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Skripka M.V., Kolych N.B., Garkava V.V. Dependent mechanism of death from the morphologi-
cal status of the animal. 

The article examines the mechanisms depending death during the stay of animals in the same dan-
gerous conditions for life on the morphological state of the organism. In some cases, during the study of 
animal carcasses, the combined effect of external and internal factors, it is difficult to determine which is the 
determining factor, and that is the direct cause of death. Therefore, the investigation of informativeness of all 
the data in each case, in the event of a similar set of symptoms is needed to properly determine the direction 
of the treatment and study of measures of prevention and animal deaths. 
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В статті наведено результати моніторингу розповсюдження папіломатозного пальцевого 

дерматиту поміж різних вікових груп корів високопродуктивного стада. З’ясовано, що дана хвороба 
вражає значну частину тварин. При цьому більш інтенсивно вражаються корови-первістки (30-
36,6 %), суттєво менше – нетелі та корови другої - п’ятої лактацій (8,1 та 19,5 % відповідно). 

Ключові слова: нетелі, корови, вікові групи, пальцевий дерматит. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Відповідно до тематичних літературних 
посилань, захворювання кінцівок, особливо па-
льців та ратиць у великої рогатої худоби, явля-
ють собою важливу проблему для тваринницьких 
господарств більшості країн світу з розвинутим 
молочним скотарством. 

Зв'язок з важливими науковими і прак-
тичними завданнями. Дане дослідження прове-
дено за темою «Патологія кінцівок у продуктив-
них тварин (етіологія, патогенез, діагностика та 
вдосконалення засобів боротьби)», державна 
реєстрація за № 0109U008170. 

Аналіз основних досліджень і публікацій 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Пальцевий дерматит (ПД) (лат. Dermati-
tisdigitalis) – дане захворювання, вперше було 
описане 40 років тому, Cheli і Mortellaro – дослід-
никами із Італії [1]. Отож цю патологію називають 
ще «Італійська копитна гниль». Крім основних 
термінів існує ще кілька наукових та обіходових 
назв оцієї хвороби: від папіломатозу і хвороби 
Мортелларо – до «копитної бородавки».  

ПД за сучасним визначенням – це високо 
контагіозне захворювання, що має стадійність 
розвитку, важко піддається повному виліковуван-
ню, має схильність до рецидивів. Клінічно вира-
жається ураженням шкіри у формі круглих або 
овальних, сильно почервонілих і ущільнених ді-
лянок у між пальцевій області та п’ятці. В окре-
мих випадках відзначують проліферативні (боро-
давчасті) зміни та посилений ріст волосяного 

покрову навкруг зон враження.  
З другої половини 80-х років минулого сто-

ліття, дану патологію почали реєструвати й у 
інших Європейських країнах. За повідомленнями 
з Німеччини (1987), захворювання копитець ви-
являли у 42,6-57,7 % корів. Із загальної маси па-
тологій, папіломатоз складав 10,9-15,1 %. По 
причині хвороб кінцівок, відбувалось передчасне 
вибракування значної частини поголів’я, тому на 
багатьох фермах, тривалість використання корів 
в середньому буває лише дві лактації [2]. 

Про систематичні виявлення характерних 
ознак ПД поміж молочного поголів’я корів в різних 
регіонах Великобританії впродовж 1988-1990 
років повідомили Bassett etall., Blowey [3-5]. В 
1993 році великий колектив авторів також наво-
дять факти широкого розповсюдження ПД поміж 
поголів’я молочних корів в Нідерландах [6]. 

Відповідно існуючих публікацій, з часом, ПД 
розпочали діагностую в країнах Північної та Пів-
денної Америки, Близького сходу та практично в 
усіх країнах з розвинутим промисловим молоч-
ним скотарством, а також у стадах худоби, які 
тривалий час утримують на пасовищах [7-10]. 

За останнє десятиріччя, все частіше стала 
з’являтись звістки, про розповсюдження  ПД у 
сусідніх країнах: Білорусії [11, 12] та Російській 
Федерації [13, 14]. 

Одне з перших повідомлень про виявлення 
ПД на території нашої країни відноситься до 2005 
року [15]. Нині, за нашими спостереженнями, ця 
хвороба досить широко розповсюджена в ряді 
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молочних ферм зони Поділля, хоча її статистики 
не існує [16]. 

Мета роботи. Виходячи з повідомлень іно-
земних дослідників про значне розповсюдження 
ПД переважно на поголів’ї молодих корів та об-
меженість вітчизняних подібних даних, виникла 
необхідність моніторингових досліджень по 
з’ясуванню причин поширення ПД та особливості 
перебігу його поміж худоби із вікових груп нетелів 
та корів-первісток. 

Матеріали і методи досліджень. Спосте-
реження за поголів’ям нетелів та корів-первісток 
проводили регулярно продовж двох років (2013-
2014) в господарстві ПП «Деметра-2010» с. Бо-
ришківці, Кам'янець-Подільського району Хмель-
ницької області. В господарстві молочне стадо 
корів сформовано в основному з тварин голш-
тинської і української чорно-рябої порід та, част-
ково – помісі цих порід. В цей період середньомі-
сячне поголів’я корів підтримувалось на рівні 240-
250 голів Це молочне стадо відзначається висо-
кою продуктивністю (понад 7200 л на корову).  

В даному господарстві, для нетелів (3-8-ми 
місячної тільності) традиційне застосовується 
постійне безприв’язне утримання. При цьому, в 
теплий період року, худоба цілодобове перебу-
ває в оборі, що частково (біля 10 %) обладнана 
покрівлею з годівницями, жолобом для солі (у 
вигляді брикетів-лизунців) та поїлок для автона-
пування, вода до яких поступає з артезіанської 
свердловини. Під навісом вся площадка має тве-
рде бетонно-асфальтове покриття. Всю решту 
площі обори становить рівна ґрунтова поверхня, 
котру періодично (після опадів) розрихлюють 
(дискують та коткують). Весною та в кінці літа 
ґрунтову поверхню обори дезінфікують за допо-
могою сухого гіпохлориту кальцію та порошкови-
дного гідроксидукальцію. В холодну пору року 
нетелі мають вільний доступ до приміщення, де 
біля кормового столу – долівка бетонна, а решта, 
це глибока підстилка з ячмінної або пшеничної 
соломи. Товщина подушки 20-40 см. 

За два-три тижні до передбачуваного роз-
телення нетелів переводять у приміщення пізньо-
го сухостою. Воно облаштовано під вільно вигу-
льний тип утримання корів. Підлога бетонна ли-
ше в проході біля кормового столу та автопоїлок. 
Решта приміщення – це глибока підстилка яку 
поновлюють щоденно шляхом роздування соло-
ми спеціальним технологічним розкидачем. Гній з 
бетонного проходу видаляється раз на добу за 
допомогою трактора зі спеціальним ковшем під-
битим гумою. Тварини мають можливість вільно 
виходити зовні на бетонний майданчик. 

Процес розтелення нетелів відбувається в 
загальному родильному відділенні, після чого 
корів-первісток переводять у групу післяродового 
(молозивного) періоду, а далі – в групу роздою. 
Умови утримання описаних групах тварин анало-

гічні тим, які є у пізньому сухостої, проте кожна із 
груп отримує раціон відповідно свого фізіологіч-
ного стану та розміру середньодобового надою 
молока. Практично раціон різниця лише у кілько-
сті концентратів.  

В подальшому, коли у корів-первісток на-
ступає спад лактації, їх переводять на дільницю 
прив’язного утримування. Тут, площу між кормо-
вим столом та гноєтранспортером наслано щи-
тами із соснових дощок. Згортання гною та підс-
тилки (із солом’яної січки) з під корів – відбува-
ється вручну.  

Нетелям, при переході в цех пізнього сухо-
стою, проводять профілактичну функціональну 
обробку копитець з виявленням різних патологій 
та призначенням відповідного лікування. Спосте-
реження за станом кінцівок у нетелів та корів 
вели систематично. Результати фіксувались під 
час планових профілактичних функціональних 
обрізувань копитець, а також під час вимушених 
лікувальних обробок копитець корів з клінічними 
ознаками кульгавості та видимими проявами па-
льцевого дерматиту та інших патологій ділянки 
копита. Всі випадки захворювань фіксуються у 
електронній програмі обліку. При цьому клінічну 
оцінку інтенсивності перебігу хвороби при ПД 
проводили по класифікації запропонованій Döpfer 
D. зі співав. [17]. Згідно якої перебігу у хвороби, 
окрім: М0 – здорова шкіра; виділяють наступні 
чотири стадії розвитку: М1 – рання стадія (мале 
враження до 2 см з почервонінням та слабою 
ексудацією); М2 – гострий перебіг (класична бо-
люча виразка); М3 – загоювання (наявність чорної 
струповидної поверхні); М4 – хронічна стадія (во-
лосата бородавка); а деякі інші автори ще виді-
ляють М5 – хронічна стадія рецедивуюча. При 
чому не завжди ці процеси розвивається в назва-
ній послідовності.  

Результати власних досліджень. На мо-
лочному комплексі господарства запроваджена 
ортопедична програма, основним елементом якої 
є трьохразова планова профілактична функціо-
нальна обрізка копитець. Відбувається ця проце-
дура в момент запуску за 55-60 днів до передба-
чуваного отелення та на 60 і 180-й день після 
родів. Окремі тварини, які довгий період не мо-
жуть запліднитись та мають подовжений сервіс-
період – обробляються додатково. Разом з тим, 
щоденно під час моціону, виявляли корів з озна-
ками кульгавості.  

Спостереженнями з’ясовано, що в теплий 
період року реєструється невелика кількість па-
тологій в ділянці копита за винятком періодів 
затяжних дощів. В перший рік спостережень ви-
явили, що корови-первістки уражались ПД часті-
ше (36,7 %) ніж корови другої-п’ятої лактацій 
(19,5 %). При цьому, як правило, процес активізу-
вався після отелення, при наявності запалень 
матки, кетозах чи ацидозу рубця. Також належить 
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відмітити, що співставляючи кількість наявних 
тварин голштинської та української чорно-рябої 
порід та кількість виявлених поміж них з ознаками 
ПД, то майже 75 % хворих становили корови го-
лштинської породи, що потенційно були більш 
високопродуктивні. Сприяє також утримання в 
приміщені з підвищеною вологістю, постійне за-
бруднення дистальних відділів кінцівок.  

У 2014 році в результаті спостережень за 
62-ма нетелями зафіксовано 5 випадків прояву 
ПД (8,1 %). Із числа хворих тварин, стадія М1 
була в 3 тварин (60 %), М2 – 2 випадки (40 %). 
Подальші спостереження за 60-тю коровами-
первістками, дозволили встановити 18 випадків 
прояву ПД на різних стадіях що склало 30 %. Із 
числа хворих тварин, стадія М1 була в 6 тварин 
(33,3 %), М2 – 10 випадків (55,6 %), М3 – 2 випад-
ки (11,1 %).  

Перших три тижні після отелення (молози-
вний період), корів-первісток утримують на глибо-
кій підстилці. В цьому відділенні відносно сухо та 
чисто тому за період спостережень було виявле-
но лише дві хворих тварини з стадією М1.  

В подальшому, коли первістки переходять 
в загальне приміщення роздою, де також без-
прив’язне утримання. Проте з’являються додат-
кові стреси – це: поява нових сусідів, часто до-
сить агресивних; перехід на новий раціон; конку-
ренція за місце біля кормового столу; вимушене 
тривале перебування в стоячому стані; наявність 
хворих корів з стадіями М2 та М5, що можуть бути 
чинником зараження сприйнятливих корів-

первісток. Тому в цей період цей період відзнача-
ється переважно прояв стадії М2 (8 випадків – 
44,5 %). 

В подальшому, коли у корів-первісток на-
ступає спад лактації, їх переводять на дільницю 
прив’язного утримування. В цей період маса ко-
рів-первісток голштинської  породи сягає до 650 
кг. Через великі габарити тварини не поміщають-
ся у стійлі розрахованому на українську чорно-
рябу породу масою до 500 кг. Тому задня частина 
тіла їх, в тому числі вим’я і тазові задні кінцівки 
майже постійно находяться у жолобі гноєтранс-
портеру, де піддаються травмуванню та мацера-
ції з подальшим інфікуванням. При цьому в обла-
сті скакальних суглобів корів, розвиваються про-
лежні, дикубітальні виразки, бурсити, гігроми то-
що, а на копитцях утворюються асептичні подо-
дерматити. Водночас тут було виявлено ще 8 
хворих корів (44,5), при чому стадія М1 була в 4-х 
тварин, М2  та М3 –  по 2 випадки.  

Висновки. 1. Захворювання корів на папі-
ломатозний пальцевий дерматит є розповсюдже-
ною хворобою у високопродуктивних молочних 
господарствах. 

2. Дане захворювання більш характерне 
для корів-первісток переважно голштинської по-
роди. 

Перспектива подальших досліджень. 
Провести співставлення відомих методів лікуван-
ня хворої худоби, виявити з них більш ефективні 
та адаптувати їх до реалій господарства. 
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Прядко В.П., Березовский А.В. Особенности течения папиломатозного пальцевого дер-

матита у нетелей и коров-первесток 
В статье наведено результаты мониторинга распространения папиломатозного пальцево-

го дерматита среди различных возрастных групп коров высокопродуктивного хозяйства. Уста-
новлено, что данная болезнь инфицирует значительную часть животных. При этом более интен-
сивно заражаются коровы первой лактации (30-36,6%), существенно меньше – нетели и коровы 
второй - пятой лактаций (8,1 та 19,5 % соответственно). 

Ключевые слова: нетели, коровы, возрастные группы, пальцевый дерматит. 
 
Pryadko V.P., Berezovsky A.V. Features of papilloma digital dermatitis in heifers and cows first born 
The paper presents the results of monitoring distribution papilloma finger dermatitis among different 

age groups of cows highly herd. It has been found that this disease affects a significant portion of the ani-
mals. Here with more intensely affected cows first child (30-36,6 %), significantly less - heifers and cows 
second - fifth lactations (8.1 and 19.5 %, respectively).  

Keywords: heifer, cow age groups, digital dermatitis 
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