
Значну частину серед всіх захворювань дрі-

бних свійських тварин складають неінфекцій-

ні, серед яких найбільш розповсюдженими є 

хірургічні, які в умовах великого міста склада-

ють до 50 % [1].  

За результатами моніторингу хірургічної 

патології серед дрібних свійських тварин в 

умовах великого міста переважають рани (9 

%), флегмони (7 %), суглобова патологія (6,9 

%), абсцеси (6,5 %) та переломи (5,7%) [2]. 

Відкриті пошкодження в абсолютній більшос-

ті випадків ускладнюються гнійним запален-

ням.  Тому проблема ранових процесів у дріб-

них свійських тварин залишається актуальною 

[3, 4]. 

Серед різноманіття етіологічних факторів, 

на сьогодні головною причиною хірургічних 

хвороб дрібних свійських тварин є порушення 

оптимальних умов годівлі, утримання та до-

гляду [5]. 

Незважаючи на наявні результати щодо по-

ширеності випадкових ран у дрібних свійських 

тварин, інтенсивне збільшення міст, ущільнен-

ня і зміна середовища перебування домашніх 

компаньйонів обумовлює актуальність пробле-

ми відкритих ушкоджень і необхідність пода-

льших досліджень у цьому напрямку. 

Враховуючи наведене вище, була поставле-
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дрібних свійських тварин в умовах міста Дніп-

ропетровськ.  

Матеріал та методи дослідження. Дослі-

дження базувались на аналізі звітної докумен-

тації лікувальних закладів ветеринарної меди-

цини різних форм власності: міської державної 

лікарні ветеринарної медицини м. Дніпропет-

ровськ, ветеринарних клінік «Ветсервіс», 

«ЗооВетЦентр», «Велес», «Біосвіт», ветерина-

рного комплексу «на Передовій». 

Крім того, враховували статистичні дані 

щодо тварин, які надходили до кафедри хірур-

гії і акушерства с.-г. тварин Дніпропетровсько-

го державного аграрно-економічного універси-

тету. 

При надходженні тварин здійснювали їх 

реєстрацію і ретельний збір анамнестичних 

відомостей (умови утримання, годівлі, похо-

дження тварини, характер його використання). 

З’ясовували, при яких обставинах захворіла 

тварина, що викликало хворобу, як вона пере-

бігала, чи надавалася допомога, ким і яка, які 

лікарські речовини застосовувалися, їх дози, 

спосіб введення і отриманий результат. Потім 

проводили загальний клінічний огляд собаки, 

визначали стан життєво важливих органів і 

систем, вимірювали температуру тіла, частоту 

пульсу і дихання. 

Після клінічного огляду і визначення зага-

льного статусу тварини приступали до деталь-
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ного дослідження ділянки ураження за допо-

могою різних діагностичних методів. Методом 

огляду визначали загальний стан патологічно-

го вогнища, наявність забруднень, стан шкіря-

ного покриву, ступінь пошкодження шкіри, 

величину набряку, інфільтрату або проліфера-

ту. Визначали характер ексудату, його консис-

тенцію, колір, запах, кількість, наявність в 

ньому різних сторонніх предметів. Встановлю-

вали основні клінічні ознаки пошкодження, 

величину зони ураження. Методом пальпації 

визначали ступінь вираження болю в зоні па-

тологічного процесу, ступінь набряку тканин, 

характер набряку, місцеву температуру, наяв-

ність крепітації, флюктуації. Методом зонду-

вання встановлювали глибину патологічного 

процесу, наявність розшарування, ніш, ки-

шень, стан тканин (щільна, в’яла), пульсацію 

вен. Методом пункції визначали вміст (кров, 

лімфа, гній) різних патологічних порожнин 

(гематома, лімфоекстравазат, абсцес).  

Результати досліджень та їх аналіз. Про-

ведено моніторинг розповсюдження незараз-

них хвороб у дрібних свійських тварин в умо-

вах міста Дніпропетровськ. Аналізували дані, 

представлені лікарнями ветеринарної медици-

ни різних форм власності (державні та приват-

ні). 

Встановлено, що незаразна патологія діаг-

ностована у 1152 собак та 786 кішок. Серед 

них у собак хірургічна патологія найпоширені-

ша (складала 47,22 %), у кішок – займає друге 

місце (38,42 %). Достатньо поширеною вияви-

лась терапевтична патологія – реєструвалась 

відповідно в 33,94 та 45,55 % випадках. Аку-

шерсько-гінекологічні хвороби діагностували 

у 18,84 % собак та 16,03 % кішок (таблиця 1).  
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Хвороби 
Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Хірургічні 544 47,22 302 38,42 

Акушерсько-гінекологічні 217 18,84 126 16,03 

Внутрішні незаразні 391 33,94 358 45,55 

Всього 1152 100 786 100 

Таблиця 1. Структура незаразної патології дрібних свійських тварин в умовах міста 
Дніпропетровськ  

Згідно результатам досліджень, представле-

ним у таблиці 2, у собак частіше констатують 

відкриті механічні пошкодження (207 пацієн-

тів – 38,05 %), дещо рідше – патологічні про-

цеси, які супроводжуються розвитком запаль-

ної реакції і пухлини (181 тварин – 33,27 %) та 

переломи кісток (156 тварин – 28,68 %). Зазна-

чені захворювання у котів реєстрували відпо-

відно в 39,07; 43,05 та 17,88 % випадках.  

Вивчення частоти реєстрації ран у свійсь-

ких тварин в сезонному аспекті (таблиця 3) 

вказує на те, що взимку відсоток таких пошко-

джень мінімальний (складає у собак 11,11 %, 

кішок – 12,71 %), а максимальний – в першому 

випадку влітку (38,65 %), другому – навесні 

(33,90 %). В інші періоди відкриті пошкоджен-

ня реєструють приблизно у 25 % пацієнтів 

Хірургічна патологія 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Відкриті механічні пошкодження 207 38,05 118 39,07 

Процеси, які супроводжуються запа-

ленням та пухлини 
181 33,27 130 43,05 

Переломи кісток 156 28,68 54 17,88 

Всього 544 100 302 100 

Таблиця 2. Хірургічні хвороби дрібних свійських тварин в умовах міста Дніпропетровськ  



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 

(собаки – навесні – 25,60 %, восени – 24,64 %; 

кішки – влітку 28,81 %, восени – 24,58 %). 

Визначення рівня ураження у дрібних свій-

ських тварин різних вікових груп (таблиця 4) 

свідчить, що частіше рани діагностують у віці 

від 2 до 4 років (собаки – 36,71 %; кішки – 

32,20 %), а у тварин 8 років та старше конста-

тують мінімальний поріг захворюваності 

(відповідно 13,05 та 16,10 %). У тварин до ро-

ку та від 5 до 8 років зазначену патологію ре-

єстрували приблизно у 25 % випадків.  

Локалізація випадкових ран у собак харак-

теризувалась наступними особливостями: в 

абсолютній кількості випадків вони реєструва-

лись в ділянці кінцівок (50,24 %), зона грудної 

стінки пошкоджувалась рідко (9,18 % пацієн-

тів). У кішок дану патологію виявляли у 38,98 

% тварин на кінцівках, дещо рідше – в ділянці 

голови (21,19 %), черевної (22,88 %) і грудної 

стінки (16,95 %) (таблиця 5).  

Таким чином, отримані результати підтвер-

джують інформацію інших дослідників [6] та 

доводять значну поширеність відкритих по-

шкоджень у дрібних свійських тварин в умо-

вах промислових міст, що обумовлено суттє-

вим впливом несприятливих факторів зовніш-

нього середовища на тварин, серед яких мож-

на виділити високу щільність знаходження со-

Сезон року 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Весна 53 25,60 40 33,90 

Літо 80 38,65 34 28,81 

Осінь 51 24,64 29 24,58 

Зима 23 11,11 15 12,71 

Всього 207 100 118 100 

Таблиця 3. Сезонні особливості реєстрації випадкових ран у дрібних свійських тварин 

Вік тварин, років 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

До року 49 23,67 29 24,58 

2 – 4 76 36,71 38 32,20 

5 – 8 55 26,57 32 27,12 

Старші 8 років 27 13,05 19 16,10 

Всього 207 100 118 100 

Таблиця 4. Реєстрація ран у дрібних свійських тварин залежно від віку  

Ділянка тіла 

Собаки Кішки 

кількість % кількість % 

Голова, шия 31 14,98 25 21,19 

Грудна стінка 19 9,18 20 16,95 

Черевна стінка 53 25,60 27 22,88 

Кінцівки 104 50,24 46 38,98 

Всього 207 100 118 100 

Таблиця 5. Локалізація відкритих пошкоджень шкіри у дрібних свійських тварин 
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бак і кішок, відсутність  вигульних майданчи-

ків, інтенсивний рух автотранспорту, пору-

шення умов годівлі і утримання тощо.  

Висновки. 1. Моніторинг незаразних захво-

рювань дрібних свійських тварин свідчить про 

широке розповсюдження хірургічної патології 

(собаки – 47,22 %, кішки – 38,42 %), у структу-

рі яких, провідне місце займають відкриті по-

шкодження (становлять відповідно 38,05 та 

39,07 %). 

2. Встановлено, що випадкові рани най-

більш часто діагностуються  у собак влітку 

(38,65 %), у кішок – навесні (33,90 %) віком від 

2 до 4 років (відповідно 36,71 та 32,20 %) за 

переважного ураження кінцівок (відповідно 

50,24 і 38,98 %). 

3. Результати досліджень дозволяють виді-

лити фактори ризику, які доцільно використо-

вувати з метою розробки профілактичних за-

ходів за даної патології. 

Перспективи подальших пошуків. Ре-

зультати проведених досліджень підтверджу-

ють актуальність дослідження проблеми випа-

дкових ран в умовах великих промислових 

міст та обґрунтовують необхідність подальшо-

го вивчення зазначеного патологічного проце-

су, враховуючи не адаптованість тварин до 

подібних умов, що дозволить удосконалити 

наявні методики лікування. 
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Проведен мониторинг случайных ран у собак и кошек в условиях города Днепропетровск. Ус-

тановлены группы риска и критические временные отрезки, которые обусловлены выявленными 

закономерностями: максимальный пик регистрации открытых повреждений связан с животны-

ми возрастом от двух до четырёх лет (собаки – 36,71 %; кошки – 32,20 %), участками конечно-

стей (соответственно 50,24 и 38,98 %), а также летним (для собак – 38,65 %) и весенним (для 

кошек – 33,90 %) периодом года. Полученные результаты позволяют разработать комплекс 

профилактических мероприятий при данной патологии 

Собаки, кошки, заболеваемость, хирургические болезни, случайные раны, травматизм 


