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ВСТУП 

Питання збереження відтворювальної здатності сук, а отже, попередження 

виникнення різноманітних видів гінекологічної патології репродуктивних 

органів у собаківництві є досить актуальним питанням, оскільки для регуляції 

статевого циклу, корекції статевої поведінки та для зручності власників собак 

нині масово використовують гормональні контрацептиви. 

Як стверджують автори, консервативний метод контрацепції являє собою 

застосування синтетичних гормональних високоактивних препаратів. Ці 

препарати можуть бути пероральними та ін'єкційними. Перші є у вільному 

продажу в будь якому зоомагазині або ветеринарній аптеці і призначені для 

широкого, а часто і безконтрольного застосування господарями домашніх 

тварин. Другі, як правило, застосовуються тільки у ветеринарних клініках після 

консультації лікаря, з врахуванням ваги тварини та стадії статевого циклу [7, 11, 

15]. 

Для того, щоб зрозуміти механізм дії гормональних контрацептивів у 

собак, необхідно знати, що статевий цикл у суки відзначається великою 

тривалістю, від 3 до 6 місяців і проявляється звичайно двічі на рік. 

Розпочинається він загальним збудженням - гоном, який, залежно від сезону 

року, умов існування, породи та вгодованості тварини, може тривати 8-14 діб і 

більше. Для характеристики статевого циклу у сук звичайно користуються 

класифікацією за В. Хіпом [5]. 

Жіночі статеві гормони поділяються на фолікулярні або естрогенні 

гормони чи естрогени (естрадіол, естріол, естрон) і гестагени - гормон жовтого 

тіла (прогестерон, плацентарний прогестерон) [2]. 

А вплив естрогенів і прогестерону на статеві органи самки має як 

синергічний, так і антагоністичний характер. З одного боку, прогестерон діє на 

слизову оболонку матки лише після підготовчого впливу естрогенів, з іншого, 

він пригнічує скорочення матки, тоді як естрогени їх стимулюють [1]. 

Синтетичним аналогом пролігестерону являється - пролігестон, він має 

властивість інгібувати секрецію лютеїнізуючого (ЛГ) та фолікулостимулюючого 
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(ФСГ) гормону, що виробляються передньою долею гіпофіза. Препарати з 

прогестероном пригнічують синтез естрадіолу фолікулами яєчників, що 

запобігає розвитку морфологічних і психофізіологічних змін у самок, пов'язаних 

із статевим циклом (запобігає розвитку тічки ). Пролігестон змінює фізико-

хімічні властивості слизу в матці, пригнічує проліферацію ендометрію і клітин 

молочної залози. При введенні цих препаратів в період статевого спокою 

(анеструса) пролігестон підтримує концентрацію ЛГ на низькому рівні, в 

результаті чого процес овуляції стає неможливим. Пролігестон депонується в 

жировій клітковині і рециркулює в печінці тварини, з чим і пов'язаний тривалий 

ефект від дії препарату [10, 14]. 

Гормон жовтого тіла і його синтетичні замінники останнім часом широко 

застосовуються для вкорочення сильно вираженої тічки, попередження 

спонтанних абортів, синхронізації охоти [8]. 

Зниження у крові тварин рівня цих гормонів призводить до порушення 

фолікулогенезу у самок, що забезпечує антиестрогенну та антиовуляторну дію 

на гонади тварин, внаслідок чого затримується, переривається тічка та виникає 

пригнічення статевого потягу [9, 12]. 

Слід також зауважити, що для сук дозу гормонального препарату 

підбирають індивідуально залежно від маси тіла, використовуючи інструкцію. 

Гормональні контрацептиви небажано застосувати у сук перед першим еструсом 

і на пізніх стадіях проеструсу. Вірогідність побічних ефектів значно 

підвищується у тих випадках, якщо тваринам застосовували інші аналоги 

прогестерону [3, 13] . 

Як один з побічних ефектів після застосування контрацептивів для 

затримання чи придушення тічки може бути виникнення ятрогенної піометри [4, 

6]. 
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Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи було детальне вивчення 

представлених в аптеках ветеринарної медицини гормональних контрацептивів 

для собак, визначення діючої речовини, вплив на стан статевих органів тварин. 

Дослідження впливу гормональних контрацептивів на організм тварин і 

статевих органів зокрема є дуже актуальним оскільки зазначені препарати 

перебуваються у вільному доступі для власників тварин, що робить можливим 

неконтрольоване їх використання. 

Метою наукового дослідження було визначення зв'язку 

неконтрольованого застосування контрацептивів з виникненням у в подальшому 

патологій статевих органів сук. 

Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 

- визначити гормональні контрацептиви для собак, які користуються 

найбільшим попитом в аптеках ветеринарної медицини; 

- провести моніторинг захворювання статевих органів сук внаслідок 

застосування гормональних контрацептивів; 

- визначити зв'язок захворювань статевих органів сук внаслідок 

застосування гормональних контрацептивів з породною групою, 

віковим класом тварини, сезоном руку; 

- визначити основні види патологій статевих органів різних породних 

груп собак за період проведення дослідження; 

- визначити клінічні показники стану тварин з розладами 

репродуктивних органів внаслідок застосування гормональних 

контрацептивів та провести терапевтичні заходи. 

Об'єкт дослідження - зв'язок виникнення патології репродуктивних 

органів внаслідок застосування гормональних контрацептивів для собак. 

Предмет дослідження - гормональні контрацептиви, які перебувають у 

вільному продажу, суки, яким застосовували зазначені препарати та патологічні 

стани як наслідок їх застосування. 

Методи дослідження. Для проведення досліджень використано клінічні -

для визначення клінічного стану собак із захворюваннями статевих органів; 
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лабораторні: бактеріологічні - для визначення видового складу мікрофлори та 

чутливості до антибіотиків, гематологічні - для вивчення морфологічної картини 

крові, визначення її фізико-хімічних властивостей у собак з патологією статевих 

органів; статистичні - для опрацювання цифрових показників в результаті 

дослідження. 

6 



1. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження з визначення впливу гормональних контрацептивів на стан 

статевих органів собак проводили впродовж 2016-2018 рр., на базі клініки 

ветеринарної медицини «Зоосвіт» м. Вишневе, вул. Л. Українки 33 А, Київської 

області. Вона заснована у 2002 році. До складу приміщень входять: хол де 

проводять реєстрацію тварин, маніпуляційна, лабораторія, операційна, готель 

для тварин. 

Дослідження найбільш використовуваних на ринку України гормональних 

контрацептивів для собак, проводили на базі ветеринарної аптеки №1 м. Києва, 

бульвар Верховної Ради, 5/49. 

Методи дослідження: 

Застосування гормональних контрацептивів і визначення їх впливу на 

виникнення патології статевих органів сук, проводили беручи до уваги: породу 

тварини, її вік, вагу, сезон року. Для цього були опрацьовані журнали реєстрації 

та медичні картки пацієнтів клініки ветеринарної медицини за 2016-2018 рр. 

На базі клініки ветеринарної медицини «Зоосвіт» нами був проведений 

моніторинг захворювання сук акушерськими та гінекологічними 

захворюваннями всього впродовж 2016-2018 рр. Окремо була з'ясована 

кількість гінекологічних захворювань протягом цих років. Також, була 

визначена кількість випадків ускладнень з причини безконтрольного 

застосування гормональних контрацептивів. 

У тій частині роботи, яка стосувалася вивчення гормональних препаратів, 

які перебувають в аптеках ветеринарної медицини у вільному продажу, нами 

було проведено соціальне опитування власників тварин - відвідувачів аптеки з 

приводу застосування ними зазначених препаратів для корекції статевої 

поведінки домашніх улюбленців. Особливо уточнювали, які саме контрацептиви 

вони застосовували, з якою метою, первинно або повторно. Опрацьовували 

інструкції з використання цих препаратів, з'ясовували діючу речовину. 

На початку клінічного дослідження пацієнтів з'ясовували 

загальноприйняті питання анемнезу, особливу увагу надаючи використанню 
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гормональних препаратів для корекції статевої поведінки тварини. Після цього 

визначали загальний стан тварини (температуру, пульс, дихання тощо), стан всіх 

органів і систем. Особливу увагу приділяли стану статевих органів, 

використовуючи огляд, пальпацію. Для необхідності уточнення діагнозу 

використовували УЗД дослідження, лабораторні: гематологічні, бактеріологічні 

дослідження. 

Після проведення клінічного дослідження пацієнта (а за необхідності й 

лабораторного), встановлення діагнозу, визначалися з методом лікування. У 

залежності від виду і тяжкості патологічного процесу проводили оперативне 

лікування (оваріоектомію або оваріогістеректомію). 

8 



2. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Гормональні контрацептиви та їх діюча речовина 

Під час дослідження найбільш використовуваних на ринку гормональних 

контрацептивів для собак, на прикладі, аптеки ветеринарної медицини, ми 

з'ясовували: офіційну торгову назву препаратів, їх діючу речовину та форму 

випуску. Результати наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Сучасні гормональні контрацептиви для собак 

№ Торгова назва 

препарату 

Діюча речовина Форма випуску 

1 Ковінан Пролігестон Суспензія 

2 Контрік для 

самок 

Мегестролу 

ацетат 

Таблетки 

3 ЕКС-5Т Мегестролу 

ацетат 

Таблетки 

4 Пілкан 5 Мегестролу 

ацетат 

Цукрові кубики 

5 Стоп-інтим Мегестролу 

ацетат 

Розчин для 

орального 

використання 

6 Секс-бар'єр Мегестеролу 

ацетат 

Таблетки 

7 Сексінон Мегестеролу 

ацетат 

Таблетки 

8 
Депогестон 
(Bioveta 
Depogeston) 

Мегестеролу 

ацетат 

Суспензія 

9 Ноноестрон Мегестеролу 

ацетат 

Таблетки 
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З даних, наведених в таблиці 1, можна зробити висновок, що основною 

діючою речовиною гормональних контрацептивів для собак, які реалізують 

аптеки є мегестролу ацетат. Лише в препараті ковінан діючою речовиною є 

пролігестон. Форма випуску зазначених засобів: таблетки, розчин для орального 

використання, цукрові кубики, суспензія. 

Мегестролу ацетат - синтетичний прогестаген, впливає на гіпоталамо-

гіпофізарну систему організму тварини, блокує секрецію аденогіпофізом 

гонадотропних гормонів (фолікуло-стимулюючого та лютеїнезуючого). 

Зниження у крові тварин рівня цих гормонів призводить до порушення 

фолікулогенезу у самок, що забезпечує антиестрогенну та антиовуляторну дію 

на гонади тварин, внаслідок чого затримується, пригнічується, та переривається 

тічка та виникає пригнічення статевого потягу. Статевий потяг у тварин після 

приймання повної курсової дози поновлюється через 3-4 місяці. Мегестролу 

ацетат добре всмоктується в шлунково-кишковому тракті та виводиться з сечею 

протягом 1-2 діб після надходження в організм тварини. 

Пролігестон (Proligeston) (торгова назва Delvosteron) є прогестагеном, 

тобто гормональним препаратом з ефектом гестагена. Застосовується у 

ветеринарії, особливо для пригнічення охоти у тварин. Пролігестон зв'язується з 

рецепторами прогестерону з високою спорідненістю. Він має незначний 

прогестероновий ефект і збільшує секрецію маткових залоз. Взаємодія з 

рецепторами прогестерону також призводить до інгібування гонадотропіну. 

Крім того, пролігестон також зв'язується з глюкокортикоїдними рецепторами і 

виявляє значну глюкокортикотропну ефективність. Також, стимулює утворення 

гормону росту в молочній залозі. Всмоктується повільно за підшкірного 

введення. Активний інгредієнт всмоктується відносно швидко в печінці і 

виводиться через жовч і фекалії. Депонування активної речовини ґрунтується на 

повільному всмоктуванні в організм. 
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2.2. Результати визначення найбільш використованих гормональних 

препаратів для сук 

Гормональні контрацептиви для собак є у вільному продажу в аптеках 

ветеринарної медицини та в зоомагазинах і будь-яка людина може придбати їх 

для свого улюбленця. У таблицях 2, 3 наведені найпопулярніші препарати за 

частотою продажу, котрі купають власники для собак. Також, в таблицях 2, 3, 

висвітлена середньостатистична ціна на зазначені препарати та частота 

реалізації. 

Таблиця 2 

Гормональні препарати та їх реалізація 

№ Торгова назва 

препарату 

Середньо 

статистична ціна 

Реалізація № Торгова назва 

препарату 

Середньо 

статистична ціна п % 

1 Пілкан5 17 гривень 17 17 

2 Контрік для самок 30 гривень 27 27 

3 ЕКС-5Т 42 гривень 13 13 

4 Секс-бар'єр 45 гривень 23 23 

5 Стоп-інтим 50 гривень 6 6 

6 Ноноестрон 55 гривень 8 8 

7 Сексіон 110 гривень 2 2 

8 Депогестон 270 гривень 3 3 

9 Ковінан 1000 гривень 1 7 

Таблиця 3 

Найбільш вживані гормональні препарати 

№ Назва препарату 

1 Контрік для самок 

2 Секс-бар'єр 

3 Пілкан5 

4 ЕКС-5Т 
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5 Ноноестрон 

6 Стоп-інтим 

Як наведено в таблицях 2, 3, найчастіше використовуваними 

гормональними контрацептивами для регуляції та придушення статевої охоти у 

сук були: пілкан5, контрік для самок, ЕКС-Т, секс-бар'єр, стоп-інтим, 

ноноестрон. Основною діючою речовиною цих препаратів є мегестролу ацетат. 

Як видно, перші місця за продажами займають найдешевші гормональні 

контрацептиви. З цього можна зробити висновок про те, що на популярність та 

об'єми продажів згаданих препаратів впливає їх вартість. Адже, найдорожчі 

препарати продаються найгірше. 

Контрацептиви для ветеринарного застосування були створенні саме для 

зручності власників тварин, адже в період тічки останні ведуть себе неспокійно, 

можуть бути агресивними, часто тікають під час прогулянки, а дані препарати 

пригнічують вплив жовтого тіла на організм, допомагаючи тим самим 

контролювати їх поведінку. Проте власники тварин часто зловживають цими 

препаратами, використовують їх невідповідно до інструкції, без фахових знань. 

Використання гормональних контрацептивів різними віковими групами 

власників тварин наведені в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Використання гормональних контрацептивів різними віковими групами 

власників тварин та його кратність 

Вік Кількість Первинне 

використання 

Повторне 

використання 

Вік 

П % П % п % 

18-25 15 15,0 6 17,6 9 13,6 

25-30 26 26, 14 41,2 12 18,2 

30-45 18 18,0 10 29,4 8 12,1 

45-70 41 41,0 4 11,8 37 56,1 
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Всього 100 100 34 100 66 100 

Отже, виходячи з наведених в таблиці 4 даних, ми можемо зробити 

висновок, що найбільш популярним було використання гормональних 

контрацептивів у людей віком 45-70 років. Власники тварин віком 18-25 років 

користувалися такими препаратами найменше, 66 % власників, використовували 

дані препарати повторно. 

2.3. Моніторинг захворювання статевих органів сук 

У результаті моніторингу захворювання статевих органів сук внаслідок 

застосування гормональних контрацептивів, проведеного на базі клініки 

ветеринарної медицини «Зоосвіт» протягом 2016-2018 рр., ми з'ясували, що 162 

власників сук звернулися за допомогою у заклад. Результати дослідження 

наведені в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Кількість сук з гінекологічними патологіями 

після застосування гормональних препаратів 

2016 р. 2017 р. 2018 р. Загальна 
кількість 

п % п % п % п % 

Кількість тварин 47 29 62 38,3 53 32,7 162 100 

За даними таблиці 5, захворювання статевих органів сук, як ускладнення, 

внаслідок безконтрольного використання гормональних контрацептивів з метою 

корегування статевої поведінки не мало чіткої тенденції до зростання впродовж 

дослідного періоду. 

За результатами клінічного дослідження пацієнтів з ускладненнями після 

застосування контрацептивів були встановлені діагнози захворювань статевих 

органів. Основними були: піометра, кісти яєчників і онкологічна патологія 
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матки. У таблиці 6 наведені показники захворюваності сук даними патологіями 

по роках за період проведення досліду. 

Таблиця 6 

Частота захворювань сук на піометру, кісти яєчників та онкопатологію 

після застосування гормональних препаратів 

Рік Загальна 

кількість 

хворих 

тварин 

Піометра Кісти яєчників Онкологічна 

патологія матки 

Рік Загальна 

кількість 

хворих 

тварин 

П % П % п % 

2016 47 35 30,2 6 33,3 6 21,4 

2017 62 45 38,8 8 44,5 9 32,2 

2018 53 36 31 4 22,2 13 46,4 

Всього 160 116 100 18 100 28 100 

За результатами даних наведених в таблиці 6, можна зробити висновок, що 

основними видами патологій статевих органів, які виникали внаслідок 

застосування гормональних контрацептивів були: піометра - 71,6 %, онкологічна 

патологія матки - 17,3 %, кісти яєчників - 11,1 %. Застосування цих препаратів 

у сук найчастіше ускладнювалося піометрою. 

2.4. Захворюваність статевих органів сук по породним групам 

Під час обстеження пацієнтів нами був проаналізований зв'язок наявності 

патології репродуктивних органів із породою (відповідно до класифікації 

Міжнародної Кінологічної Федерації (МКФ)) і по роках за період протягом, 

якого проводили дослідження (з урахуванням виставкової групи) за конкретними 

видами патології за 2016-2018 роки. 

Зв'язок захворювання статевих органів сук із породною групою 

представлений в таблиці 7. Відповідно до згаданої класифікації породи собак 

поділяють на десять груп (див. додаток 1 ). 

14 



Таблиця 12 

Захворювання статевих органів сук у зв'язку з породою групою 

(відповідно до класифікації МКФ) 

Номер групи відповідно до 

класифікації МКФ 

Кількість тварин Номер групи відповідно до 

класифікації МКФ п % 

1 14 8,4 

2 18 11,1 

3 7 4,3 

4 23 14,3 

5 27 16,7 

6 6 3,7 

7 5 3,0 

8 15 9,3 

9 37 22,8 

10 8 5,2 

Безпородні 2 1,2 

Всього 162 100% 

Отже, з даних, наведених в таблиці 7, ми можемо зробити висновок, що 

найбільш уразливими, щодо захворювань репродуктивних органів були тварини 

9 породної групи (собаки-компаньйони та тої), що склала 22,8 %. Найменше -

1,2 % захворювання діагностували у безпородних тварин. 

Дані, які стосуються зв'язку захворювання статевих органів сук з 

породними групами за 2016-2018 роки проведення дослідження, наведені в 

таблиці 8. 
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Таблиця 12 

Захворювання статевих органів сук різних породних груп за роками 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Групи 

тварин 

Кількість Групи 

тварин 

Кількість Групи 

тварин 

Кількість Групи 

тварин П % 

Групи 

тварин П % 

Групи 

тварин п % 

1 4 8,5 1 3 4,8 1 7 13,2 

2 6 12,8 2 9 14,5 2 3 5,7 

3 2 4,3 3 1 1,6 3 4 7,6 

4 5 10,6 4 7 11,4 4 11 20,8 

5 8 17,0 5 14 22,6 5 5 9,4 

6 2 4,3 6 0 0 6 4 7,5 

7 3 6,4 7 2 3,2 7 0 0 

8 3 6,4 8 5 8,1 8 7 13,2 

9 11 23,4 9 18 29 9 8 15 

10 2 4,3 10 3 4,8 10 3 1,9 

Безпородні 1 2,0 Безпородні 0 0 Безпородні 1 0 

всього 47 100 62 100 53 100 

Отже, за даними наведеними в таблиці 8, ми можемо зробити висновок, що 

найбільша кількість хворих тварин в 9 породній групі була у 2016 та 2017 році. 

У 2018 році найбільша кількість хворих тварин з ускладненнями після 

застосування гормональних контрацептивів була у 4 породній групі (такси). 

Показник захворювання безпородних тварин був стабільно найменшим 

впродовж зазначених років - 1-2 %. 

2.5. Захворювання статевих органів сук в залежності від віку 

Під час обстеження пацієнтів нами був проаналізований зв'язок 

захворювання репродуктивних органів з віком тварини, враховуючи 
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виставковий клас та за конкретними видами патології у 2016-2018 роках. 

Результати наведені в таблиці 9. 

Таблиця 9 

Захворювання статевих органів сук у в залежності від віку 

Вік тварини (роки) Кількість хворих тварин Вік тварини (роки) 

n % 

2 2 1,3 

3 5 3,0 

4 4 25 

5 30 18,5 

6 58 35,8 

7 47 29 

8 13 8 

9 3 1,9 

Всього 162 100 

Отже, за даними наведеними в таблиці 9, найчастіше ускладнення після 

застосування гормональних препаратів виникали у тварин шестирічної вікової 

групи - 35,8 % найменше у тварин віком два роки - 1,3 %. 

Дані щодо зв'язку захворювання тварини з її віком, враховуючи 

виставковий клас, наведено в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Зв'язок захворювання сук з урахуванням виставкового класу 

Клас тварини Кількість хворих тварин Клас тварини 

n % 

Бейби ( Baby до 6 місяців) 0 0 

Цуценя (Puppy 6-9 місяців) 0 0 

Юніори (Junior 9-18 місяців) 0 0 

Інтермедія (Intermedia 15-24 місяців) 2 1,2 
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Відкритий (Open з 15 місяців) 144 88,9 

Ветерани (Veteran з 8 років) 16 9,9 

Всього 162 100 

Отже, за даними наведеними в таблиці 10, можна зробити висновок, що 

найчастіше ускладнення від застосування гормональних контрацептивів, 

діагностували у сук виставкового класу - відкритий (Open з 15 місяців) - 88,9 %. 

У сук виставкового класу ветерани (Veteran з 8 років) цей показник відповідно 

склав - 9,9 %. У сук виставкового класу інтермедія (Intermedia 15-24 місяців) цей 

показник виявився найменшим - 1,2 %. У тварин більш молодого віку патології 

статевих органів не діагностували. 

2.6. Захворювання статевих органів різних породних груп собак по роках 

Під час обстеження пацієнтів нами був проаналізований зв'язок 

захворювання статевих органів собак різних породних груп, за конкретними 

видами патології за 2016-2018 роки. Результати наведені в таблицях 11, 12, 13. 

Таблиця 11 

Захворювання статевих органів собак різних породних груп, на конкретні 

види патологій у 2016 році 

Номер породної Піометра Кіста яєчників Онкологічна 
групи тварин патологія матки 

n % n % n % 
1 3 8,6 0 0 1 16,7 
2 6 17,1 0 0 0 0 
3 1 2,9 1 16,7 0 0 
4 4 11,3 1 16,7 0 0 
5 8 22,9 0 0 0 0 
6 1 2,9 1 16,7 0 0 
7 3 8,6 0 0 0 0 
8 2 5,7 0 0 1 16,7 
9 6 17,1 2 33,2 3 50 
10 0 0 1 16,7 1 16,7 

Безпородні 1 2,9 0 0 0 0 
Всього 35 100 6 100 6 100 
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Таблиця 12 

Захворювання статевих органів тварин різних породних груп, на конкретні 

види патологій у 2017 році 

Номер породної Піометра Кіста яєчників Онкологічна 
групи тварин патологія матки 

п % п % п % 
1 3 6,7 0 0 0 0 
2 8 17,8 1 12,5 0 0 
3 1 2,2 0 0 0 0 
4 5 11,2 0 0 2 22,2 
5 7 15,5 3 37,5 4 44,4 
6 0 0 0 0 0 0 
7 2 4,4 0 0 0 0 
8 4 8,9 0 0 1 11,1 
9 13 28,9 3 37,5 2 22,2 
10 2 4,4 1 12,5 0 0 

Безпородні 0 0 0 0 0 0 
Всього 45 100 8 100 9 100 

Таблиця 13 

Захворювання статевих органів тварин різних породних груп, на конкретні 

види патологій у 2018 році 

Номер породної Піометра Кіста яєчників Онкологічна 
групи тварин патологія матки 

п % п % п % 
1 6 16,7 1 25 0 0 
2 3 8,4 0 0 0 0 
3 2 5,6 0 0 2 15,4 
4 7 19,4 1 25 3 23 
5 4 11,1 0 0 1 7,7 
6 1 2,8 1 25 2 15,4 
7 0 0 0 0 0 0 
8 7 19,4 0 0 0 0 
9 5 13,8 1 25 2 15,4 
10 1 2,8 0 0 2 15,4 

Безпородні 0 0 0 0 1 7,7 
Всього 36 100 4 100 13 100 
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Отже, за даними наведеними у таблицях 11, 12, 13, можна зробити 

висновок, що найбільш уразливі до захворювання на піометру тварини 5 групи 

(11-22 %), 9 (14-28 %), 2 (8-177 %) породних груп. Найбільш уразливими до 

захворювання на кісти яєчників були тварини 9 (25-37 %), 10 (13-17 %) 

породних груп. Найбільша кількість тварин з онкологічною патологією матки 

була в 9 (50-15 %), 4 (22-23 %) породних групах. Загальна кількість тварин цих 

породних груп після застосування гормональних контрацептивів мала стійку 

тенденцію неухильного зростання протягом трьох років. Інші види патології 

стійкої тенденції до зростання за цей період не мали. 

2.7. Результати захворювання статевих органів сук за сезонами року 

В ході виконання дослідження нами був встановлений зв'язок 

захворювання статевих органів сук внаслідок застосування гормональних 

контрацептивів з сезонами року та окремо по місяцях року, враховуючи види 

патології. Результати дослідження наведено у таблицях 14, 15, 16, 17. 

Таблиця 14 

Зв'язок захворювання статевих органів собак з сезонами року в 

період 2016-2018 років 

Сезон року Кількість хворих тварин по роках Сезон року 

2016 2017 2018 

Сезон року 

П % П % п % 

Зима 4 8,5 5 8,1 2 3, 

Весна 16 34,0 23 37,1 19 35,8 

Літо 10 21,3 15 24,2 11 20,8 

Осінь 17 36,2 19 30,6 21 39,6 

Всього 47 100 62 100 53 100 

Отже, за даними наведеними в таблиці 14, ми можемо зробити висновок, 

що весною 2017 року було діагностовано найбільшу кількість захворювань 
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репродуктивних органів сук, як наслідок безконтрольно використання 

гормональних контрацептивів. Найбільш критичними сезонами, щодо 

ускладнення від застосування даних препаратів є весняний (34 - 37,1 %) та 

осінній (30,6 - 39,6 %) сезони. 

Таблиця 15 

Зв'язок видів захворювання статевих органів собак за 2016 рік 

Місяці року Піометра Кісти яєчників Онкологічна 
патологія матки 

п % п % п % 
Січень 1 2,9 0 0 0 0 
Лютий 2 5,7 0 0 1 16,7 

Березень 3 8,6 2 33,3 0 0 
Квітень 5 14,3 0 0 0 0 
Травень 4 11,4 0 0 2 33,3 
Червень 3 8,6 1 16,7 0 0 
Липень 2 5,7 0 0 0 0 
Серпень 3 8,6 0 0 1 16,7 
Вересень 4 11,4 2 33,3 0 0 
Жовтень 6 17,1 0 0 2 33,3 
Листопад 2 5,7 1 16,7 0 0 
Грудень 0 0 0 0 0 0 
Всього 35 100 6 100 6 100 

Таблиця 16 

Зв'язок видів захворювання статевих органів собак за 2017 рік 

Місяці Піометра Кісти яєчників Онкологічна 
патологія матки 

п % п % п % 
Січень 1 2,2 0 0 1 11,1 
Лютий 0 0 1 12,5 0 0 

Березень 5 11,1 0 0 0 0 
Квітень 8 17,8 1 12,5 2 22,2 
Травень 6 13,3 0 0 1 11,1 
Червень 3 6,7 2 25 0 0 
Липень 2 4,4 0 0 1 11,1 
Серпень 7 15,5 0 0 0 0 
Вересень 2 4,4 2 25 0 0 
Жовтень 6 13,3 0 0 3 33,3 
Листопад 5 11,1 1 12,5 0 0 
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Грудень 0 0 1 12,5 1 11,1 
Всього 45 100 8 100 9 100 

Таблиця 17 

Зв'язок видів захворювання статевих органів собак за 2018 рік 

Місяці Піометра Кісти яєчників Онкологічна 
патологія матки 

П % П % п % 
Січень 0 0 0 0 1 7,7 
Лютий 0 0 0 0 0 0 

Березень 3 8,3 1 25 0 0 
Квітень 5 13,8 0 0 2 15,3 
Травень 6 16,7 1 25 1 7,7 
Червень 0 0 0 0 2 15,3 
Липень 3 8,9 0 0 0 0 
Серпень 4 11,1 0 0 2 15,3 
Вересень 3 8,3 1 25 0 0 
Жовтень 7 19,4 0 0 4 30,8 
Листопад 5 13,8 0 0 1 7,7 
Грудень 0 0 1 25 0 0 
Всього 36 100 4 100 13 100 

Отже, за даними наведеними в таблицях 15, 16, 17, ми можемо зробити 

висновок, що найбільш критичними щодо захворюваності статевих органів 

внаслідок застосування собакам гормональних контрацептивів були: жовтень, 

листопад, квітень травень кожного року дослідження. 

2.8. Результати клінічних досліджень 

Результати анамнезу, клінічного дослідження, а за необхідності і УЗД та 

гематологічних і бактеріологічних досліджень, наведені в роботі стосуються сук 

із захворюваннями статевих органів (піометра, кісти яєчників, онкологічні 

захворювання матки), які з'явилися у них внаслідок застосування гормональних 

контрацептивів. 

За результатами анамнезу дослідних тварин утримували в задовільних 

умовах, з достатньою годівлею, вільним доступом до води, систематичними 
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прогулянками. В анамнезі всім сукам (вперше чи повторно) застосовували 

гормональні контрацептиви з метою регулювання статевої поведінки тварини. 

Загальний стан хворих тварин залежав від виду та ступеню проявлення 

конкретної патології. 

Було досліджено 11 сук, хворих на піометру, яким застосовували 

гормональні контрацептиви. За піометри типові симптоми проявлялися через 5 і 

більше місяців після застосування зазначених гормональних препаратів. 

Захворювання проявлялося частіше за все, через 1-1,5 місяці після останньої 

тічки. У тварин відмічалися загальна слабкість, погіршення апетиту, спрага, у 

тяжких випадках - апетит зникав, посилювалася спрага, спостерігалася блювота, 

поліурія, тварина худнула, мало рухалася, тяжко піднімалася. Волосяний покрив 

втрачав блиск, ставав скуйовдженим. Загальна температура тіла зазвичай була 

нормальна, але в деяких випадках незначно підвищувалася. Одна з вказаних 

ознак могла проявлятися сильніше, інші - слабше чи зовсім бути відсутніми. 

Показники температури тіла хворих на піометру сук, наведені в таблиці 18. 

Таблиця 18 

Показники температури тіла хворих на піометру сук 

№ Кличка тварини Температура тіла (°С) 

1 Аліса 37,9 

2 Нюансі 38,6 

3 Шакіра 38,0 

4 Круасан 39,5 

5 Ебі 38,2 

6 Плюшка 39,7 

7 Террі 38,6 

8 Квині 37,8 

9 Олдрі 39,4 

10 Анні 38,7 

11 Фанфік 38,5 
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З даних наведених в таблиці 18, можна зробити висновок, що у більшості 

пацієнтів температура тіла була в межах фізіологічної норми, у двох - на верхній 

межі, а в однієї тварини була зареєстрована субфібрильна температура. 

Анорексія була зареєстрована у 8 тварин, дані наведені в таблиці 19. 

Таблиця 19 

Маса тіла тварин, хворих на піометру 

№ 
Кличка тварини Порода 

Маса тіла 
тварин (кг) 

Маса тіла 
тварин в 

нормі (кг) 
1 Аліса Иоркшир-тер'єр 1,9 3,2 

2 Нюансі Иоркшир-тер'єр 2,0 3,2 

3 Шакіра Мопс 5,8 7,2 

4 Круасан Вельш Коргі 

Пемброк 

9,4 11,0 

5 Ебі Такса 6,2 9,0 

6 Плюшка Мальтійська 

болонка 

3,4 3,5 

7 Террі Мопс 6,9 7,2 

8 Квині Джек-Рассел-

тер'єр 

5,4 5,5 

9 Олдрі Такса 6,0 9,0 

10 Анні Бігль 6,1 9,5 

11 Фанфік Иоркшир-тер'єр 1,8 3,2 

Отже, за наведеними даними в таблиці 19, можна зробити висновок, що 

анорексію діагностували у 8 тварин (72,8 %). 

З 11 дослідних тварин полідипсію діагностували у трьох собак: Олдрі, 

Аліса, Ебі; поліурію - в 4-х випадках: Фанфік, Нюансі, Шакіра, Олдрі. 
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Особливу увагу приділяли стану статевих органів, використовуючи огляд, 

пальпацію. Остаточний діагноз на піометру встановлювали після УЗД, 

гематологічного та бактеріологічного досліджень. 

За піометри із закритим каналом шийки матки гнійних виділень не 

спостерігали, але в такому випадку об'єм черева був збільшений і відповідно 

збільшений об'єм матки. За помірного наповнення матки патологічним 

ексудатом без утруднень пальпували роги матки через черевні стінки. Вони були 

збільшені в декілька разів, мали ампулоподібні розширення. 

За відкритого каналу шийки матки виявляли гнійні виділення зі статевої 

щілини - рідкої чи густої консистенції жовтувато-зеленого, сірувато-жовтого або 

коричневого кольору. У деяких тварин відділення були не регулярними, могли 

припинятися на декілька днів. В таких випадках і загальний стан тварин 

відповідно покращувався чи погіршувався. 

Гематологічними дослідженнями виявляли характерний лейкоцитоз (20-50 

тис. клітин в одному мкл і більше), зсув лейкоцитарної формули вліво в крові 

відмічали збільшену кількість сечовини ( до 40-280 мг%). 

Після проведення клінічного та необхідного лабораторного дослідження, 

визначення діагнозу проводили відповідне лікування. 

З огляду на загальний стан тварини, показання, перспективу використання 

у відтворені та на бажання власника, всім 11 сукам з діагнозом піометра 

застосували радикальне хірургічне лікування з видаленням ушкодженої матки і 

яєчників. Операцію оваріогістеректомії проводили в умовах клініки 

ветеринарної медицини «Зоосвіт» за загальноприйнятою методикою (див. 

додаток 2). В залежності від загального стану після операції на прохання 

власника тварину забирали додому або залишали на декілька днів у клініці для 

реабілітації. В післяопераційному періоді тваринам застосовували терапію, яку 

зазвичай проводять в таких випадках. Антибіотики за результатами 

бактеріологічного дослідження, враховуючи чутливість до мікроорганізмів, 

курсом. Після реабілітації тварині важлива турбота про неї, а основними 

призначеннями будуть: 
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- обробка місцевих швів; 

- системна антибактеріальна терапія (це можуть бути внутрішньо м'язові, 

підшкірні ін'єкції, іноді призначаються таблетуванні форми); 

- внутрішньовенні інфузії (для тварин, які перенесли операцію з приводу 

піометрів). 

На прохання власників з огляду на те що вони не передбачали 

використовувати тварин у подальшому для відтворення та для запобігання 

виникненню можливих інших патологій статевих органів, в залежності від виду 

патології, в умовах клініки проводили операцію - двосторонню оваріоектомію 

або оваріогістеректомаю. 

У хворих на кісти сук діагностували фолікулярну (77,8 %) та жовтого тіла 

(22,2 %). Клінічні ознаки захворювання залежали від гормональної активності 

кіст. За фолікулярної кісти, коли естрогеновий фон був вищим, у хворих сук 

продовжувався період проеструсу - еструсу. В таких випадках вульва була 

набряклою, виділення з неї мали червонуватий колір або були світлими, в 

окремих випадках були зовсім відсутніми. Відмічали статеве збудження та 

охоту, парування було не ефективним. За лютеїнової кісти діагностували 

продовжений пролонгований анеструс. 

За допомогою пальпації через черевні стінки у сук з кістами в окремих 

випадках вдавалося знайти лише достатньо великі фолікулярні кісти. 

На прохання власників усіх хворих тварин в якості лікування 

застосовували оваріоектомію. Цих тварин не планували використовувати у 

подальшому для племінного розведення. 

Після застосування гормональних контрацептивів діагноз - пухлина матки 

визначали за допомогою УЗД, або у випадках, які вимагали термінового 

хірургічного втручання, після розтину черева. Діагностували доброякісні 

новоутворення, які локалізувалися переважно в тілі матки. У випадках значного 

об'єму новоутворення, коли були здавлені органи черевної порожнини, 

порушена їх діяльність внаслідок постійного механічного подразнення часто 

виникали спайки з навколишніми тканинами та органами. В окремих випадках 
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внаслідок посилення секреторної діяльності ендометрію у суки з'являлись 

виділення з піхви. Лікування полягало у проведенні операції - двосторонньої 

оваріогістеректомії. 

Отже, клінічний прояв ускладнень від застосування гормональних 

контрацептивів залежав від виду конкретної патології, та ступеню тяжкості її 

перебігу. Застосування з метою радикального оперативного лікування 

оваріогістеректомії та оваріоектомії було найбільш доцільним і задовольняло 

вимоги власників тварин. 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатами досліджень найбільшим попитом в аптеках 

ветеринарної медицини користувалися гормональні контрацептиви, діючою 

речовиною в яких був мегестеролу ацетат та пролігестон. Найбільш актуальними 

для власників були найдешевші гормональні контрацептиви (пілкан5, контрік 

для самок, ЕКС-5, стоп-інтим, ноноестрон) їх вартість не перевищувала 55 

гривень. Повторно дані препарати використовували 66 % власників. 

2. Найбільш уразливими, щодо захворювання репродуктивних органів 

були собаки 9 породної групи - 22,8 % (собаки-компаньйони та тої), 

шестирічного вікового класу - 35,8 %; найбільш критичними, щодо виникнення 

ускладнень після застосування гормональних контрацептивів були весняний 

(34-37,1 %) та осінній (30,6-39,6 %) сезони року. 

3. Основними видами патологій статевих органів, які виникали внаслідок 

безконтрольного застосування гормональних контрацептивів за період 

дослідження були: піометра - 71,6 %, кісти яєчників - 11,1 %, онкологічна 

патологія матки - 17,3 %. 

4. Найбільш уразливими до захворювання на піометру були тварини 5 (11-

23 %), 9 (14-28 %), 2 (17-18 %) породних груп; до захворювання на кісти 

яєчників - 9 (25-33 %), 10 (12-25 %) породних груп; до онкологічної патології 

матки - 4 (20-23 %), 9 (15-20%) породних груп. 

5. Клінічний прояв ускладнень від застосування гормональних 

контрацептивів залежав від виду конкретної патології, та ступеню тяжкості її 

перебігу. Застосування з метою радикального оперативного лікування 

оваріогістеректомії та оваріоектомії було найбільш доцільним і задовольняло 

вимоги власників тварин. 
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АНОТАЦІЯ 

Питання збереження відтворювальної здатності сук, а отже, попередження 

виникнення різноманітних видів гінекологічної патології репродуктивних 

органів у собаківництві є досить актуальним питанням, оскільки для регуляції 

статевого циклу, корекції статевої поведінки та для зручності власників собак 

нині масово використовують гормональні контрацептиви. З іншого боку 

безконтрольне, не фахове використання таких препаратів призводить до 

небажаних наслідків, які проявляються збільшенням захворювань статевих 

органів, усунення яких вимагає застосування радикальної хірургічної терапії, 

наслідком, якої нерідко є повна втрата відтворювальної здатності, а в деяких 

випадках, може становити загрозу для життя тварини. 

Метою наукового дослідження було визначення зв'язку 

неконтрольованого застосування контрацептивів з виникненням у в подальшому 

патологій статевих органів сук. 

Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 

- визначити гормональні контрацептиви для собак, які користуються 

найбільшим попитом в аптеках ветеринарної медицини; 

- провести моніторинг захворювання статевих органів сук внаслідок 

застосування гормональних контрацептивів; 

- визначити зв'язок захворювань статевих органів сук внаслідок застосування 

гормональних контрацептивів з породною групою, віковим класом тварини, 

сезоном руку; 

- визначити основні види патологій статевих органів різних породних груп 

собак за період проведення дослідження; 

- визначити клінічні показники стану тварин з розладами репродуктивних 

органів внаслідок застосування гормональних контрацептивів та провести 

терапевтичні заходи. 

Методи дослідження. Для проведення досліджень використано клінічні -

для визначення клінічного стану собак із захворюваннями статевих органів; 
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лабораторні: бактеріологічні - для визначення видового складу мікрофлори та 

чутливості до антибіотиків, гематологічні - для вивчення морфологічної картини 

крові, визначення її фізико-хімічних властивостей у собак з патологією статевих 

органів; статистичні - для опрацювання цифрових показників в результаті 

дослідження. 

Методика дослідження. 

Застосування гормональних контрацептивів і визначення їх впливу на 

виникнення патології статевих органів сук, проводили беручи до уваги: породу 

тварини, її вік, вагу, сезон року. Для цього були опрацьовані журнали реєстрації 

та медичні картки пацієнтів клініки ветеринарної медицини за 2016-2018 рр. 

На базі клініки ветеринарної медицини «Зоосвіт» був проведений 

моніторинг захворювання сук гінекологічними захворюваннями впродовж 2016-

2018 рр. Було проведено соціальне опитування власників тварин - відвідувачів 

аптеки з приводу застосування ними зазначених препаратів для корекції статевої 

поведінки домашніх улюбленців. 

Проводили моніторинг захворювання статевих органів сук внаслідок 

застосування гормональних контрацептивів у зв'язку з породною групою, 

віковим класом тварини, з сезоном роком, визначали види гінекологічної 

патології у хворих сук, протягом періоду дослідження, проводили клінічні 

дослідження хворих тварин та здійснювали лікування. 

Загальна характеристика роботи. Конкурсна робота складається зі змісту, 

вступу, матеріалів та методів досліджень, результатів власних досліджень, 

висновків, списку використаної літератури, анотації, додатків. Роботу вкладено 

на 30 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстровано 19 таблицями. Список 

джерел літератури включає 15 джерел. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Міжнародна кінологічна класифікація породних груп собак 

Номе 
Р 

групи 

Назва групи Секція Представники Номе 
Р 

групи 

Назва групи Секція 

Номер стандарту, офіційна 
назва породи, країна 

походження 
1 Собаки-вівчарі ті 1. Собаки-вівчарі • 293. Австралійський 

собаки-скотарі келпі (Австралія) 
(крім • 342. Австралійська 

швейцарських вівчарка (США) 
собак-скотарів) • 15. Бельгійська 

вівчарка: 
а) ґрюнендаль; 
б) лакенуа; 
в) малінуа; 
г) тервюрен (Бельгія) 

• 194. Бергамаська 
вівчарка (Італія) 

• 271. Бірдед-колі 
(Велика Британія) 

• 297. Бордер-колі 
(Велика Британія) 

• 44. Босська вівчарка, 
Босерон (Франція) 

• 113. Бріард (Франція) 
• 38. Вельш-корґі-

кардіґен (Велика 
Британія) 

• 39. Вельш-корґі-
пемброк (Велика 
Британія) 

• 223. Голландська 
вівчарка: 
а) грубошерстий; 
б) довгошерстий; 
в) короткошерстий 
(Нідерланди) 
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• 313. Голландський 
шепендойс 
(Нідерланди) 

• 87. Каталонська 
вівчарка (Іспанія) 

• 156. Колі 
довгошерстий (Велика 
Британія) 

• 296. Колі 
короткошерстий 
(Велика Британія) 

• 53. Комондор 
(Угорщина) 

• 54. Кувас (Угорщина) 
• 360. Ланкашир-хілер 

(Велика Британія) 
• 321. Мальоркська 

вівчарка (Іспанія) 
• 201. Маремма-

абруцька вівчарка 
(Італія) 

• 238. Муді (Угорщина) 
• 166. Німецька 

вівчарка: 
а) довгошерстий; 
б) короткошерстий 
(Німеччина) 

• 326. Південноруська 
вівчарка (Росія) 

• 176. Пікардійська 
вівчарка (Франція) 

• 138. Піренейська 
гладколиця вівчарка 
(Франція) 

• 141. Піренейська 
довгошерста вівчарка 
(Франція) 

• 251. Польський 
низовинний вівчар 
(Польща) 

• 93. Португальська 
вівчарка (Португалія) 
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• 55. Пулі 
а) білий 
б) чорний, сірий, 
рудий (Угорщина) 

• 56. Пумі (Угорщина) 
• 350. Румунський 

карпатська вівчарка 
(Румунія) 

• 349. Румунський 
міорітська вівчарка 
(Румунія) 

• 311. Саарлусвольфдоґ 
(Нідерланди) 

• 142. Словацький 
чувач (Словаччина) 

• 16. Староанглійська 
вівчарка (Велика 
Британія) 

• 252. Татранська 
вівчарка (Польща) 

• 277. Хорватська 
вівчарка (Хорватія) 

• 332. Чехословацький 
вольфдоґ 
(Чехословаччина / 
Словаччина) 

• 347. Швейцарська біла 
вівчарка (Швейцарія) 

• 88. Шотландська 
вівчарка (Велика 
Британія) 

• 83. Шиперке (Бельгія) 
Собаки-скотарі 

(крім 
швейцарських 
собак-скотарів) 

287. Австралійський 
скотар (Австралія) 
351. Австралійський 
куцохвостий скотар 
(Австралія) 
171. Арденський був'є 
(Бельгія) 
191. Фландрський 
був'є (Бельгія -
Франція) 
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2 ПІНЧЕРИ, 1. Пінчери та 
ШНАУЦЕРИ, шнауцери 
МОЛОСИ ТА 

ШВЕЙЦАРСЬКІ 
ГІРСЬКІ 1.1 Пінчери • 64. Австрійський 
СОБАКИ пінчер (Австрія) 

• 186. Афенпінчер 
(Німеччина) 

• 143. Доберман 
(Німеччина) 

• 185. Мініатюрний 
пінчер (Німеччина) 

• 184. Німецький пінчер 
(Німеччина) 

1.2Шнау- • 181. Великий 
цери шнауцер: 

а) перець з сіллю; 
б) чорний (Німеччина) 

• 183. Мініатюрний 
шнауцер: 
а) білий; 
б) перець з сіллю; 
в) чорний; 
г) чорний зі сріблом 
(Німеччина) 

• 182. Шнауцер: 
а) перець з сіллю; 

1.3 Смоусхонд б) чорний (Німеччина) 

• 308. Голландський 
смоусхонд 
(Нідерланди) 

1.4 Чорний тер'єр • 327. Російський 
с І /т-ч • \ чорний тер'єр (Росія) 

2. Молоси • 343. Кане-корсо 
(Італія) 
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2.1 Тип мастифа 

2.2 Гірський тип 

• 144. Боксер 
(Німеччина) 

• 315. Броголмер 
(Данія) 

• 149. Бульдоґ (Велика 
Британія) 

• 157. Бульмастиф 
(Велика Британія) 

• 235. Великий данець: 
а) блакитний; 
б) палевий та 
тигровий; 
в) чорний та 
мармуровий 
(Німеччина) 
292. Доґо-аргентино 
(Аргентина) 
116. Доґо-де-бордо 
(Франція) 
346. Доґо-канаріо 
(Іспанія) 
249. Мальоркський 
мастиф (Іспанія) 
264. Мастиф (Велика 
Британія) 
197. Неаполітанський 
мастиф (Італія) 
147. Ротвейлер 
(Німеччина) 
340. Сан-мігельський 
скотар (Португалія) 
260. Тоса (Японія) 
353. Уругвайський 
сімарон (Уругвай) 
225. Філа-бразилейро 
(Бразилія) 
309. Шар-пей (Китай -
Велика Британія) 

• 96. Алентежуйський 
рафейро (Португалія) 
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• 247. Атласний 
гірський собака, Аіді 
(Марокко) 

• 355. Боснійсько-
герцеговинсько-
хорватська вівчарка 
(Боснія і Герцеговина-
Хорватія) 

• 356. Дансько-
шведський 
фермерський собака 
(Данія-Швеція) 

• 173. Естрельський 
гірський собака: 
а) довгошерстий; 
б) короткошерстий 
(Португалія) 

• 91. Іспанський мастиф 
(Іспанія) 

• 328. Кавказька 
вівчарка (Росія) 

• 331. Канґальський 
вівчар (Туреччина) 

• 278. Карстовий вівчар 
(Словенія) 

• 170. Кастро-
лаборейський собака 
(Португалія) 

• 226. Ландсір, 
європейський 
континентальний тип 
(Німеччина-
Швейцарія) 

• 145. Леонбергер 
(Німеччина) 

• 50. Ньюфаундленд 
(Канада-МКФ) 

• 357. Південносхідний 
європейська вівчарка 
(Румунія-Сербія) 

• 137. Піренейський 
гірський собака 
(Франція) 
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• 92. Піренейський 
мастиф (Іспанія) 

• 61. Сенбернар: 
а) довгошерстий; 
б) короткошерстий 
(Швейцарія) 

• 335. Середньоазійська 
вівчарка (Росія) 

• 230. Тибетський 
мастиф (Тибет, 
Китай-МКФ) 

• 190. Ховаварт 
(Німеччина) 

• 41. Югославська 
вівчарка, Шарпланіна 
(Сербія-Македонія) 

3.Швейцарські • 46. Аппенцельський 
гірські собаки та скотар (Швейцарія) 
собаки-скотарі • 45. Бернський 

гірський собака 
(Швейцарія) 

• 58. Великий 
швейцарський 
гірський собака 
(Швейцарія) 

• 47. Ентлебухський 
скотар (Швейцарія) 

3 ТЕР'ЄРИ 1 .Великі та • 9. Бедлінґтон-тер'єр 
середні тер'єри (Велика Британія) 

• 341. Бразильський 
тер'єр (Бразилія) 

• 10. Бордер-тер'єр 
(Велика Британія) 

• 78. Вельш-тер'єр 
(Велика Британія) 

• 7. Ердель-тер'єр 
(Велика Британія) 

• 302. Ірландський ґлен-
оф-імаал-тер'єр 
(Ірландія) 

• 40. Ірландський софт-
коатед-вітен-тер'єр 
(Ірландія) 

39 



139. Ірландський 
тер'єр (Ірландія) 
Кері-блю-тер'єр 
(Ірландія) 
70. Лейкленд-тер'єр 
(Велика Британія) 
71. Манчестер-тер'єр 
(Велика Британія) 
103. Німецький 
мисливський тер'єр 
(Німеччина) 
339. Парсон-расел-
тер'єр (Велика 
Британія) 
12. Фокс-тер'єр 
(гладкошерстий) 
(Велика Британія) 
169. Фокс-тер'єр 
(жорсткошерстий) 
(Велика Британія) 

2. Дрібні тер'єри 8. Австралійський 
тер'єр (Австралія) 
85. Вест-хайленд-
вайт-тер'єр (Велика 
Британія) 
168. Денді-динмонт-
тер'єр (Велика 
Британія) 
345. Джек-расел-тер'єр 
(Велика Британія) 
Керн-тер'єр (Велика 
Британія) 
72. Норвіч-тер'єр 
(Велика Британія) 
272. Норфолк-тер'єр 
(Велика Британія) 
74. Сіліхем-тер'єр 
(Велика Британія) 
75. Скай-тер'єр 
(Велика Британія) 
246. Чеський тер'єр 
(Чехія) 
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• 73. Шотландський 
тер'єр (Велика 
Британія) 

• 259. Японський тер'єр 
(Японія) 

3. Буль-тип • 286. Американський 
стафордшир-тер'єр 
(США) 

• 11. Бультер'єр (Велика 
Британія) 

• 359. Мініатюрний 
буль-тер'єр (Велика 
Британія) 

• 76. Стафордшир-буль-
тер'єр (Велика 
Британія) 

Той-тер'єри • 236. Австралійський 
сілкі-тер'єр 
(Австралія) 

• 13. Англійський той-
тер'єр (чорний з 
підпалинами) (Велика 
Британія) 

• 86. Йоркшир-тер'єр 
(Велика Британія) 

4 ДАКСХУНДИ 
(Такси) 

• 148. Даксхунд 
гладкошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
довгошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
жорсткошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
мініатюрний 
гладкошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
мініатюрний 
довгошерстий 
(Німеччина) 
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• 148. Даксхунд 
мініатюрний 
жорсткошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
кролячий 
гладкошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
кролячий 
довгошерстий 
(Німеччина) 

• 148. Даксхунд 
кролячий 
жорсткошерстий 
(Німеччина) 

5 ПТППЩ ТА 1. Північні їздові • 243. Аляскинський 
ПРИМІТИВНІ собаки маламут (США) 

• 274. Ґрендладський 
собака (Ґренландія-
Данія) 

• 212. Самоїд (Росія-
Об'єднання північних 
країн) 

• 270. Сибірський хаскі 
(США) 

2. Північні • 306. 
мисливські Західносибірський 

собаки лайка (Росія) 
• 42. Ємтхунд (Швеція) 
• 48. Карельський 

мисливський собака 
(Фінляндія) 

• 276. Норботеншпіц 
(Швеція) 

• 265. Норвезький 
лундехунд (Норвегія) 

• 242. Норвезький сірий 
елкгаунд (Норвегія) 

• 268. Норвезький 
чорний елкгаунд 
(Норвегія) 
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• 304. Російсько-
європейський лайка 
(Росія) 

• 305. Східносибірський 
лайка (Росія) 

• 49. Фінський шпіц 
(Фінляндія) 

3. Північні • 289. Ісландська 
сторожові собаки вівчарка (Ісландія) 

та собаки- • 284. Лапландський 
оленярі оленяр (Фінляндія) 

• 237. Норвезький 
бухунд (Норвегія) 

• 14. Шведський 
волхунд (Швеція) 

• 135. Шведський 
лапхунд (Швеція) 

• 189. Фінський 
лапхунд (Фінляндія) 

4. Європейські • 195. Італійський 
шпіци вольпіно (Італія) 

• 97. Німецький 
вольфшпіц 
(Німеччина) 

• 97. Німецький шпіц 
великий: 
а) білий; 
б) коричневий та 
чорний (Німеччина) 

• 97. Німецький шпіц 
середній: 
а) білий; 
б) коричневий та 
чорний; 
в) помаранчевий, 
сірий та інші 
забарвлення 
(Німеччина) 

• 97. Німецький шпіц 
мініатюрний: 
а) білий; 
б) коричневий та 

чорний; 
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в) помаранчевий, 
сірий та інші 
забарвлення 
(Німеччина) 

• 97. Німецький шпіц-
той, померанський 
(Німеччина) 

5. Азійські шпіци • 255. Акіта (Японія) 
та споріднені • 344. Американський 

породи акіта (Японія) 
• 291. Євразієць 

(Німеччина) 
• 317. Каі (Японія) 
• 318. Кішу (Японія) 
• 334. Корейський 

джиндо (Південна 
Корея) 

• 358. Тайський 
банґкаєвський собака 
(Таїланд) 

• 261. Хокайдо (Японія) 
• 205. Чау-чау (Китай-

Велика Британія) 
• 257. Шиба (Японія) 
• 319. Шикоку (Японія) 
• 262. Японський шпіц 

(Японія) 
6. Примітивні • 43. Басенджі 

(Центральна Африка-
Велика Британія) 

• 234. Ксолоітцкуінтлі: 
а) стандартний; 
б) середній; 
в) мініатюрний 
(Мексика) 

• 310. Перуанський 
голий собака: 
а) великий; 
б) середній; 
в) мініатюрний (Перу) 

• 248. Фарао-гаунд 
(Мальта-Велика 
Британія) 
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• 273. Ханаанський 
собака (Ізраїль) 

7. Примітивні 
мисливські 

собаки 

• 329. Канарський 
поденко (Іспанія) 

• 89. Поденко-ібісенко: 
а) гладкошерстий; 
б) грубошерстий 
(Іспанія) 

• 94. Португальський 
поденґо 
гладкошерстий та 
короткошерстий: 
а) великий; 
б) середній; 
в) малий (Португалія) 

• 94. Португальський 
поденґо довгошерстий 
та жорсткошерстий: 
а) великий; 
б) середній; 
в) малий (Португалія) 

• 348. Тайванський 
собака (Тайвань) 

• 338. Тайський ріджбек 
(Таїланд) 

• 199. Чирнеко-дель-
етна (Італія) 

6 ГОНЧАКИ ТА 1. Гончаки 
СПОРІДНЕНІ 

ПОРОДИ 
1.1 Великі • 303. Американський 

фоксгаунд (США) 
• 159. Англійський 

фоксгаунд (Велика 
Британія) 

• 25. Біли (Франція) 
• 84. Бладгаунд 

(Бельгія) 
• 324.Великий англо-

французький біло-
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1.2 Середні 

помаранчевим гончак 
(Франція) 
323. Великий англо-
французький біло-
чорний гончак 
(Франція) 
322. Великий англо-
французький 
триколірний гончак 
(Франція) 
282. Великий 
вандеенський грифон 
(Франція) 
22. Великий 
ґасконський 
блакитний гончак 
(Франція) 
21. Ґасконський 
сентонжуа (Франція) 
300. Кунгаунд чорний 
з підпалинами (США) 
294. Отергаунд 
(Велика Британія) 
52. Польський гончак 
(Польща) 
316. Французький 
біло-помаранчевий 
гончак (Франція) 
220. Французький 
біло-чорний гончак 
(Франція) 
219. Французький 
триколірний гончак 
(Франція) 

63. Австрійський 
чорний з підпалинами 
гончак (Австрія) 
20. Ар'єзький гончак 
(Франція) 
28. Артуазький гончак 
(Франція) 
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• 290. Біґль-гаріер 
(Франція) 

• 155. Боснійський 
гончак (Боснія-МКФ) 

• 66. Бретонський 
рудуватий грифон 
(Франція) 

• 32. Ґасконський 
блакитний грифон 
(Франція) 

• 267. Галденський 
гончак (Норвегія) 

• 295. Гаріер (Велика 
Британія) 

• 132. 
Гамільтонстеоваре 
(Швеція) 

• 214. Еллінський 
гончак (Греція) 

• 204. Іспанський 
гончак (Іспанія) 

• 152. Істрійський 
жорсткошерстий 
гончак (Хорватія) 

• 151. Істрійський 
короткошерстий 
гончак (Хорватія) 

• 198. Італійський 
грубошерстий гончак 
(Італія) 

• 337. Італійський 
короткошерстий 
гончак (Італія) 

• 31. Малий 
ґасконський 
блакитний гончак 
(Франція) 

• 17. Нівернеський 
грифон (Франція) 

• 203. Норвезький 
гончак (Норвегія) 

• 24. Пойтевін 
(Франція) 
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• 354. Польський 
мисливський собака 
(Польща) 

• 30. Порселейн 
(Франція) 

• 154. Посавінський 
гончак (Хорватія) 

• 150. Сербський гончак 
(Сербія) 

• 229. Сербський 
триколірний гончак 
(Сербія) 

• 325. Середній англо-
французький гончак 
(Франція) 

• 19. Середній 
вандеенський грифон 
(Франція) 

• 244. Словацький 
гончак (Словаччина) 

• 129. 
Смоландсстеоваре 
(Швеція) 

• 68. Тірольський 
гончак (Австрія) 

• 241. Угорський гончак 
(Угорщина) 

• 51. Фінський гончак 
(Фінляндія) 

• 266. Хіґенський 
гончак (Норвегія) 

• 279. Чорногорський 
гірський гончак 
(Чорногорія) 

• 59. Швейцарський 
гончак: 
а) бернський; 
б) люцернський; 
в) швіцький; 
г) юранський 
(Швейцарія) 

• 131 Шилерстеоваре 
(Швеція) 
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1.3 Малі 

• 62. Штирський 
грубошерстий гончак 
(Австрія) 

• Артезено-
нормандський басет 
(Франція) 

• 163. Басет-гаунд 
(Велика Британія) 

• 161. Біґль (Велика 
Британія) 

• 36. Бретонський 
рудуватий басет 
(Франція) 

• 33. Великий 
вандеенський басет-
грифон (Франція) 

• 100. Вестфальський 
даксбраке (Німеччина) 

• 35. Ґасконський 
блакитний басет 
(Франція) 

• 130. Древер (Швеція) 
• 67. Малий 

вандеенський басет-
грифон (Франція) 

• 60. Малий 
швейцарський гончак: 
а) бернський; 
б) люцернський; 
в) швіцький; 
г) юранський 
(Швейцарія) 

• 299. Німецький гончак 
(Німеччина) 

2. Нюхачі • 254. Альпійський 
даксбраке (Австрія) 

• 217. Баварський 
гірський слідовий 
гончак (Німеччина) 
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• 213. Ганноверський 
слідовий гончак 
(Німеччина) 

3. Споріднені 
породи 

• 153. Далматин 
(Хорватія) 

• 146. Родезійський 
ріджбек (Південна 
Африка / ПАР-
Зімбабве) 

7 ЛЯГАВІ 1. Континен-
тальні 
лягаві 

1.1 Тип • 177. Ар'єзький 
пойнтерів лягавий собака 

(Франція) 
• 179. Бурбонський 

лягавий собака 
(Франція) 

• 90. Бургоський 
лягавий собака 
(Іспанія) 

• 99. Веймаранер: 
а) короткошерстий; 
б) довгошерстий 
(Німеччина) 

• 202. Італійський 
лягавий собака (Італія) 

• 232. Німецький 
штихельхар 
(Німеччина) 

• 98. Німецький 
жорсткошерстий 
лягавий собака 
(Німеччина) 

• 119. Німецький 
короткошерстий 
лягавий собака 
(Німеччина) 

• 180. Овернський 
пойнтер (Франція) 
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1.2 Тип спанієлів 

187. Португальський 
лягавий собака 
(Португалія) 
216. Пудельпойнтер 
(Німеччина) 
115. Сен-жерменський 
пойнтер (Франція) 
320. Словацький 
жорсткошерстий 
пойнтер (Словаччина) 
281. Староданський 
лягавий собака (Данія) 
239. Угорський 
жорсткошерстий 
пойнтер (вижла) 
(Угорщина) 
57. Угорський 
короткошерстий 
пойнтер (вижла) 
(Угорщина) 
133. Французький 
лягавий собака 
ґасконського типу 
(Франція) 
134. Французький 
лягавий собака 
піренейського типу 
(Франція) 

95. Бретонський 
спанієль (Франція) 
118. Великий 
мюнстерлендер 
(Німеччина) 
224. Дрентський 
патрейсхунд 
(Нідерланди) 
102. Малий 
мюнстерлендер 
(Німеччина) 
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• 117. Німецький 
ланґхар (Німеччина) 

• 106. Пікардійський 
блакитний спанієль 
(Франція) 

• 108. Пікардійський 
спанієль (Франція) 

• 114. Понт-
аудемерський спанієль 
(Франція) 

• 222. Стабейхоун 
(Нідерланди) 

• 175. Французький 
спанієль (Франція) 

1.3 Тип грифонів • 245. Богемський 
жорсткошерстий 
лягавий собака (Чехія) 

• 165. Італійський 
спіноне (Італія) 

• 107. Французький 
жорсткошерстий 
пойнтер грифон 
(Франція) 

2. Британські 
та 

ірландські 
пойнтери 
та сетери 

2.1 Пойнтер • 1. Англійський 
пойнтер (Велика 
Британія) 

2.2 Сетери • Англійський сетер 
(Велика Британія) 

• 6. Ґордон-сетер 
(Велика Британія) 
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• 120. Ірландський 
червоний сетер 
(Ірландія) 

• 330. Ірландський 
червоно-білий сетер 
(Ірландія) 

8 РЕТРИВЕРИ, 
СОБАКИ ПО 

ВОДОПЛАВНІЙ 
ДИЧИНІ ТА 

ВОДЯНІ 
СОБАКИ 

1. Ретривери • 111. Ґолден-ретривер 
(Велика Британія) 

• 110. Курчавошерстий 
ретривер (Велика 
Британія) 

• 122. Лабрадор-
ретривер (Велика 
Британія) 

• 312. 
Новошотландський 
ретривер (Канада) 

• 121. Прямошерстий 
ретривер (Велика 
Британія) 

• 263. Чесапік-бей-
ретривер (США) 

2. Собаки по • 167. Американський 
водоплавній кокер-спанієль (США) 

дичині • 5. Англійський кокер-
спанієль (Велика 
Британія) 

• 125. Англійський 
спринґер-спанієль 
(Велика Британія) 

• 126. Вельш-спринґер-
спанієль (Велика 
Британія) 

• 109. Кламбер-спанієль 
(Велика Британія) 

• 314. Нідерландський 
кокерхонде 
(Нідерланди) 

• 104. Німецький 
спанієль (Німеччина) 

• 127. Сасекс-спанієль 
(Велика Британія) 
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• 123. Філд-спанієль 
(Велика Британія) 

3. Водяні собаки • Американський 
водяний спаніель 
(США) 

• 124. Ірландський 
водяний спанієль 
(Ірландія) 

• 336. Іспанський 
водяний собака 
(Іспанія) 

• 37. Португальський 
водяний собака 
(Португалія) 

• 298. Романський 
водяний собака 
(Італія) 

• 105. Французький 
водяний собака 
(Франція) 

• 221. Фризький 
водяний собака 
(Нідерланди) 

9 СОБАКИ- 1. Бішони 
КОМПАНЬЙОН та 

И ТА ТОЇ спорід 
нені 

породи 

1.1 Бішони • 215. Бішон-фрізе 
(Бельгія-Франція) 

• 196. Болонез (Італія) 
• 250. Гаванез (Західне 

Середземномор'я-
Італія) 

• 65. Мальтез 
(Центральне 
Середземномор'я-
Італія) 
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1.2 Котон-де- • 283. Котон-де-тулеар 
тулеар (Франція) 

1.3 Маленький • 233. Маленький лев 
лев (Франція) 

2. Пудль • 172. Пудль великий: 
а) білий, коричневий 
та чорний; 
б) абрикосовий та 
сріблястий (Франція) 

• 172. Пудль малий: 
а) білий, коричневий 
та чорний; 
б)абрикосовий та 
сріблястий (Франція) 

• 172. Пудль 
мініатюрний: 
а) білий, коричневий 
та чорний; 
б) абрикосовий та 
сріблястий (Франція) 

• 172. Пудль той 
(Франція) 

3. Малі 
бельгійські 

собаки 

3.1 Грифони • 81. Бельгійський 
грифон (Бельгія) 

• 80. Брюссельський 
грифон (Бельгія) 

3.2 Петіт- • 82. Петіт-брабансон 
брабансон (Бельгія) 

4. Безволосі • 288. Китайський 
собаки чубатий собака 

(Китай-Велика 
Британія) 
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5. Тибетські • 227. Лхаса-апсо 
породи (Тибет, Китай-Велика 

Британія) 
• 231. Тибетський 

спанієль (Тибет, 
Китай-Велика 
Британія) 

• 209. Тибетський тер'єр 
(Тибет, Китай-Велика 
Британія 

• 208. Ши-цу (Тибет, 
Китай-Велика 
Британія) 

6. Чивава • 218. Чивава: 
а) гладкошерстий; 
б) довгошерстий 
(Мексика) 

7. Англійські • 136. Кавалер-кінґ-
той-спанієлі чарльз-спанієль 

(Велика Британія) 
• 128. Кінґ-чарльз-

спанієль (Велика 
Британія) 

8. Японський хін • 207. Пекінез (Китай-
та пекінез Велика Британія) 

• 206. Японський хін 
(Японія) 

9. • 77. Континентальний 
Континентальни той-спанієль: 
й той-спанієль та а) папілон; 
російський той б) фален (Франція-

Бельгія) 
• 352. Російський той: 

а) гладкошерстий; 
б) довгошерстий 
(Росія) 

10. • 192. Кромфорлендер 
Кромфорлендер (Німеччина) 
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11. Малі собаки • 140. Бостон-тер'єр 
типу молосів (США) 

• 253. Паґ, мопс (Велика 
Британія) 

• 1 01. Французький 
бульдоґ (Франція) 

10 ХОРТИ 1. Довгошерсті та 
з пачосами 

• 228. Афганський хорт 
(Афганістан-Велика 
Британія) 

• 269. Салукі (Середній 
Схід-МКФ) 

• 193. Російський 
мисливський хорт 
(Росія) 

2. • 160. Ірландський 
Жорсткошерсті вольфгхаунд 

(Ірландія) 
• 164. Діргаунд (Велика 

Британія) 
3. Короткошерсті • 307. Азавак (Малі-

Франція) 
• 162. Випет (Велика 

Британія) 
• 158 Ґрейгаунд (Велика 

Британія) 
• 285. Іспанський хорт 

(Іспанія) 
• 200. Італійський хорт 

(Італія) 
• 333. Польський хорт 

(Польща) 
• 188. Слюґі (Марокко) 
• 240. Угорський хорт 

(Угорщина) 
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Додаток 2 

Порядок проведення операції оваріогістеректомії 

Розріз по білій лінії починають на відстані біля 1 см каудальніше пупка й 

ведуть назад, не доходячи 2-5 см до переднього краю лобкової кістки. При 

необхідності розріз продовжують краніально до пупка, або ще далі. Кровотечу 

зупиняють, видаляють залишки середньої міхурової зв'язки, а також жирову 

кістозну клітковину в ділянці пупка. 

При сильному збільшенні матки в об'ємі (піометра, вагітність) вона інколи 

безпосередньо прилягає до черевної стінки й не покрита сальником. При 

потребності сальник зміщують краніально, а матку, починаючи з тіла матки, 

повністю витягують через лапаротомну рану назовні. 

Якщо матка не збільшена в розмірі, або збільшення її незначне, пальцем 

пропальповують тіло матки між сечовим міхуром і прямою кишкою перед 

входом у тазову порожнину. Потім кінчиком пальця пропальповують спочатку 

лівий ріг матки, захоплюють його передню третину й витягують у рану. Так само 
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виконують з правим рогом матки. Для того, щоб кишечник не зміщався назовні, 

в передній кут розрізу вставляють серветку. 

Першу лігатуру накладають на лівий мезоварій, оскільки він, як правило, 

дещо довший правого. Хірург правою рукою захоплює ліву верхівку рога матки 

й відводить каудально прикріплену в цьому місці круглу довгу маткову зв'язку. 

Зв'язку яєчника перфорують пінцетом каудальніше верхнього місця 

прикріплення сумки, там, де найменше жирової клітковини. Потім проводять 

лігатуру з медіального боку зв'язки, на відстані біля одного сантиметра над 

місцем прикріплення сумки яєчника й зав'язують вузлом. На кінець верхівки рога 

матки й широку зв'язку матки накладають лігатуру. 

Правий ріг матки з яєчником та його сумкою відділяють так само. Після 

цього матку витягують настільки, щоб кишковим жомом можна було 

зафіксувати піхву каудальніше шийки матки. Краніальше жома в ділянці піхви 

накладають лігатуру. 

59 



При зав'язуванні вузла жом послаблюють, а потім знову стискають. Після 

ампутації матки куксу піхви можна фіксувати цим жомом при накладанні швів, 

не натягуючи лігатуру. 
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Дещо краніальніше лігатури накладають другий кишковий жом. Рану 

закривають серветкою (ізолюють черевну порожнину) й каудальніше шийки 

матки ампутують останню. Слизову оболонку кукси піхви вирізують 

На краї утвореної кукси накладають діагональний шов. 
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