
Вступ. Останнім часом відмічено ріст за-

хворюваності собак на папіломатоз ротової 

порожнини, У зв’язку з цим, пошук ефектив-

них методів лікування цієї патології є достат-

ньо актуальною проблемою.  

За літературними даними, під час лікування 

папіломатозу ротової порожнини у собак ма-

ють місце певні труднощі. Однією з проблем є 

те, що після проведеного лікування у деяких 

випадках спостерігаються рецидиви. Автори 

пов’язують це з порушеннями природної рези-

стентності і стану імунного захисту організму 

[8, 11]. 

За даними літературних джерел, певну ефе-

ктивність під час лікування папіломатозу у 

собак має фоспреніл – препарат який застосо-

вують для лікування вірусних інфекцій дріб-

них домашніх тварин [4, 5, 6]. Автори також 

повідомляють про ефективність інтерферонів 

під час лікування папіломатозу [2]. 

В США протягом багатьох років застосову-

вали системну хіміотерапію папіломатозу со-

бак вікристином, циклофосфамідом, доксору-

біцином або блеоміцином. Цей метод лікуван-
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ня використовували в запущених випадках, 

коли папіломи не зникали протягом 5 місяців і 

більше [10]. Мають місце повідомлення про 

лікування папіломатозу ротової порожнини у 

собак хірургічними і кріотерапевтичними ме-

тодами [1, 3, 7, 9]. 

Слід відмітити, що в літературі не достат-

ньо висвітлені деякі аспекти комплексного лі-

кування папіломатозу ротової порожнини у 

собак та оцінка ефективності запропонованих 

методів лікування об’єктивними клінічними і 

лабораторними методами досліджень. Таким 

чином, удосконалення існуючих і розробка 

нових методів лікування папіломатозу у собак 

є достатньо актуальною проблемою. 

Метою було удосконалення комплексних 

методів лікування папіломатозу ротової поро-

жнини у собак з використанням тканинної та 

імуностимулюючої терапії.  

Матеріал і методи дослідження. Матеріа-

лом для досліджень слугували собаки яким 

поставлений діагноз на множинний папілома-

тоз ротової порожнини. Тварин розділили на 

чотири групи – три дослідні і одну контрольну 
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по 3 тварини у кожній.  

В усіх групах тварин, включаючи контроль-

ну, вводили 0,5% розчину новокаїну внутріш-

ньовено в дозі 1 мл на 10 кг ваги тварини 1 раз 

в 4 дні. У першій дослідній групі проводили 

аутоімунну терапію. В другій дослідній групі 

тваринам вводили анфлурон по 1 мл 1 раз в 48 

годин. В третій дослідній групі проводили 

комплексне лікування з введенням новокаїну, 

анфлурону і тканинного аутоімунного препа-

рату. 

У групах тварин, де проводилася аутоімун-

на терапія, хірургічним шляхом видаляли папі-

ломи (біля 5 г), заморожували їх, а потім рете-

льно подрібнювали та заливали фізіологічним 

розчином 1:10. Після цього витримували 36 

годин в холодильнику при + 4°С і додавали 

40% р-н формаліну до 1% концентрації за фор-

мальдегідом. Суміш розводили фізіологічним 

розчином 1:1 і вводили 5 мл на тварину під-

шкірно триразово 1 раз на тиждень. 

Перед початком лікування і повторно через 

2 тижні у тварин проводили забір крові і за 

загальноприйнятими методиками визначали 

кількість еритроцитів, лейкоцитів та гемогло-

біну. 

Для визначення ефективності лікування 

враховували динаміку гематологічних показ-

ників, ступінь регресу папілом, інтенсивність 

їх зникнення та можливу появу рецидивів. 

Результати та їх обговорення. В встанов-

лено, що папіломатоз ротової порожнини час-

тіше реєструється у собак віком від 1 до 5 ро-

ків. Згідно анамнестичним даним, перші папі-

ломи в більшості випадків з’являлися в присі-

нку ротової порожнини та на губах і розпо-

всюджувалися по ротовій порожнині. Частіше 

у собак в ротовій порожнині виявлялися окру-

глі папіломи, що мали світло рожевий колір. 

Рідше спостерігали рельєфні розростання нері-

вної форми, що нагадували кольорову капусту. 

В деяких випадках папіломи рясно покривали 

губи та порожнину рота. Іноді мали місце ви-

падки коли вражалися не тільки губи та ротова 

порожнина, а і шкіра, особливо в ділянці мор-

ди. У деяких собак з папіломатозом ротової 

порожнини спостерігали незначну слинотечу 

та кровотечі через ушкодження папілом. У цих 

випадках іноді мало місце інфікування папі-

лом. Згідно спостережень, у деяких випадках 

папіломатоз проходив без проведення лікуван-

ня в терміни до 6 місяців, а інколи спостеріга-

вся хронічний перебіг. 

Застосування імунотерапії призводить до 

збільшення кількості еритроцитів на 11,3%, 

лейкоцитів на 17,2% та гемоглобіну на 13,5% 

(таблиця). Застосування комплексного ліку-

вання дає дещо кращий результат. Кількість 

еритроцитів в даній дослідній групі через 2 

тижні після початку лікування збільшилася на 

11,6%, лейкоцитів на 33,3% і гемоглобіну на 

15,1%. Найнижчим з усіх дослідних груп було 

підвищення даних показників після застосу-

вання аутоімунної терапії. Кількість еритроци-

тів підвищилася на 8,7%, лейкоцитів на 8,8% і 

гемоглобіну на 2,5%. У контрольній групі ви-

щевказані показники не зазнали суттєвих змін. 

Таким чином, аналізуючи динаміку гемато-

логічних показників, ступінь регресу папілом 

та ступінь їх зникнення можна стверджувати, 
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Таблиця. Гематологічні показники до і після лікування папіломатозу різними способами 

  

Група тварин 

Гематологічні показники 

Еритроцити гр./л Лейкоцити тис./мм³ Гемоглобін гр./л 

До Після %* До Після %* До Після %* 

Перша дослідна група 

(аутоімунна терапія) 

6.60± 

0,64 

6,90± 

1,05 
8,7 

10,33± 

2,52 

11,33± 

2,53 
8,8 

79,67± 

5,86 

81,67± 

5,77 
2,5 

Друга дослідна група 

(анфлурон) 

6,36± 

1,33 

7,17± 

0,81 
11,3 

9,67± 

2,31 

11,67± 

2,31 
17,2 

75,01± 

13,23 

86,67± 

10,4 
13,5 

Третя дослідна група 

(комплексне лікування) 

6,48± 

0,75 

7,33± 

1,0 
11,6 

8,00± 

1,53 

12,00± 

2,0 
33,3 

75,00± 

5,00 

88,33± 

7,64 
15,1 

Контрольна група 

(новокаїнотерапія) 

6,57± 

0,45 

6,60± 

0,36 
0,5 

9,67± 

1,53 

10,33± 

1,53 
6,4 

80,00± 

5,00 

78,33± 

7,63 
- 2,0 

*Примітка: відсоток зміни гематологічних показників через 2 тижні після початку лікування. 



що застосування аутоімунного препарату в 

першій дослідній групі не привело до очікува-

ного результату. Лише у однієї тварини спо-

стерігали регрес папілом майже до повного 

зникнення. У інших двох собак, введення цьо-

го препарату сприяло зникненню лише части-

ни папілом.  

Дещо кращий результат отриманий в другій 

дослідній групі де вводили анфлурон. В усіх 

собак даної дослідної групи папіломи зменшу-

валися у розмірі, ставали світлішого кольору і 

в терміни до 3 тижнів зникли майже повністю.  

Слід відмітити, що найбільш ефективним 

було комплексне лікування папіломатозу з ви-

користанням як аутоімунної терапії, так і ан-

флурону, у третій дослідній групі. Усі тварини 

даної групи одужали. За період спостереження 

(до 1 року) нові папіломи не виникали. Тера-

пія новокаїном у контрольній групі виявилася 

майже не ефективною, та привела до зникнен-

ня папілом лише у однієї тварини. Таким чи-

ном, можна стверджувати, що папіломатоз ро-

тової порожнини у собак слід лікувати ком-

плексно з застосуванням як тканинної, так і 

імунотерапії. 

Висновки. 
1. Папіломатоз ротової порожнини частіше 

реєструється у собак віком від 1 до 5 років. 

Перші папіломи в більшості випадків з’явля-

ються в присінку ротової порожнини та на гу-

бах, а з часом розповсюджуються по ротовій 

порожнині. Вони мають округлу форму, світ-

ло-рожевий колір або представляють собою 

рельєфні розростання нерівної форми. В де-

яких випадках захворювання проходить без 

проведення лікування в терміни до 6 місяців. 

2. Лікування папіломатозу ротової порож-

нини у собак анфлуроном є ефективним. За-

стосування аутоімунного тканинного препара-

ту з папілом викликає зникнення лише части-

ни папілом. Застосування імунотерапії призво-

дить до збільшення кількості еритроцитів на 

11,3%, лейкоцитів – на 17,2% та гемоглобіну – 

на 13,5%. 

3. Комплексний метод лікування папілома-

тозу має вираженіший стимулюючий вплив на 

резистентність і ступінь імунологічного захис-

ту собак, ніж окреме застосування анфлурону і 

аутоімунного тканинного препарату, що під-

тверджується гематологічними показниками. 

Кількість еритроцитів в даній дослідній групі 

через 2 тижні після початку лікування збіль-

шилася на 11,6%, лейкоцитів – на 33,3% і ге-

моглобіну на – 15,1%. 

4. Комплексний метод лікування папілома-

тозу з використанням анфлурону і аутоімунно-

го тканинного препарату з папілом є ефектив-

ним і може використовуватися для лікування 

цього захворювання. Даний метод призводить 

до скорочення термінів одужання. 

Перспективи подальших пошуків. На пе-

рспективу планується вивчення ефективності 

імуностимулюючих препаратів в системі ком-

плексного лікування папіломатозу у собак. 
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ЕФФЕКТИВНОСТЬ АУТОИМУННОЙ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАТОЗА 

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У СОБАК  

Самойлюк В. В., Мищанчук М. В. 

Днепропетровський государственный аграрно-економический университет, г. Днепр 

Установлено, что папиломатоз ротовой полости чаще регистрируется у собак возрастом от 1 до 5 

лет. В некоторых случаях заболевание проходит без проведения лечения в сроки до 6 месяцев. Лечение 

папилломатоза у собак анфлуроном более эффективно чем применение аутоимунного тканевого препара-

та из папиллом, что вызывает исчезновение только их части. Спустя две недели после начала иммуноте-

рапии количество эритроцитов увеличивается на 11,3 %, лейкоцитов на 17,2 % и  гемоглобина на 13,5 %. 

Комплексный метод лечения папилломатоза имеет более выраженное стимулирующее влияние на рези-

стентность и степень иммунологической защиты собак чем отдельное применение анфлурона и аутои-

мунного тканевого препарата, что подтверждается гематологическими показателями. Количество 

эритроцитов в данной опытной группе через 2 недели после начала лечения увеличилось на 11,6 %, лейко-

цитов на 33,3 % и гемоглобина на 15,1 %. Комплексный метод лечения папилломатоза с использованием 

анфлурона и аутоимунного тканевого препарата из папиллом является эффективным и может использо-

ваться для лечения данной болезни. Этот метод приводит к сокращению сроков выздоровления. 

Ключевые слова: анфлурон, аутоимунный препарат, гематологические исследования, папиллома, па-

пилломатоз ротовой полости, собаки. 
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EFFICIENCY OF BY A TISSUE AND STIMULANT IMMUNITY THERAPY IN SYSTEM OF 
HOLIATRY OF AT PAPILLOMATOSIS OF ORAL CAVITY FOR DOGS 

V. Samoylyuk, M. Mishchanchuk 
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro 

It is set during realization of researches, that papillomatosis of oral cavity more often registers oneself for 

dogs in a 1–5 summer age. On occasion a disease passes without treating in terms to 6 months. Treatment of 

papillomatosis for the dogs of anfluron more effectively what application of by a tissue preparation from papillo-

mas, that causes disappearance only of part of papillomas. After two weeks after the beginning of the stimulant 

immunity therapy amount of red corpuscles increases on 11,3 %, leucocytes on 17,2 % and  haemoglobin on 13,5 

%. The complex method of treatment of papillomatosis has more expressed stimulant influence on stability and 

degree of immunological defence of dogs what separate application of anfluron and a tissue preparation from 

papillomas, that confirmed by haematological indexes. The amount of red corpuscles in this experience group in 2 

weeks after the beginning of treatment increased on 11,6 %, leucocytes on 33,3 % and haemoglobin on 15,1 %. 

Complex method of treatment of papillomatosis with the use of anfluron and a tissue preparation from papillomas 

is effective and can be used for treatment of this illness. This method results in reduction of terms of recovery. 

Key words: аnfluron, a tissue preparation from papillomas, dogs, haematological researches, papilloma, 


