного або непроведеного через печінку) білірубіну [180].  

За розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у корів реєструються і 

зміни референтних показників мінерального обміну, зокрема, фосфору та кальцію. 

Концентрація кальцію в крові зростає, а рівень фосфату знижується, коли ж 

зміст фосфату підвищується - знижується частка кальцію, що і спостерігалося при 

дослідження крові хворих тварин. 

Таким чином, за розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у корів 

реєструються порушення обміну речовин в організмі, що і підтверджується і 

результатами дослідження сироватки та плазми крові хворих тварин. 

У роботі вперше в Україні було застосовано компʼютерну томографію, яка за 

проведення пошарових зрізів, дала можливість отримати дані щодо структурних 

змін тканин за гнійно-некротичних процесів пальця у корів. 

Встановлено, що за флегмони вінчика в запальний процес захоплюється 

також і вінцева кістка та її окістя. 

На рівні вінцевого суглобу діагностується запалення вінцевої кістки, 

інфільтрація сухожилку довгого розгинача пальців та його капсули.  

У ділянці копитцевого суглобу на рівні вінцевої кістки діагностувався набряк 

суглобу, фібринозна його ексудація та набряк фрагменту сухожилку довгого 

розгинача пальців. 

Встановлено наявність на зовнішній поверхні мʼякуша як латерального так і 

медіального пальця порожнин заповнених гноєм, з набряком тканин мʼякуша 

латеральної ратиці та набряк в ділянці аксіальної стінки. 
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У проаналізованій літературі описана значна кількість схем лікування корів 

за септичних процесів кінцівок і пальця в тому числі. 

У більшості випадків, якщо до схеми лікування пропонувалися 

антибактеріальні препарати, то враховували чутливість до них мікрофлори, що і 

дозволяло отримати позитивний результат та прискорити процес видужання 

тварин. 

Крім того, обраний таким чином антибіотик не сприяв утворенню 

антибіотикорезистентної мікрофлори [186].  

Наводяться дані, що позитивний ефект можна отримати також і від 

застосування антисептичних розчинів.  

Так, використання препарату «Solka Hoofgel» сприяло видужанню хворих 

тварин на 14,7 ± 1,26 доби, тоді як при застосуванні спрей Chemi - 16,8 ± 0,42 

доби  [187]. 

Запропонована мазь на гідрофільній основі «Левомеколь» також мала 

позитивний вплив на процес загоєння за рахунок вираженої осмотичної активності 

та прояву протизапальної та антимікробної дії.  

Мазі на гідрофільній основі добре зарекомендували себе і в гуманній 

медицині, наприклад, за шкірного (підепідермального) панариція [188]. 

Поєднання антибактеріальних препаратів та засобів патогенетичної терапії 

мали позитивний результат і за некробактеріозних уражень.  

Так, застосування антибіотику цефтіокліну та авестиму, похідні триазолу, 

дозволило досягти видужання у короткі терміни [189, 190]. 

Ефективність антибактеріальних засобів доведена і за остеомієліту 

дистальної фаланги пальця у корів [191, 192]. 

Також отримані дані щодо ефективності методів ультразвукової кавітації, 

озонової та лазерної, які є методами стимулювання репаративних процесів 

пошкоджених тканин та прискореного їх очищення [193]. 

Наводяться дані, що після ортопедичної обробки ратиці на її ушкоджену 

ділянку наносили міді сульфат, який фіксували бинтовою повʼязкою та виконували 
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інтраваскулярне лазерне опромінення крові, одноразово в день, на протягом 

пʼяти  діб [194].  

Крім того, в хірургії та терапії останнім часом застосовують газові лазери 

нетеплового електромагнітного випромінювання, які дають можливість підвищити 

імунний захист організму [195]. 

Останнім часом зʼявилися повідомлення щодо ефективності використання з 

лікувальною метою за диспепсії телят великої рогатої худоби радіоімпульсного 

інформаційного електромагнітного випромінювання [196]. 

Ефективність запропонованого в роботі апарату серії МSI 2571 виробництва 

Німеччини, який проявляв протизапальну, протибольову та ранозагоюючу дію у 

комплексі із антибактеріальним препаратом та маззю на гідрофільній основі, 

дозволяло прискорити видужання тварин за септичних процесів пальця. 

Інші автори представили ефективний метод лікування - електропунктурну 

рефлексотерапію, впливом на БАТ та ортиманням позитивного результату [197]. 

Проведеними в роботі дослідженнями встановлено, що застосування у другій 

дослідній групі новокаїнової блокади виявилося менш ефективним, ніж 

запропонований апарат серії МSI 2571. 

Як різновид патогенетичної терапії, новокаїнова блокада сприяє відновленню 

порушеного захворюванням звʼязку між корою головного мозку та внутрішніми 

органами, має позитивний вплив на перебіг гнійно-некротичних процесів пальця у 

корів [198]. 

Так, за внутрішньоартеріального введення 0,5%-ного розчину новокаїну в 

дорсальну плеснову артерію за В.І. Муравйовим та місцевим застосуванням соку 

чистотілу та 10%-ї мазі чистотіла виявилося ефективним за лікування виразок 

копитець [199]. 

За лікування хвороби Мортелларо ефективнішим виявилося застосування 

спрею «Intra Repiderma» у порівнянні з використанням «Чемі спрею», іхтіолової 

мазі та йодоформової присипки [200]. 

Запропоновані в роботі схеми лікування апробовані, як за привʼязного так і 

безпривʼязного утримання. 
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За тваринами дослідних і контрольних груп у процесі лікування проводили 

їх щоденний клінічний огляд фіксуючи зміну стадій гнійно-некротичного процесу. 

Встановлено, що у першій дослідній групі зміна стадій проходила активніше, 

рани очищалися від некротизованих тканин, інтенсивніше проходили процеси 

гранулювання та епітелізації, що і зумовлювало швидке видужання тварин. 

Інфрачервоні промені покращують обмінні процеси в зоні їх впливу, 

проявляють протизапальну та знеболювальну дію, прискорюють процеси 

регенерації, прискорюють гранулювання ран та трофічних виразок. 

Гіперемія в зоні впливу інфрачервоних променів апарату серії МSI 2571 

також проявляє і болезаспокійливу дію.  

Крім того, фіксували покращення загального стану тварин, вони були 

активнішими, добре приймали корм. Температура тіла, пульс та дихання 

знижувалися до фізіологічної норми. 

Таким чином, за привʼязного утримання видужання корів відмічали на 2-3 

доби раніше, ніж за безпривʼязного. 

Важливим є те, що за безпривʼязного утримання хворих корів та лікування за 

запропонованою в роботі схемою, видужання тварин проходило також швидше, 

ніж у групі із застосуванням новокаїнової блокади. 

За привʼязного утримання та опромінення патологічного вогнища апаратом 

для вібраційної терапії з інфрачервоним теплом, видужували усі тварини на 13-

14 – у добу, за безпривʼязного - на 16-17-у добу, різниця у термінах видужання 

становила 3,2 дня. 

У другій дослідній групі видужання наставало на 17-у добу у девʼяти тварин, 

і на 18-у у трьох (17,25±0,15діб).  

У четвертій групі повне видужання реєструвалося у трьох тварин на 19-у 

добу і в девʼяти на 20-у (19,75±0,15 діб) при різниці у групах 2,5 доби. 

У контрольних групах тварин видужання проходило повільніше, ніж у 

дослідних.  
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Так, у першій контрольній групі тварин очищення ран, гранулювання та 

епітелізація проходили повільно зумовлюючи повне видужання на 22-у добу у 

десяти тварин, і у двох - на 23-ю (22,17±0,39 доби у групі). 

У другій контрольній групі за використання мазі власного виробництва, до 

складу якої ввійшли септіфлекс, септіклін, АСД фракція 3, егоцин, зміна стадій 

проходила швидше, ніж у першій контрольній, тому і видужання в групі 

реєстрували на 21-у добу у 11 корів і однієї на 22-у (21,08±0,29 дня), невірогідно 

відрізняючись від термінів першої контрольної групи. 

Таким чином, розробка та впровадження схеми лікування за гнійно-

некротичних процесів пальця у тварин повинно базуватися на комплексному 

лікуванні з включенням до схеми засобів етіотропної, симптоматичної та 

патогенетичної терапії. 

Слід зазначити, що важливим за лікування хворих тварин є ортопедична 

обробка ратиць, використання засобів, що проявляють бактерицидну дію, 

стимулюють процеси регенерації ушкоджених тканин. 

Останнім часом у багатьох молочних господарствах зросли економічні 

збитки за рахунок значного розповсюдження хвороб захворювань ратиць у великої 

рогатої худоби.  

Для дезінфекції запропоновано велику кількість хімічних сполук, але жорсткі 

вимоги щодо забезпечення високої їх ефективності та відсутності несприятливого 

впливу на людей, тварин та на екологію дозволяють використовувати лише ті, які 

пройшли всебічну перевірку і добре себе зарекомендували [201, 202]. 

Сучасна ветеринарна фармакологічна промисловість пропонує велику 

кількість антисептичних засобів для боротьби зі збудниками інфекційних 

захворювань [202]. 

Пропонуються різні схеми профілактики хвороб ратиць у корів [203]. 

В одному випадку автори пропонують розчини або глутаральдегіду, або 

оксітетрацикліну, порівнюючи їх лише з ортопедичною обробкою ратиць, в 

іншому - вивчалася ефективність розчину кислої іонізованої міді. Ефективним, за 

результатами досліджень, виявився розчин оксітетрацикліну [204]. 
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При проведенні порівняльної ефективності дії розчинів мідного купоросу і 

Компомол ДС Step у копитних ваннах з метою профілактики захворювань копитець 

у корів встановлено, що ефективніший другий. 

Миючий дезінфікуючий розчин Компомол ДС Step сприяє ущільненню 

стінки копитного рогу, попереджає його розтріскування та сприяє значному 

зменшенню відсотку хвороб ратиць у корів загалом [205]. 

У той же час інші дослідники віддають перевагу 5 %-ному розчину мідного 

купоросу, вказуючи на його ефективність. 

Повідомляється про порівняння різних дезінфікуючих розчинів: першаої 

групи тварин - використовували концентрат «Здорові копита» (Hoff-Clear), для 

другої концентрат Incirprop HooF D, а для третьої - HOOF-MIX протягом трьох 

місяців. Отримані дослідниками дані свідчили про більшу ефективність від 

застосування ножних ванн з концентратом «Здорові копита» (Hoff-Clear) [206]. 

Останнім часом наводяться дані щодо дезінфікуючих властивостей 

експериментальної серії біоциду «ДезСан» в умовах виробництва. 

Представлені авторами дані свідчать, що при дослідженнях санітарного стану 

пташників, перед та після дезінфекції 0,25 % робочим розчином біоциду, 

прослідковується його бактерицидна дія на патогенні мікроорганізми (золотистий 

стафілокок, кишкову паличку та сальмонелу) [207], та доведена його ефективність 

за ооцист еймерій кіз [208, 209]. 

Є дані дослідження щодо комплексного застосування для обробки пташника 

розчину Бідез, що забезпечувало надійну дезінфекцію поверхонь, а за аерозольної 

санації повітряного середовища та важкодоступних місць засобом ДезСан, мали 

позитивний результат [210]. 

Крім того, наводяться дані, що засіб ДезСан належить до четвертого класу 

небезпечності (мало небезпечні сполуки) [211]. 

Таким чином, важливим моментом у зменшенні захворюваності ратиць у 

господарствах, поряд з відповідними зоогігієнічними умовами утримання та 

ортопедичній їх обробці є застосування ножних ванн заповнених антисептичними 

розчинами. 
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У дисертаційній роботі в якості антисептичного розчину для заповнення ванн 

був обраний засіб ДезСан, який добре зарекомендував себе у птахівництві, та має 

низьку токсичність. 

Прогін корів за безпривʼязного утримання через ножні ванни, заповнені 

0,2 %-ним розчином ДезСану, або обробка ратиць за допомогою акумуляторного 

обприскувача за привʼязного утримання протягом двох тижнів дозволяло 

профілактувати розвиток ускладнень у корів у дослідних господарствах. 

Важливим моментом профілактики ускладнень у дослідних господарствах є 

проведення планової ортопедичної обробки ратиць два рази на рік, покращення 

зоогігієнічних умов утримання, своєчасне видалення гноївки (мацерація рогу 

ратиць), висококонцентратний тип годівлі (схильність корів до розвитку ацидозу, 

кетозу, ендотоксикозу тощо). 

Прогін корів за безпривʼязного утримання, через ножні ванни заповнені 2,5 % 

розчином PEDILINE PRO (заміна кожні дві доби протягом трьох тижнів), або 

обробка ратиць за допомогою акумуляторного обприскувача за привʼязного 

утримання впродовж трьох тижнів дозволяло профілактувати розвиток ускладнень 

у корів у досліджуваних господарствах.  

Таким чином, при використанні в якості антисептичного розчину 2,5%-ного 

PEDILINE PRO протягом трьох тижнів, також дозволяє профілактувати 

ускладнення у 13 тварин в одному та у 12 в іншому. 

За відсутності позитивного результату профілактики ускладнень решті 

тваринам надавалася лікувальна допомога з використанням відповідних засобів і 

методів. 

При проведенні профілактичних обробок ратиць коровам за привʼязного 

утримання як з використанням 0,2 %-ного розчину ДезСан та 2,5 %-ного розчину 

PEDILINE PRO отримані позитивні результати, ускладнень не реєструвалося. 

Нами проводилося визначення економічної ефективності ветеринарних 

заходів згідно методичних вказівок [142]. 

Встановлено, що включення до схеми лікування корів за привʼязного 

утримання опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної терапії з 
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інфрачервоним теплом сприяло видужанню тварин у найкоротші терміни; і 

економічна ефективність на одну корову у порівнянні з першою контрольною 

(базовою) становила 373,49 грн., у другій дослідній групі - 115,09 грн. 

За привʼязного ж утримання корів у СТОВ «Надія», філія МТФ 

«Красносільська» економічна ефективність ветеринарних заходів на одну тварину 

у порівнянні з другою контрольною (базовою) групою становила у третій дослідній 

групі 142,48 грн. і була економічно невигідною, у четвертій групі - 58,67 грн. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі клініко-експериментально встановлено характер і 

поширеність ортопедичної патології у високопродуктивних корів, на підставі чого 

розроблено комплексний метод лікування та профілактики патологій у 

дистальному відділі кінцівок у корів. 

1. Встановлено, що на молочних фермах північно-східного регіону України 

деформації ратиць у великої рогатої худоби за продуктивності 6,5-8,5 тис. літрів 

молока коливалися від 7,08 до 12,28 % за привʼязного утримання, і від 7,54 до 

20,29 % за безпривʼязного. 

2. Доведено, що на молочних фермах Республіки Казахстан деформації 

ратиць за безпривʼязного утримання у великої рогатої худоби за продуктивності 

7,5  тис. літрів молока становили 11,88 %, гнійно-некротичних уражень пальців - 

7,50 %, у господарстві Грузії за безпривʼязного утримання деформації ратиць 

становили 23,21 %, гнійно-некротичних уражень пальців – 24,50 %.  

3. За гнійно-некротичних процесів ділянки пальця у корів у дослідних 

господарствах збудниками гнійної інфекції у 68,75 % була моноінфекція, і у 

31,25 % асоціацією мікроорганізмів. 

4. In vitro встановлено високу чутливість до марбоцілу 2 %, офлоксацину, 

енрофлоксацину, представникам групи фторхінолонів та цефтриаксону, 

цефотаксиму групи цефалоспорінів, до яких високочутливими були як 

моноінфекція (Escherichia coli, Ksebsiella pneumonia, Staphylococcus epidermidis), 

так і асоціація мікрофлори (Ksebsiella pneumoniae та Streptococcus pyogenes, 

Escherichia coli та Candida albicans). 

5. За гнійно-некротичних процесів пальця морфологічний склад крові корів 

характеризувався збільшенням кількості лейкоцитів у 2,18 рази (Р<0,005), 

невірогідно зростав вміст еритроцитів у 1,24 рази, концентрація гемоглобіну - в 

1.01 рази, показник гематокриту знижувався на 16,60%, ШОЕ зростає невірогідно 

в 1,23 рази, середній обʼєм еритроцитів зростав в 1,13 рази, вміст гемоглобіну в 

одному еритроциті в 1,01 рази, концентрація гемоглобіну в еритроцитах зростала в 
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1,03 рази, ширина розподілу еритроцитів невірогідно зростала в 1,27 рази, кількість 

тромбоцитів зростала в 1,11 рази, а середній обʼєм тромбоцитів в 1,01 рази. 

6. За розвитку гнійно-некротичних процесів пальця у сироватці крові корів 

вміст загального протеїну вірогідно зростав 1,12 рази (Р<0,02), за рахунок 

збільшення альбумінової фракції, в 1,12 рази, та відсотку α1- та γ-глобулінової 

фракції в 1,55 (Р<0,02) і в 1,07 рази. Вміст α2-глобулінової фракції знижувався на 

28,70 %, а β- глобулінової - на 35,30 % (Р<0,01). 

7. Розвиток гнійно-некротичних процесів пальця у корів супроводжувався 

вірогідним зростанням активності аланінамінотрансферази у в 1,5 рази (Р<0,01), 

аспартатамінотрансферази в 1,93 (Р<0,001), α-амілази в 1,3 рази, лужної фосфатази 

у порівнянні в 1,86 рази (Р<0,001), креатиніну в 1,19 рази (Р<0,05), сечовини в 

2,19  рази (p<0,001), загального білірубіну в 2,2 рази (Р<0,001), концентрація 

загального кальцію зростала в 1,24 рази (Р<0,01) та знижувалися концетрація 

глюкози в 1,7 рази (Р<0,001), прямого білірубіну на 57,00 % (Р<0,01), непрямого 

білірубіну в 3,23 рази (Р<0,001), неорганічного фосфору 23,00 %. 

8. Застосування компʼютерної томографії дозволило виявити приховані 

ділянки гнійного процесу та більш повно оцінити ступінь руйнування анатомічних 

структур. Встановлено набряк підшкірної клітковини, яка оточує септичне 

вогнище та періостальні набряки з часткою руйнацією кісткової поверхні в місці 

локалізації процесу. Встановлено потовщення (набряк) капсули копитцевого 

суглоба в 1,2 рази за рахунок фібринозної її ексудації та потовщення ділянки 

сухожилку довгого розгинача пальців в 1,3 рази. 

На зовнішній поверхні мʼякуша як латерального так і медіального пальця 

помітні порожнини заповнені гноєм діаметром чотири інколи пʼять міліметрів, 

набряк тканин мʼякуша латеральної ратиці та мʼякуша в ділянці аксіальної стінки.. 

9. При комплексному застосуванні енрофлокцину 10 % підшкірно, мазі 

«Левомеколь» локально та опромінення враженої ділянки апаратом для вібраційної 

терапії з інфрачервоним теплом при привʼязному утриманні корів, сприяло їх 

видужанню на 13-14 – у добу (13,3±0,16 діб), за безпривʼязного - на 16-17-у добу 

(16,5±0,17 діб). 
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10. Доведено, що прогін корів через ножні (копитцеві) ванни, заповнені 

0,2 %-ним розчином засобу ДезСан протягом двох тижнів або обробка ратиць за 

допомогою акумуляторного обприскувача за привʼязного утримання профілактує в 

дистальній ділянці кінцівки ускладення септичного характеру. 

11. Економічна ефективність на одну корову за привʼязного утримання у 

першій дослідній групі (включення до схеми лікування опромінення враженої 

ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним теплом BOMAAN (5-10 

хвилин два рази на добу) з 1 по 12-у добу) у порівнянні з першою контрольною 

(базовою) становила 373,49 грн., у другій дослідній групі (за виконання 

циркулярної новокаїнової блокади нервів пальця 0,5% розчином новокаїну в дозі 

80-100 мл на інʼєкцію, повторно через 48-72 годин) 115,09 грн. 

12. За привʼязного утримання корів економічна ефективність ветеринарних 

заходів на одну тварину у порівнянні з другою контрольною (базовою) групою 

становила у третій дослідній групі 142,48 грн. та була економічно невигідною у 

четвертій групі - 58,67 грн. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Результати клініко-експериментальних досліджень доцільно 

використовувати в навчальних програмах дисциплін «Загальної та спеціальної 

ветеринарної хірургії», «Хірургічні хвороби продуктивних тварин» на факультетах 

ветеринарної медицини вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. 

2. За гнійно-некротичних уражень кінцівок у корів слід застосовувати 

комплексний метод лікування, який включає підшкірне введення 

енрофлоксацину 10 %, мазі «Левомеколь» локально та опромінення враженої 

ділянки апаратом для вібраційної терапії з інфрачервоним теплом. 

3. З метою профілактики ускладнень септичного характеру у корів у 

дослідних господарствах за безпривʼязного утримання проганяти тварин через 

копитцеві ванни, заповнені 0,2 %-ним розчином засобу ДезСан протягом двох 

тижнів або обробляти ратиці за привʼязного утримання цим розчином 

акумуляторним обприскувачем.  
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