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Частими були патологічні роди – 13,2%. До 
доволі поширених можна віднести такі захворю-
вання: несправжня вагітність – 6,6%, мастити – 
6,2%, післяродова еклампсія, патологія передмі-
хурової залози та сім’яників – по 5,0%. Рідше ре-
єстрували пухлини органів репродуктивного трак-
ту – 3,1%, кісти яєчників – 2,3%. Малопоширени-
ми були вагінальний пролапс, констрикція вуль-
ви, кістозна гіперплазія ендометрію, баланопос-
тит, аборт, субінволюція матки, гермафродизм, 
інфекційні захворювання.  

Висновки: таким чином, у ветеринарній 
практиці патологія репродуктивної системи зу-
стрічається доволі часто і становить в середньо-
му 5,3% від загальної патології у собак. Пошире-
ними симптомами репродуктивної патології у сук 
є патологічні виділення з піхви, полідіпсія,  приг-
нічення, порушення статевого циклу та відсут-
ність запліднення після в’язки. Найбільш часто у 
собак ветеринарні лікарі діагностують піометру, 
ендометрит, вагініт та патологію родового проце-
су. 
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В статье представлены статистические данные распространённости патологи репродук-

тивной системы у собак, которые свидетельствуют о значительном количестве случаев аку-
шерской и гинекологической патологии у собак в практике доктора ветеринарной медицины. 
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ня галузі свинарства. 

Ключові слова: свиноматки, неплідність, мастит, роди 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. 
Актуальними були, є і залишаються питання 

ранньої діагностики, прогнозування, терапії і 
профілактики різноманітної акушерської і гінеко-
логічної патології у свиноматок в умовах свинар-
ських господарств України, особливо в тих, де 
впроваджені сучасні технології ведення галузі за 
інвестиційними проектами, і, в яких проблеми ві-

дтворення займають одне з провідних місць у ви-
рішенні питань підвищення рентабельності сви-
нарства в цілому [1,2]. 

Акушерська і гінекологічна патологія склада-
ють основу так званої симптоматичної, перш за 
все, й інших форм неплідності маточного пого-
лів’я свиней, які тісно пов’язані з показниками ін-
тенсивного використання свиноматок, їх плодючі-
стю, життєздатністю отриманого приплоду, функ-
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ціонуванням репродуктивної системи та станом 
здоров’я маточного поголів’я загалом [3,4,6]. 

Відсутність досконалих методів діагностики, 
прогнозування, терапії та профілактики акушер-
ської і гінекологічної патології маточного поголів’я 
свиней сприяє у свинарських господарствах зро-
станню значних економічних збитків, які склада-
ються з тривалого строку утримання неплідних 
свиноматок, нерентабельного використання кор-
мів, недоотримання значної кількості приплоду і 
зниження його життєздатності, передчасного ви-
бракування високоцінних у племінному відно-
шенні свиноматок з різних причин патології орга-
нів статевої системи та молочної залози [5,7,8]. 

Зв’язок проблеми з важливим науковим 
чи практичним завданням. Більше десяти років 
співробітниками кафедри акушерства вивчалися, 
вирішувалися і розроблялися проблемні питання 
з акушерської і гінекологічної патології у свино-
маток за науковою тематикою «Система компле-
ксних заходів з профілактики і ліквідації неплід-
ності і яловості корів і свиней». Номер державної 
реєстрації – 0108U005029. 

Аналіз літературних даних, в яких започа-
тковано розв’язання проблем та мета прове-
дення досліджень. 

На підставі вивчення й аналізу інформатив-
них матеріалів в доступній літературі та багатьох 
наукових повідомлень  різних науковців і практи-
ків [9-13], а також з урахуванням особливостей 
впровадженої технології ведення галузі свинарс-
тва і технології відтворення у свинарських госпо-
дарствах України, незалежно від форм їх власно-
сті, були вивчені конкретні питання, пов’язані з 
проблемами акушерської і гінекологічної патології 

у свиноматок, включаючи дослідження щодо 
ранньої діагностики тієї чи іншої патології і про-
гнозування їх виникнення та розробки ефектив-
них методів лікування самок і проведення профі-
лактичних заходів. 

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводилися у свинарських господарст-
вах Сумської області на свиноматках різновікових 
груп, з урахуванням їх фізіологічного стану, пори 
року, наявності морфо функціональних змін в ор-
ганах статевої системи, змін мінімального мета-
болічного статусу, умов утримання і годівлі в ко-
жному окремому свинарському господарстві з ви-
користанням сучасних клінічних, хронометричних, 
морфометричних, гістологічних, патоморфологіч-
них, цитологічних, гематологічних, біохімічних, 
гормональних, бактеріологічних, зоогігієнічних та 
статистичних методів дослідження і економічних 
розрахунків. 

Результати досліджень. На підставі прове-
дених досліджень і отриманих результатів виро-
бництву науковцями були запропоновані конкре-
тні науково-практичні розробки та конкретні про-
позиції, якими у більшості випадків, при вирішенні 
проблемних питань відтворення свиней практич-
но в господарствах раніше не користувалися. 

Діагностика і прогнозування 
1. Для ранньої діагностики аліментарної, 

симптоматичної та імунної форми неплідності ос-
новних свиноматок використовувати у свинарсь-
ких господарствах удосконалені методики ректа-
льного дослідження самок, визначення титру ан-
титіл у сироватці крові та кольпоцитологічне дос-
лідження вагінальних мазків-відбитків. 

 

Таблиця 1. Діагностично-прогностичні показники патологічних родів у свиноматок 
Показники крові 106 доба вагітності 112–114 доба вагітності За 6 годин до опоросу 

Вміст прогестерону, нмоль/л Вище 35 Вище 15 Вище 9 
Рівень естрадіолу, нмоль/л Нижче 0,5 Нижче 0,6 Нижче 0,7 
Співвідношення прогестерону до естрадіолу Вище 70 Вище 30 Вище 10 
Активність холінестерази,  мкмоль/(с·л) Вище 45  
Кількість іонів кальцію (Са2+), ммоль/л Менше 2  
Вміст загального білка, г/л Вище 80 Вище 70  
Рівень глюкози, ммоль/л Менше 3,7  
Рівень загального холестерину, ммоль/л Вище 1,9  
Активність лужної фосфатази, нмоль/с·л Нижче 800 Нижче 1000  
Активність б-амілази, мг/(год·мл) Нижче 32  
Вміст в-ліпопротеїдів, г/л Більше 0,9 Більше 1,1  
Концентрація фібриногену, г/л Нижче 4,5 Нижче 5  
Активність ФСФ, с Більше 51  
Активність АТ-ІІІ, % Нижче 85 %  
Активність ХЗФ, хв. Вище 38 Вище 43  
ЗФАПК, хв. Більше 370 Більше 400  

 

2. Для прогнозування патологічних родів і 
розвитку післяродової патології запального хара-
ктеру у свиноматок використовувати розроблені 
діагностично-прогностичні показники за резуль-

татами дослідження їх крові перед опоросом та 
клінічних показників передвісників родів і особли-
востей перебігу родового процесу. 
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Таблиця 2. Показники співпадання діагностично-прогностичних тестів 
Показник Фізіологічні роди Патологічні роди 

П
ер
ед
ві
сн
ик
и 

 
ро
ді
в 

Спрага + ++ 
Анорексія + ++ 
Підвищення загальної температури більше, ніж 0,5ºС - +* 
Відсутність молозива в молочних пакетах за 24 години до родів  - +* 
Відстань від кореня хвоста до сідничого горба становить менше 
3,0 см - +* 

Кількість піків утерограми  менеше 4,0 - + 
Висота піків утерограми менше 30мм - +* 
Інтервал між виведенням плодів більше 40 хв. - + 

Бі
ох
ім
іч
ні

 
по
ка
зн
ик
и Поява перед родами за 1-2 доби та збільшення після родів С- реактив-

ного білку - +* 

Вміст серомукоїду в сироватці крові вище 0,22 оп. од. - +* 
Вміст сіалових кислот в сироватці крові вище 230 ум. од. - +* 
Вміст β-ліпопротеїдів в сироватці крові вище 0,4  оп. од. - +* 

Вміст еритроцитів менше5,0 Т/л - + 
Вміст гемоглобіну нижче 80 г/л - + 
Показник ШОЕ вище 33 мм/год - +* 
Кількість юних нейтрофілів більше 2% - +* 
В вагінальних мазках-відбитках реєструється велика кількість лейкоцитів та 
кокоподібної та паличкоподібної мікрофлори - +* 

Відсутні лактобактерії - +* 
Вміст естрадіолу у сироватці крові перед родами нижче 100 pg/мл - +* 
Вміст естрадіолу у сироватці крові через 72 години після родів нижче 500 pg/мл - +* 
Вміст прогестерону  перед родами вище 50 нмоль/л - +* 
Відмічаються деструктивні зміни в ендометрії, місцями ендотелій практично 
повністю зруйнований, крім цього спостерігається інтенсивна клітинна інфільт-
рація, яку зумовлюють  переважно нейтрофільні лейкоцити 

- +* 

 

3. Для диференційної діагностики фолікуля-
рних і лютеїнових кіст яєчників у свиноматок ви-
користовувати диференційні діагностичні тести, 

які базуються на клінічних ознаках, показниках 
крові і цитологічній картині вагінальних мазків-
відбитків у хворих свиноматок. 

 

Таблиця 3. Диференційні діагностичні тести фолікулярних і лютеїнових кіст яєчників у свиноматок 
Діагностичний тест Фолікулярна кіста Лютеїнові кіста Клінічно здорові свиноматки 

Клінічні ознаки (стан) Німфоманія Анафродизія Фізіологічні статеві цикли 
Показники кіст при ректальному дослідженні, % 14-18 10-14 відсутні 

Показники крові: 
Загальний білок, (г/л) нижче 81,5 нижче 72,8 81,8 
Глюкоза, (ммоль/л) нижче 2,31 нижче 2,6 3,75 
Альбуміни, (г/л) нижче 35,3 нижче 28,7 36,2 
Холестерол, (ммоль/л) нижче 1,68 вище 2,23 2,2 
β-ліпопротеїди, (г/л) нижче 13,7 вище 23,7 17,45 

1 2 3 4 
Серомукоїди, (ммоль/л) вище 1,51 вище 1,62 1,39 
Тимолова проба, (од S-H) нижче 1,81 нижче 1,63 2,24 
АлАТ, (Од/л) нижче 38,6 вище 39,7 38,9 
АсАТ, (Од/л) нижче 38,7 вище 46,3 41,6 
Естрадіол, нмоль/л вище 57,7 нижче 2,24  
Прогестерон, нмоль/л нижче 1,9 вище 69,8  

Цитологічна картина вагінальних мазків-відбитків 
Клітини плоского епітелію 

Без’ядерні 11,9 12,1 1,7 
Великі ядерні 20,1 14,7 10,7 
Середні ядерні 29,2 31,9 38,4 
Малі ядерні 20,1 25,3 50,1 
Деформовані 1,87 2,0 1,25 
Двоядерні 1,66 1,6 1,25 
Лейкоцити 40 % – відсутні, 

30 % – +,  
30% – ++ 

40 % –відсутні, 
40 % – +,  
20 % – ++ 

60 % –відсутні, 
30% – + 

 

4. Для ранньої діагностики розвитку серозно-
го маститу у свиноматок використовувати прогнос-

тично-діагностичні показники їх крові та діагностичні 
показники секрету уражених молочних пакетів. 
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Таблиця 4. - Прогностично-діагностичні показники крові свиноматок  
за умов розвитку серозного маститу 

Показники крові 113 доба вагітності Через 3-и години після родів Через 24-и години після родів 
Загальний білок, г/л вище 70,0 вище 60,0 вище 70,0 
С-реактивний білок, мм преципітату  - 1 мм і вище 
Серомукоїди, ммоль/л вище 1,90 
Лужна фосфатаза, Од./л вище 70,0 
Загальні імуноглобуліни, мг/мл нижче 17,0 нижче 15,5 
Вміст пролактину, нг/мл нижче 50,0 нижче 95,0 нижче 90,0 

 

Таблиця 5. Діагностичні показники секрету молочних залоз  
при серозному маститі 

Показник Ознаки 
Характер секрету переважно без змін, але може бути дещо розрідженим 
Зсув рН секрету в лужний бік + 
Проба з 2% мастидином +++ 
Проба Уайтсайда +++ 
Загальна кількість соматичних клітин в 1 см3  більше 400 тис. 
у т.ч.: лейкоцити більше 70% 
           моноцити більше 9% 
           гістіоцити більше 7% 
           епітеліальні клітини менше 10% 
Характеристика жирових кульок переважно дрібні, кількість помірна 

 

Терапія 
1. При терапії свиноматок з ознаками гост-

рого післяродового ендометриту застосовувати 
комплексну схему, що включає використання 
2,5%-го розчину тіотриазоліну, внутріш-
ньом’язево, у дозі 1 мл на 25 кг ваги тіла, двора-
зово, з інтервалом введення 24 години та внутрі-
шньом’язеве введення аналогу простагландину 
F2α – дінолітик, у дозі 2 мл, одноразово (при пер-
шому введенні тіотриалозіну). 

2. Для лікування свиноматок з фолікуляр-
ними кістами яєчників застосовувати комплексну 
методику терапії із використанням прогестерону, 
у дозі по 20 мг, протягом 10 діб, щоденно, внут-
рішньом’язево, а на 11-ту та 18-ту добу, дворазо-
во, внутрішньом’язево вводити естрофан (аналог 
простагландину F2α), у дозі по 2 мл (0,25 мг клоп-
ростенолу натрієвої солі). 

3. Для лікування свиноматок з лютеїновими 
кістами використовувати методику поєднаного 
застосування естрофану (аналог простагландину 
F2α), у дозі по 2 мл та тривіту, у дозі 10 мл (7 тис. 
ОД токоферолу ацетату, 7 тис. ОД ретинолу аце-
тату та 1 тис ОД ергокальциферолу, рослинна 
олія) з інтервалом 10 діб, дворазово, внутріш-
ньом’язево. 

4. Для лікування різновікових груп свинома-
ток хворих на серозний мастит використовувати 
схему патогенетичної терапії, яка влючає: 

- застосування короткої новокаїнової бло-
кади нервів, уражених молочних пакетів (кожного 
окремо) з введенням у проміжок між черевною 
стінкою і паренхімою пакету 0,25%-го розчину но-
вокаїну, у дозі 40 мл, з додаванням до нього 1 мл 
2,5%-ї суспензії гідрокортизону ацетату, триразо-
во, з інтервалом 24 години (перше введенням – 
після прояву перших клінічних ознак, друге і третє  
- відповідно через 1-у добу після попереднього). 

Профілактика 

1. З метою профілактики і ліквідації неплід-
ності основних свиноматок та інтенсифікації їх ві-
дтворної здатності застосовувати: 

- при аліментарній неплідності тканинний 
препарат ПДЕ (плацента денатурована емульго-
вана), у дозі 10 мл, дворазово, підшкірно, з інтер-
валом 72 години або одночасне, комплексне його 
введення в тій же дозі, з дворазовим внутріш-
ньом’язевим введенням тетравіту, у дозі 5 мл, з 
інтервалом 72 години; 

- при симптоматичній неплідності тканин-
ний препарат ПДЕ, у дозі 10 мл, дворазово, підш-
кірно, з інтервалом 72 години або  одночасне йо-
го введення, комплексне, в тій же дозі з дворазо-
вим, внутрішньом’язевим введенням гормональ-
ного препарату Хорулону, у дозі 500 МО, з інтер-
валом 72 години; 

- при імунній формі неплідності – 0,5%-й 
розчин аміназину, у дозі 3 мл, дворазово, внутрі-
ньом’язево, з інтервалом 72 години або одночас-
не комплексне його введення в тій же дозіз дво-
разовим підшкірним введенням препарату ПДЕ, у 
дозі 10 мл, з інтервалом 72 години. 

2. Для профілактики родової патології у 
свиноматок застосовувати тканинний препарат 
ПДЕ, у дозі 10 мл, дворазово, на 105-у та 112-113 
добу вагітності у поєднанні з естрофаном, у дозі 
1,5 мл, одноразово, на 112-113 добу вагітності. 

3. Для профілактики післяродової патології 
запального характеру застосовувати тканинний 
препарат ПДЕ, дворазово: за 7-10 діб до опоросу 
та в  день опоросу, внутрішньом’язево, у дозі 10 
мл, у поєднанні з естрофаном, внутріш-
ньом’язево, одноразово, у дозі 1 мл на 112-у до-
бу вагітності, а також препарат «Кобактан», у пе-
рші 2 години після опоросу, у дозі 4 мл на 50 кг 
ваги тіла свиноматки, одноразово. 

4. Для профілактики розвитку серозного ма-
ститу у свиноматок застосовувати дворазово: на 
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113-у добу поросності та після опоросу (через 1-у 
годину після виведення останнього посліду), вну-
трішньом’язево 2,5%-у суспензію гідрокортизону 
ацетату, у дозі 2 мл. 

Перспективи досліджень. Впровадження 
сучасних технологій ведення галузі свинарства в 
господарствах України та будівництво нових ком-
плексів за інвестиційними проектами потребує не 
тільки підготовку висококваліфікованих кадрів, а 
й вирішення нагальних і конкретних питань з від-
творення, без яких практично неможливо покра-
щити показники рентабельності галузі в цілому. 

1. Розлади динаміки родового процесу при 
сучасних технологіях утримання, годівлі, селекції 
і відтворення свиней в умовах господарств Украї-
ни. 

2. Затримка посліду у свиноматок та його 
причини, діагностика, терапія та профілактика. 

3. Післяродова патологія запального харак-
теру та її вплив на майбутню відтворну здатність 
маточного поголів’я і якісні показники отриманого 
приплоду. 

Висновки 
Без науково-обґрунтованої технології відтво-

рення свиней і вивчення основних причин виник-
нення акушерської та гінекологічної патології у 
свиноматок, чіткого її прогнозування і ранньої діа-
гностики та застосування ефективних методів те-
рапії і заходів профілактики в умовах сучасної те-
хнології ведення галузі свинарства України прак-
тично не можливо, що є актуальним на перспек-
тиву. 
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Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при воспроизводстве свиней и 

перспективы их использования и совершенствования. Н.И.Харенко, А.Н.Чекан, Ю.В.Мусиенко, 
А.А.Черненко, Н.П.Гребеник, А.А.Грабенко, В.И.Костюченко, Н.А.Потапова. В работе наведены ин-
формативные данные по ранней диагностике, прогнозированию и проведению лечебно-
профилактических мероприятий при разных формах бесплодия и некоторых акушерско-
гинекологических патологиях и маститах у свиноматок, а также ссылки на перспективы их испо-
льзования и усовершенствования в условиях свиноводческих хозяйств Украины при современных 
технологиях ведения отрасли свиноводства.  

Ключевые слова: свиноматки, бесплодие, мастит, роды 
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Diagnostic, treatment and preventive measures for the reproduction of pigs and the prospects for their 
use and development. N.I.Kharenko, A.N.Chekan, Y.V.Musienko, A.A.Chernenko, N.P.Grebenik, 
A.A.Grabenko, V.I.Kostyuchenko, N.A.Potapova. The research gives data for early diagnosis, prognosis, 
treatment and preventive activities in various forms of infertility and some obstetric, gynecological 
pathologies and mastitis in sows, as well as links to the prospects for their use, and improvements on pig 
farms of Ukraine with modern technology of  pig production. 
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ВМІСТ ПРОГЕСТЕРОНУ ТА ЕСТРАДІОЛУ В КРОВІ КІШОК ХВОРИХ НА ПІОМЕТРУ 
 
Д. О. Приходько, аспірант, Сумський НАУ 
В. П. Пономаренко,  к.вет.н., доцент, Сумський НАУ 
 
У кішок з встановленим діагнозом піометра досліджували сироватку крові на вміст прогесте-

рону та естрадіолу. Отримані результати вписуються у відомі діапазони коливання рівня прогес-
терону, проте знаходяться ближче до верхніх значень. В той же час рівень естрадіолу був низь-
ким, бо більшість випадків піометри пов’язані з лютеїновою фазою естрального циклу і збережен-
ням жовтого тіла. Проте помітними є індивідуальні коливання показників, особливо занизький рі-
вень прогестерону у літніх кішок.  

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. За останні роки було проведено багато до-
сліджень та зібрана велика кількість інформації 
про причини виникнення, діагностики та лікуван-
ня запальних процесів матки у кішок, але все ще 
існують деякі неточності та розбіжності, котрі по-
требують подальших досліджень. Для успішного 
лікування кішок з патологією органів репродукти-
вної системи в першу чергу необхідно знати осо-
бливості їх репродуктивного циклу та гумораль-
ної системи. Є багато аспектів репродуктивної 
фізіології та ендокринології цих тварин, які недо-
статньо зрозумілі і вимагають подальшого ви-
вчення. Естральний цикл кішок та характер ову-
ляції суттєво відрізняється від інших тварин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для здійснення статевої функції самки поряд з 
гонадотропними гормонами (фолікулостимулюю-
чий, лютеїнізуючий, лютеотропний гормон, окси-
тоцин) також необхідні гормони, котрі синтезу-
ються в статевих залозах самок. До цих гормонів 
належать естрогени, прогестерон, релаксин, інгі-
бін та тестостерон [3].  

Такі захворювання, як кістозна гіперплазія 
ендометрію, ендометрит і піометра у кішок 
останнім часом стали прогресувати. Ці захворю-
вання матки, як правило, пов'язані з лютеїновою 
фазою естрального циклу [2]. 

Піометра - хронічне запалення матки, що ха-
рактеризується тривалим перебігом, кістозним 
переродженням ендометрію та накопиченням 
гнійного ексудату в порожнині матки [4]. Більшість 
авторів вважають, що причиною виникнення піо-
метри є гормональні порушення з одночасним 
інфікуванням матки. Під час кожної фази репро-
дуктивного циклу у відповідь на гормональну 
стимуляцію слизова оболонка матка зазнає змін 

[7]. Після еструсу рівень прогестерону впродовж 
8-10 тижнів залишається на високому рівні і сли-
зова оболонка матки потовщується для підготов-
ки вагітності. Якщо вагітність не настає впродовж 
декількох статевих циклів, а слизова оболонка 
матки в свою чергу продовжує збільшуватись - в 
ній починають формуватись кісти [3]. 

Однією із головних причин виникнення піо-
метри є застосування синтетичних гормональних 
засобів для пригнічення або затримки тічки, до 
складу яких входять прогестагени [8]. Також при-
чиною гіперплазії ендометрію може бути і кіста 
жовтого тіла, яка продукує прогестерон [3]. Про-
гестерон стимулює ріст ендометрію та знижує ак-
тивність міометрію, що в свою чергу призводить 
до проліферації слизової оболонки матки, поси-
лення секреції маткових залоз та закупорки про-
токів з утворенням кіст [6]. Секрет накопичується 
в порожнині матки та слугує гарним поживним 
середовищем для розвитку патогенної мікрофло-
ри [1]. Також прогестерон знижує місцевий імуні-
тет в матці, чим стримує відповідь організму на 
бактеріальну інфекцію [5]. 

Поставлене завдання. Враховуючи зазна-
чене, метою наших досліджень було визначити 
вміст прогестерону та естрадіолу в сироватці 
крові кішок хворих на піометру. 

Матеріал та методи досліджень. Протягом 
2012 та на початку 2013 років в умовах ветери-
нарної клініки «Хелс» у 10 кішок з встановленим 
діагнозом піометра проводили відбір проб крові. 
Після цього досліджували їх сиворотку крові на 
вміст прогестерону та естрадіолу з використан-
ням імуноферментного аналізу в медичному діаг-
ностичному центрі «Діагностика здоров’я». Отри-
мані дані піддавали статистичній обробці. 

Результати досліджень та їх обговорення. 


