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period  

Informative data on dynamics of manifestation of sexual cycles sows against the background of 
previous pregnancy pathologies, parturition and the postpartum period in pig farms with the introduction of 
modern technologies of the industry are in the article.  

The basic amount pershoporosok and basic sows in both special farms exhibit spontaneous sexual 
cycle after weaning piglets, against previous postnatal abnormalities in up to 7 days, but compared to the 
animals, which were recorded pathology of pregnancy and childbirth pathology, with significant performance 
postnatal pathology remains significant number pershoporosok as well as the main characteristics of sows 
anafrodyziyi, resulting in significant costs to farms for activities intensify (stimulation and recovery) 
reproductive capacity of breeding stock and a large number of rejection, which in turn has a negative impact 
on profitability industry as a whole. 
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У статті проаналізована динаміка випадків несправжньої вагітності сук за даними клініки 

«Ветсервіс» м. Суми. Проаналізовані показники незаразної та інфекційної патології сук, відсотко-
вий та порідний показник захворюваності сук на несправжню вагітність. 

Кількість сук з акушерськими (патологія органів статевої системи, та молочної залози – 
47,12 %), та гінекологічними розладами, (патологія зовнішніх статевих органів, матки, яєчників, 
яйцепроводів та несправжня вагітність – 52,88 %), незначно різнилися. При акушерській патології 
частіше реєстрували захворювання статевої системи – 27,09 %, суки з розладами молочної залози 
склали – 19,22 %. 

Ключові слова: собака, сука, несправжня (фантомна) вагітність, захворюваність. 
Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. Одвіку люди утримували тварин, особливо 
собак, в хатніх умовах, утім їх утримання в квар-
тирі вимагає від власника знань фізіології, та 
створення відповідних санітарно-гігієнічних та 
фізичних умов. Не завжди власники собак мають 
достатню обізнаність у вищезгаданих питаннях, 
тому й виникають розлади в роботі різних систем 
організму, в тому числі й статевої. 

Собаки належать до моноциклічних тварин, 
а їх фізіологічна здатність до відтворення нащад-
ків, набута в процесі тривалого філогенезу, про-
являється у певну пору року [1, 2]. 

Собака, відрізняючись особливостями будо-
ви статевих органів та фізіологією розмноження, 
потребує застосування в акушерській та гінеколо-
гічній практиці відповідних прийомів та методів 
діагностики, лікування, профілактики захворю-
вань статевої системи [3]. 

Зв'язок проблеми з важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Проведені 
дослідження є частиною науково - дослідної ро-
боти кафедри вірусології, патанатомії та хвороб 

птиці Сумського НАУ. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, 

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Згідно даних наукових досліджень, несправжня 
(фантомна) вагітність реєструється у сук, кішок, 
кролиць, морських свинок, тхорів, мишей, свиней, 
кіз, а також у жінок. Механізм розвитку несправж-
ньої вагітності до кінця не з’ясовано, проте домі-
нуючу роль відіграє кількісний та якісний склад 
статевих гормонів, зокрема прогестерону (гормон 
жовтого тіла яєчників), простагландинів та прола-
ктину, дія яких обумовлює розсмоктування жов-
тих тіл [6]. 

До сьогодні не існує єдиного пояснення про-
цесів, що відбуваються в організмі самки при 
несправжній вагітності. Більшість дослідників 
вважають несправжню вагітність природним ста-
ном суки, а патологічним - можливі ускладнення її 
перебігу або наслідки хибного лікування тварини. 
Також, існує теорія, що фантомна вагітність - це 
спосіб збереження виду, який забезпечує в при-
родних умовах вигодовування цуценят зграї сам-
ками, що не мають власних сисунів [4, 5]. 
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У самок із спонтанною овуляцією (собаки, 
корови, кози, свині) несправжня вагітність може 
виникати незалежно від того, відбувся коїтус чи 
ні; тоді як у тварин з рефлекторною овуляцією 
(кішки, кролиці) – тільки після спаровування, або 
сильного статевого збудження. Тому найчастіше 
з приводу фантомної вагітності за допомогою до 
лікарів звертаються володарі собак. 

Клінічні прояви несправжньої вагітності різ-
номанітні й залежать як від виду тварини, так і від 
її індивідуальних особливостей. Найбільш харак-
терні ознаки – це пригнічення, схильність до уса-
мітнення, збільшення молочних пакетів та виді-
лення з них молозива, підготовка гнізда для ро-
дів, прагнення годувати сисунів інших самок. Од-
нак, головна небезпека даного стану, це усклад-
нення, що проявляються розвитком маститів, кіст 
яєчників та пірометри. 

В разі підгострого перебігу даної патології, 
вищеозначені розлади зникають самостійно че-
рез 5-15 діб [4]. В іншому випадку призначається 
симптоматичне лікування. 

Науковці стверджують, що перевагу потрібно 
надавати профілактиці даного стану суки, вико-
ристовуючи нові ефективні схеми. Враховуюче 
вищезгадане, можна стверджувати, що проблема 
несправжньої вагітності сук актуальна на даний 
час, і потребує подальших досліджень [5]. 

Постановка завдання. Задачею наших дос-
ліджень було визначити та проаналізувати в по-

рівняльному аспекті кількість проявів фантомної 
вагітності сук в умовах клініки дрібних тварин 
«Ветсервіс» м. Суми протягом 2011-2013 років. 
Отримані результати будуть критерієм оцінки 
стану репродуктивної системи сук з метою вибо-
ру способу діагностики, профілактики та лікуван-
ня несправжньої вагітності. 

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом 
досліджень були основні показники захворюва-
ності сук клініки дрібних тварин, та стан їх репро-
дуктивної системи. Методи дослідження – клінічні 
та статистичні. Дослідження проводились в умо-
вах клініки дрібних тварин «Ветсервіс» м. Суми 
на суках різних порід та безпорідних. Отриманий 
цифровий матеріал оброблено біометрично. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
При дослідженні показників незаразної та інфек-
ційної патології сук клініки дрібних тварин «Вет-
сервіс» за 2011-2013 рр., привертає увагупере-
важна більшість акушерсько-гінекологічної пато-
логії, показники якої домінували протягом всіх 
дослідних років, зазнаючи лише незначних коли-
вань (рис. 1). 

Взагалі отримані дані свідчать, що з 2011 по 
2013 роки виділено 8504 хворих тварин. При 
цьому, найбільша кількість хворих сук на незара-
зну та інфекційну патологію була зареєстрована 
у 2011 році – 3297 тварини, що склало 38,82 %, 
тоді як у 2012 році було виявлено 2804 тварин 
(32,94 %), а в 2012 році – 2399 тварини (28,24 %).  

 

Рис. 1. 
Динаміка незаразної та інфекційної патології сук  

клініки дрібних тварин «Ветсервіс» за 2011-2013р. 

 
 

У 2013 році, із загального числа хворих тва-
рин (2804 гол.) найбільш розповсюдженими були 
акушерсько-гінекологічні захворювання – 50 %; 
менш поширеною була хірургічна та терапевтич-
на патологія – 21,43 % та 21,43 %, відповідно. 
Паразитарна патологія склала 7,14 % випадків. 
За 2011 та 2012 рік акушерсько-гінекологічна 

патологія складала 38,82 % та 28,24 %, тоді як 
хірургічна та терапевтична становила 15,15 % і 
24,24 % та 16,7 % і 20,83 %, відповідно. Слід за-
значити, що у 2011 році захворювань бактеріаль-
ної та грибкової етіології було виявлено по 
6,06%. У 2012 році було зареєстровано 189 ви-
падки бактеріальної етіології, що становить 12,5 
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%. Загалом, за період із 2011 по 2013 рік акушер-
сько-гінекологічних захворювань зареєстровано 
4204 випадки, що складає 49,41 %; хірургічних та 
терапевтичних захворювань 1450 (17,65 %) та 
1259 (22,35 %) випадків, відповідно. Серед інфе-
кційної патології зареєстровано 415 випадків бак-
теріальної етіології, що становить 5,88 % та по 
239 та 173 випадки грибкової та паразитарної 
етіології, що становить відповідно 2,35 %. 

При дослідженні показників акушерської та 
гінекологічної патології сук різних порід та безпо-
родних, клініки дрібних тварин «Ветсервіс» за 
2011-2013 р. ми отримали наступні результати 
(табл. 1). Кількість сук з акушерськими (патологія 
органів статевої системи, та молочної залози – 
47,12 %), та гінекологічними розладами, (патоло-
гія зовнішніх статевих органів, матки, яєчників, 
яйцепроводів та несправжня вагітність – 52,88 
%), незначно різнилися. При акушерській патоло-
гії частіше реєстрували захворювання статевої 

системи – 27,09 %, суки з розладами молочної 
залози склали – 19,22 %. Аналізуючи показники 
гінекологічної патології, можна стверджувати, що 
29,59% сук мали патологію зовнішніх статевих 
органів та матки, 14,46 % були з патологією яєч-
ників та яйцепроводів, 9,63 % власників зверта-
лися з приводу фантомної вагітності тварин. В 
розрізі дослідних років вищеозначені показники 
не мали значних коливань відносно узагальнених 
відсотків за три роки. 

При аналізі порідних показників потягом дос-
лідних років переважна більшість випадків і аку-
шерської й гінекологічної патології належала без-
породним сукам (11,22 % у 2011 році; 10,65 % у 
2012 році; 8,75 % у 2012 році), проте це пов’язано 
лише з кількісним показником зареєстрованих 
собак. Стверджувати про особливу схильність 
досліджених нами порід до акушерської чи гіне-
кологічної патології, не було підстав. 

 
Таблиця 1 

Динаміка акушерської та гінекологічної патології сук різних порід 

Р
ок
и 

Порода 
Всього 
к-ть 
% 

Акушерська патології Гінекологічна патологія 
Патологія орган 
стат. сист.  

к-ть  
% 

Патологія 
молочної залози. 

к-ть 
% 

Патологія матки та 
зовн. стат органів. 

к-ть 
% 

Патологія яєчників і 
яйцепроводів. 

к-ть 
% 

Несправжня 
вагітність. 

к-ть 
% 

20
11

 

Ретривер 262 
6.23 

84 
1.99 

46 
1.09 

76 
1.8 

23 
0.55 

33 
0.78 

Боксер 276 
6.56 

71 
1.68 

52 
1.24 

89 
2.12 

25 
0.59 

39 
0.93 

Нім. вівчарка 225 
5.35 

68 
1.61 

39 
0.92 

71 
1.69 

19 
0.45 

28 
0.66 

Такса 267 
6.35 

85 
2.0 

41 
0.97 

89 
2.11 

21 
0.5 

31 
0.73 

безпородні 472 
11.22 

107 
2.54 

109 
2.59 

119 
2.83 

54 
1.28 

83 
1.97 

20
12

 

Ретривер 250 
0.59 

64 
1.52 

47 
1.11 

75 
1.78 

22 
0.52 

42 
1.00 

Боксер 258 
6.13 

71 
1.69 

49 
1.16 

85 
2.02 

24 
0.57 

29 
0.69 

Нім. вівчарка 214 
5.09 

54 
1.28 

52 
1.24 

69 
1.64 

29 
0.69 

10 
0.24 

Такса 216 
5.14 

67 
1.59 

28 
0.66 

83 
1.97 

16 
0.38 

22 
0.52 

безпородні 448 
10.65 

109 
2.59 

95 
2.26 

126 
2.99 

42 
1.00 

76 
1.81 

20
13

 

Ретривер 254 
6.04 

69 
1.64 

46 
1.09 

77 
1.83 

24 
0.57 

38 
0.90 

Боксер 216 
5.14 

62 
1.47 

32 
1.76 

81 
1.92 

17 
0.40 

24 
0.57 

Нім. вівчарка 226 
9.37 

54 
1.28 

45 
1.08 

67 
1.59 

23 
0.55 

37 
0.88 

такса 252 
5.99 

62 
1.47 

51 
1.21 

72 
1.71 

26 
0.62 

41 
0.97 

безпородні 368 
8.75 

112 
2.66 

76 
1.80 

65 
1.55 

40 
0.95 

75 
1.78 

За три роки 4204 1139 
27.09 

808 
19.22 

1244 
29.59 

405 
9.63 

608 
14.46 

 

Відсоток сук, власники яких звернулися за 
допомогою до клініки з приводу несправжньої 
(фантомної) вагітності, протягом дослідних років 
був значним і в порідному розрізі, й при порівнян-

ні показника за рік. Так у 2011 році з фантомною 
вагітністю зареєстровано 0,78 % сук породи рет-
ривер, 0,93 % боксерів, 0,66 % німецьких вівча-
рок, 0,73 % такс, та 1,97 % безпородних. У 2012 
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році реєстрували 1,00 % ретриверів, 0,69 % бок-
серів, 0,24 % німецьких вівчарок, 0,52 % такс, та 
1,81 % безпородних сук з несправжньою вагітніс-
тю. Відсоток вищевказаного показника у 2013 
році був наступним: 0,90 % ретриверів, 0,57 % 
боксерів, 0,88 % німецьких вівчарок, 0,97 % такс, 
та 1,78 % безпородних. 

Аналіз показників акушерської та гінекологіч-
ної патології сук, дає можливість стверджувати, 
що при несправжній вагітності вкрай важливим є 
диференційний діагноз. Тому діагностика не-
справжньої (фантомної) вагітності сук, власники 
яких зверталися у ветеринарну клініку «Ветсер-
віс», проводилася за наступною методикою:  

1) збір анамнезу та спостереження за пове-
дінкою тварини. 

В анамнезі звертали увагу на те, що самка 
частіше лежить, або безцільно бродить по квар-
тирі, при цьому скиглить або виє, настрій зміню-
ється від пригніченого до грайливого; відмовля-
ється від ігор з власниками; неохоче виходить на 
прогулянку; збирає м'які іграшки, черевики та інші 
речі; готує місце для родів. В підготовленому 
гнізді, приймає позу для годування цуценят: ля-
гає на бік, виставляючи вперед молочні пакети, 
підсовує іграшки під соски й деякий час прово-
дить в такому положенні. У самок з несправж-
ньою вагітністю реєструється рефлекс захисту 
нащадків. При гострому прояві клінічних ознак, 
іноді спостерігаються фантомні роди. Тварина 
відтворює рухи що нагадують потуги. 

2) загальний клінічний огляд тварини. 

У самки за несправжньої вагітності, відзна-
чається збільшення та гіперемія молочних паке-
тів, в тканині яких, при пальпації, не виявляється 
патологічних змін. Тканина молочних пакетів, 
завдяки посиленому кровообігу, пружна, м’яка, 
набрякла. Шкіра еластична, помірно зволожена. 
Реєструється збільшення об’єму черева, іноді 
досить значне (в рогах матки накопичується псе-
вдо навколоплідна рідина, серозно-слизового 
характеру, яку слід відрізняти від ексудату), через 
що самка візуально нагадує вагітну. Вульва та 
слизова присінку збільшена й набрякла. При гли-
бокій пальпації черева за попереднього випорож-
нення сечового міхура, промацуються ніжно-м’які 
роги матки, які надмірно виступають у черевну 
порожнину й прилягають до черевної стінки. За 
фантомних родів, спостерігається виділення з 
піхви невеликої кількості слизу. Такий стан суки 
імітує передвісники родів.  

3) ультразвукове дослідження. 
Для виключення справжньої вагітності про-

водять дослідження сук за допомогою апарату 
УЗД. За несправжньої вагітності, на моніторі при-
ладу візуалізуються збільшені роги матки (відно-
сно розмірів невагітного стану), з потовщеними 
стінками. В просвіті рогів реєструється накопи-
чення рідини, кількість якої значно варіює, на 
яєчниках жовті тіла. 

Дані, отримані нами при дослідженні клініч-
ного прояву несправжньої вагітності сук в умовах 
клініки дрібних тварин «Ветсервіс» за 2011-2013 
р., наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Клінічний прояв несправжньої вагітності сук  

клініки дрібних тварин «Ветсервіс» за 2011-2013 р. 

Роки Загальн. к-ть сук 
з неспр ваг 

Клінічний прояв несправжньої вагітності 
Зміна 

поведінки 
К-ть/% 

Будова гнізда 
та усамітнення 

К-ть/% 

Фантомні 
роди 
К-ть/% 

Набряк та гіперемія 
молоч пакетів,  

К-ть/% 

Лактація, набряк та 
гіперемія вульви 

К-ть/% 

Збільшення 
об’єму черева 

К-ть/% 
2011 214 214/100 105/49.5 18/8,4 186/86.9 98/45.7 21/9.8 
2012 179 179/100 87/48.0 11/6.1 154/86.0 76/42.4 13/7.2 
2013 215 215/100 116/53.9 12/5.5 201/93.4 125/58.1 34/29.3 

 

Кількість сук зі зміною поведінки (безцільне 
бродіння, скигління, зміна настрою; відмова від 
ігор та прогулянок; збирання  іграшок) протягом 
усіх дослідних років складала 100 %. Будували 
гнізда та усамітнювалися в середньому 50,46 % 
самок. Спостерігали фантомні роди в середньому 
в 6,6 % сук протягом дослідних років. Набряк та 
гіперемію молочних пакетів реєстрували майже у 
89 % сук за фантомної вагітності, тоді як лактація 
починалася лише у 48,73 % тварин. Збільшення 
об’єму черева реєстрували лише у 15,4 % сук. В 
розрізі дослідних років вищеозначені показники 
не мали значних коливань відносно узагальнених 
відсотків за три роки. 

Перспективи досліджень з даного напря-
мку. Перспективою подальших досліджень є 

опрацювання обґрунтованих методів профілакти-
ки, діагностики та лікування сук за несправжньої 
вагітності. 

Висновки. 1. За дослідні роки найбільший 
відсоток захворювань сук складає акушерсько-
гінекологічна патологія: 49,41 %. 

2. Відсоток сук з несправжньою вагітністю за 
дослідні роки склав 14,46 % від загальної кількос-
ті хворих на акушерсько-гінекологічну патологію, 
порід схильних до несправжньої вагітності нами 
виявлено не було. 

3. При постановці діагнозу за несправжньої 
вагітності у сук, необхідно застосовувати, окрім 
анамнестичних даних та клінічного огля-
ду,ультразвукове дослідження. 
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Number of obstetric bitches (pathology of the reproductive system and breast – 47,12 %), and gyneco-
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ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІМУНОРЕГУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ОКСИТЕТРАЦИКЛІНУ 
НА ОРГАНІЗМ КОРІВ ЗА ЕНДОМЕТРИТУ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ ЙОГО ВВЕДЕННЯ 

 
О. О. Боднар, к.біол.н., доцент, Подільський державнийаграрно-технічного університет 
 
Проведено порівняльний аналіз показників імунного статусу організму корів при гнійному ендо-

метриті. Встановлено, що регіонарное введення препаратів підвищує ефективніть лікування корів 
при гнійному ендометриті, сприяє більш активній імунореабілітації організму корів. 

В організмі корів хворих на гострий гнійно-катаральний ендометрит, відбуваються суттєві 
коливання популяцій лімфоцитів: вміст загальної кількості лімфоцитів (р<0,01), Т-лімфоцитів 
(р<0,01) та Тµ-клітин (р<0,05) у порівнянні із показниками клінічно здорових корів був вірогідно ниж-
чим, тоді як вміст Т-супресорів їх перевищував (р<0,05), що свідчить про пригнічення клітинних 
механізмів захисту. Менш лабільними виявились показники вмісту В-клітин, частка яких у всіх гру-
пах істотно не різнилася. 

Ключові слова: корова, післяпологовий період, імунний статус, реактивність, гнійний ендо-
метрит, регионарное вступ, лімфоцит, раціональна антибіотикотерапія. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Гнійний ендометрит залишається 
найбільш поширеною формою післяродової па-
тології у корів; він може набувати масового ха-
рактеру і спричиняти стійкий стерилітет самок. По 
своїй суті ендометрит є інфекційним процесом, а 

розвиток запального процесу в матці свідчить 
про те, що тут створилися сприятливі умови для 
бурхливого розмноження та прояву патогенних 
властивостей різноманітної мікрофлори [1-3].  

Для лікування і профілактики пуерперальної 
інфекції у корів використовують широкий спектр 


