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Анотація 

Безверхий В.Ю. Порівняльна ефективність різних методів лікування 

коней за гнійних ран. В роботі наведено результати досліджень 

ефективності різних методів лікування за гнійних ран у коней в 

порівняльному аспекті. З’ясовано, що комплексне застосування 

вульнеросорбенту «Песил» та внутрішньом’язевих ін’єкцій інфламафертину, 

сприяє прискоренню очищення гнійних ран у 1,6, росту грануляцій – у 2 

та епітелізації – 1,6 рази, порівняно із застосуванням загальноприйнятих 

методів лікування, що скорочує терміни загоєння ран на 6–8 діб. 

Встановлено, що розвиток інфекційно-запального процесу в рані у коней 

супроводжується зниженням умісту в плазмі крові загального білку, 

зростанням концентрації фібриногену та активності фактору ХІІІ з 

60,83±0,44 г/л, 3,61±0,12 г/л та 47,81±0,65 сек у клінічно здорових тварин до 

53,63±1,22 г/л, 6,15±0,14 г/л та 107,86±5,79 сек у хворих, відповідно. 

Використання песилу разом із ін’єкціями інфламафертину сприяє на 

десяту добу лікування зростанню в плазмі крові вмісту загального білку до 

66,30±1,10 г/л, за одночасного зниження рівня фібриногену до 3,98±0,13 г/л 

та активності фактору ХІІІ до 57,60±1,91 сек. 
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ВСТУП 

Конярство, як одна із важливих галузей тваринництва, сьогодні в 

Україні починає відроджуватись, особливо у фермерських та господарствах, 

де коней використовують у спорті та відпочинку громадян. 

Із зростанням ареалу розповсюдження коней та чисельності племінного 

ядра, важливого значення набуває розробка і впровадження нових, 

ефективних методів лікування тварин при хворобах незаразної етіології на 

конезаводах, племінних конефермах та індивідуальних фермерських 

господарствах [1-3]. 

Останнім часом, в результаті інтенсивного ведення конярства, 

спостерігається тенденція до поширення захворювань незаразної етіології, 

особливо хірургічного профілю, що зумовлено значним відсотком 

травматизму серед даного виду тварин, який сягає 86%, від загального числа 

хірургічних хвороб, з яких 51,5% складають відкриті механічні ушкодження 

– рани [4]. Рани, в наслідок мікробного забруднення, ускладнюються 

розвитком інфекційно-запальних процесів у травмованих тканинах. 

Проблема гнійної хірургічної інфекції продовжує залишатись у центрі 

уваги ветеринарної науки, що обумовлює пріоритетну необхідність 

удосконалення існуючих та розробці нових, патогенетично виправданих 

методів лікування, які можуть бути ефективними, лише при детальному 

вивченні патогенезу ранового процесу у окремих видів тварин [5,6]. 

Відомо, що хірургічна патологія складає 40-50% від загального 

показника захворюваності хворобами незаразної етіології [2, 3]. 

Найбільш  поширеною групою захворювань хірургічного профілю є 

травматизм, на долю якого припадає до 50% загальної захворюваності 

хворобами незаразної етіології [3]. 

Травматизм широко розповсюджений у спортивному конярстві. 

Зокрема, із загальної кількості хвороб не заразної етіології, що зустрічаються 

у коней, 86% зумовлені травмами, 37,5% яких є патологією м’язів, 
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сухожилків і суглобів, а решта становлять відкриті механічні ушкодження – 

рани зокрема [4]. 

Відкриті механічні пошкодження досить часто ускладнюються 

розвитком інфекційно-запальних процесів з боку травмованих тканин [5,6,7]. 

Не дивлячись на значні успіхи хірургії, проблема гнійної хірургічної 

інфекції продовжує залишатись в центрі уваги хірургів ветеринарної 

медицини, що обумовлює пріоритетну необхідність  вивчення окремих 

питань патогенезу ранового процесу, розробці та опрацюванні нових 

діагностичних прийомів і патогенетичних методів лікування хворих тварин.  

Метою досліджень було оптимізувати патогенетично обґрунтовані 

методи лікування коней за гнійних ран та опрацювати ефективні критерії 

оцінки перебігу ранового процесу. Для досягнення мети необхідно було 

вирішити наступні завдання: 

1. Визначити структуру хірургічної патології та відкритих механічних 

пошкоджень, зокрема серед поголів’я коней; 

2. З’ясувати зміни білкового складу плазми крові при гнійних ранах у 

коней; 

3. Провести визначення у порівняльному аспекті ефективності 

застосування сорбентів на основі гідрогелю метилкремнієвої кислоти, разом 

із ін’єкціями інфламафертіну та традиційних методів лікування при гнійних 

ранах у коней. 

Об’єкт досліджень – гнійні рани м’яких тканин  у коней. 

Предмет досліджень –патогенез та методи лікування за гнійних ран 

м’яких тканин у коней. 

Методи досліджень – клінічні, планіметричні, біохімічні та 

статистичні. 
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РОЗДІЛ 1 

1.1. Етіологія та класифікація гнійних ран у тварин 

 

 

Механізм поранення визначається взаємодією механічної сили з одного 

боку та еластичністю і опірністю пошкодженої тканини з іншого. 

Чим більша сила, з якою наноситься травма і менша еластичність та 

щільність тканин, тим значнішим є ступінь поранення [8]. 

Рани, залежно від походження ушкоджуючого агента та характеру 

взаємодії останнього з тканинами організму, поділяють на колоті, різані, 

рублені, забиті, розміжжені, рвані, кусані, отруєні, вогнепальні та змішані [9]. 

По відношенню до порожнин тіла рани поділяються на сліпі, наскрізні, 

проникаючі та непроникаючі, а за числом поранень – поодинокі, множинні, 

поєднані та комбіновані [4]. За видом ушкодження тканин розрізняють рани з 

пошкодженням м’яких тканин, кісток і суглобів, нервів, великих артерій, вен 

та внутрішніх органів [2]. 

За відсутністю або наявністю клінічно вираженої інфекції, рани 

поділяються на асептичні та інфіковані. 

Всі випадкові рани є первинно бактеріально забруднені [5, 10]. 

Під терміном „бактеріально забруднена рана” клініцисти розуміють 

такий стан, коли в рану потрапили мікроорганізми, але загальні та локальні 

механізми захисту здатні нейтралізувати мікробів у рані [11]. Розрізняють 

первинне та вторинне (посттравматичне) бактеріальне забруднення. 

Інфекційний процес в рані розвивається при порушенні рівноваги між 

мікробами, що забруднюють рану та захисними можливостями організму, що 

проявляється клінічними симптомами запалення, оскільки за даними [12], 

саме клінічні симптоми запалення в рані є основним критерієм, котрий 

дозволяє  клініцисту диференціювати забруднення рани від інфекції. 
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При розвитку інфекції в рані, на відміну від бактеріального 

забруднення відбувається поширення мікробів у глибину життєздатних 

тканин, а також в лімфатичні та кровоносні судини [10]. 

Ряд авторів не проводить чіткої межі між первинним та вторинним 

мікробним забрудненням ран, але в розвитку гнійної інфекції основного 

значення надають мікрофлорі шкірного покриву і шлунково-кишкового 

тракту [13], в зв’язку з чим повідомляється, що частота нагноєння ран 

залежить від терміну, що минув з моменту поранення, оскільки при 

первинному обсіменінні рани умовно-патогенна та сапрофітна мікрофлора 

посилено розмножуючись призводить до масового обсіменіння і сама по собі 

не викликаючи нагноєння готує тканини рани до інвазії флори вторинного 

забруднення, перед усім мікрофлори шкірного покриву [2, 14]. 

За даними [8] гнійно-запальні процеси у тварин розвиваються на тлі 

зниженої імунобіологічної реактивності, що відповідним чином позначається 

на видовому і кількісному складі шкірної аутомікрофлори. Зокрема, у коней 

зі зниженим імунним статусом індекс аутофлори шкіри складає 6,01±2,15 ум. 

од. проти 0,25±0,05 ум. од. в нормі. 

Рана вважається інфікованою лише після розвитку в ній 

мікроорганізмів як специфічних подразників, що викликають відповідні 

реакції макроорганізму і проявляються певною клінічною картиною та 

супутніми імунобіологічними зрушеннями [15]. 

Експериментальними та клінічними дослідженнями було встановлено, 

що для розвитку інфекційного процесу в рані необхідно, щоб загальна 

кількість мікроорганізмів переважала певний „критичний рівень” 105 – 106 

бактерій в одному грамі тканин, взятих з глибини рани [5]. Дослідженнями 

[16] встановлено, що в свіжих травматичних ранах вміст бактерій в 1 грамі 

тканин у 80% випадків не перевищує 105 і всі ці рани загоювалися без 

нагноєння, тоді як рани в 1 грамі яких кількість мікроорганізмів була вищою 

за 105, в більшості випадків ускладнились  розвитком інфекційного процесу. 
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Збудниками ранових інфекцій в переважній більшості є умовно-

патогенні мікроорганізми, оскільки вони не здатні розмножуватись в 

непошкоджених тканинах і лише наявність розміжжених, некротизованих 

тканин, сторонніх тіл та лігатур створює умови для їх життєдіяльності [17]. 

В зв’язку з цим певний інтерес являють дослідження [9], в яких було 

доведено, що для розвитку інфекції в рані при одночасному забрудненні її 

ґрунтом потрібна значно менша кількість патогенних мікроорганізмів, аніж 

для виникнення ранової інфекції при обсіменінні її чистою культурою цих 

бактерій. Автори піддали фракціонуванню зразки ґрунту і встановили, що 

інфекційно-потенціюючий фактор (IPF) знаходиться переважно в глині та 

органічних фракціях ґрунту. 

За даними ряду авторів [18] майже у 100% випадків мікроорганізми в 

ранах представлені асоціаціями, серед яких домінують грампозитивні 

(69,1%). При цьому кількість мікроорганізмів в 1 г тканин рани становить у 

грамнегативних асоціацій 3,6х105, а у грампозитивних 2,5х107. 

У коней гнійно-запальні процеси в рані викликаються, головним 

чином, коковими формами мікроорганізмів – стафілококами (58,2%) та 

стрептококами (75%), рідше асоціаціями кокових форм з кишковою 

паличкою (8,3%) [3, 17]. В той же час у рогатої худоби збудниками ранової 

інфекції частіше виступають стафілококи (81,2%) в асоціації з кишковою 

паличкою (56,3%) [19]. 

Кишкова паличка в асоціаціях зі стафілококами здатна обмінюватись 

генетичною інформацією з останніми, в той же час асоціації Е.coli з 

мікроорганізмами, що мають виражену гіалорунідазну, в тому числі і 

фібринолітичну активність, сприяє швидкому подоланню тканинних бар’єрів 

макроорганізму [20].  

Таким чином, розвиток інфекційно-запальних процесів при випадкових 

ранах у тварин викликається переважно грампозитивними мікроорганізмами, 

здебільшого стафілококами в асоціаціях з кишковою паличкою, причому 

ступінь обсіменіння ран є вищим для грампозитивної мікрофлори. А за 
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походженням випадкові рани здебільшого бувають колото-рвані, рвано-

забиті і рідше різані. 

 

1.2. Патогенез ранового процесу 

Тварини кожного виду мають свої біологічні особливості реактивності 

організму на травму, що пов’язане з філогенетично сформованими 

особливостями метаболізму [3, 8, 20–27]. 

Реактивність організму однопалих на відкриту травму перебігає за 

типом двох фаз – нейтралізації або виведення подразника з тканинних 

структур та відновлення дефекту тканин. Кожна фаза складається з трьох 

клініко-морфологічних стадій – фіксації, локалізації і виведення з організму в 

першу фазу та гранулювання, епітелізації і відновлення функції органа в 

другу фазу [23–27]. 

Таким чином, для організму однопалих основною стадією першої фази 

септичного запалення є виведення подразника з організму, шляхом гнійно-

ферментативного розплавлення некротичного детриту в рані. На цьому 

принципі заснований травматичний імунітет тварин, котрому підпорядковані 

всі реактивні системи організму [17]. 

У коней при септичному запаленні на відміну від парнопалих 

спостерігається серозно-гнійна ексудація з помірними процесами 

проліферації та різко вираженим протеолізом тканин, так звана гнійно-

демаркаційна запальна реакція [8,19]. Виведення пошкоджених, просочених 

фібрином тканин здійснюється за рахунок ферментолізу фібрино-тканинної 

маси лише на межі зі здоровими тканинами. Основними феноменами 

гнійного запалення у парнопалих є фіксація пошкоджуючого агента завдяки 

значній фібринозній ексудації та його ізоляція з наступною поступовою 

нейтралізацією в організмі [26,27,29]. 

Вважалося, що вираженість фібринозної ексудації  залежить від вмісту 

фібриногену в плазмі крові [22]. Проте, дослідження [8,16,17] не 

підтверджують цього положення. При запальних процесах концентрація 
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фібриногену у плазмі крові підвищується до високих показників у тварин 

всіх видів, що сприяє просоченню фібрином усіх тканин в зоні запалення та 

швидкому формуванню захисного бар’єру [22, 24].  

Розвиток запальної реакції супроводжується активацією хімічних 

медіаторів, котрі обумовлюють кінетику і основні феномени запалення, 

здійснюють регуляцію процесів росту та розвитку клітинних елементів в рані 

[5, 13]. 

Одним із факторів, що індукують запальну реакцію в рані є 

компоненти системи комплементу. Зростання судинної проникності поряд із 

активністю біогенних амінів, є результатом вивільнення кініна та двох 

анафілотоксинів. С-кінін вивільняться з С2-компонента комплементу в ході 

його активації компонентом А1 [13,24]. 

Останнім часом в патогенезі запальної реакції великого значення 

надається кислим ліпідам та їх похідним – простагландинам [10]. 

Участь простагландинів в рановому процесі полягає в тому, що вони 

впливають на запальну реакцію, агрегацію тромбоцитів та викликають 

лихоманку [23]. 

Ряд авторів [25–30] пов’язує розвиток запалення з активацією 

протеолітичних систем організму. 

Значення лізосомальних ферментів при рановому процесі полягає в 

каталізі екстрацелюлярних реакцій гідролізу біополімерів, в результаті чого 

відбувається повне розплавлення частин клітин та бактерій, що сприяє 

кращому очищенню рани від девіталізованих тканин [22]. 

Протеолітичні ферменти функціонують подібно до медіаторів 

проникності безпосередньо впливаючи на судинну стінку і викликають 

вивільнення інших медіаторів запалення [19,21,22]. 

Розвиток деструктивно-запальних процесів окрім гіперпротеолізу 

супроводжується виразною депресією антипротеїназного захисту організму 

[29]. Так, за даними Богодєльнікова Н.В. і Проценка А.В. розвиток запально-

деструктивних процесів характеризується зниженням загальної 
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антитриптичної ємкості крові та активності α2-макроглобуліну, в той час як 

рівень α1-інгібітора протеїназ та α1-хімотрипсину зростає [30]. 

Останнім часом, особливу увагу більшості дослідників привертають до 

себе низькомолекулярні основні протеїни, подібні за рядом властивостей до 

гістонів – неферментативні катіонні білки [31]. В запальній реакції активну 

участь беруть медіатори еозинофілів (нейротоксин, еозинофільна 

пероксидаза, повільно реагуюча субстанція, 15-гідроскиейкозотетраенова 

кислота, арилсульфатаза, лейкотрієни В4 та С4) та лімфоцитів (інтерлекіни-3, 

4, 5 та 6) [32]. 

Пошкодження тканин є пусковим фактором ранового процесу, в 

результаті якого вивільнюються в першу чергу біогенні аміни, тканинний 

тромбопластин та активується фактор Хагемана, після чого відбувається 

активація калікреїн-кінінової системи, плазменного попередника 

тромбопластина і лізосомальних компонентів [33]. 

За даними ряду авторів [10–12] при рановому процесі та септичній 

запальній реакції відбувається зростання гемостатичного потенціалу крові 

внаслідок зростання концентрації фібриногену, активності фібринази та 

антиплазмінів при одночасній супресії системного фібринолізу. 

Фібриноліз є специфічним протеолітичним процесом, при якому 

відбувається деградація молекули фібрину за допомогою серинової 

протеїнази – плазміну, котрий циркулює в крові у вигляді неактивного 

зимогену – плазміногену [16–19]. 

Система фібринолізу знаходиться під контролем ряду інгібіторів 

(антиплазмінів), найважливішими з яких є: α2-антиплазмін, антитромбін-ІІІ, 

α1-інгібітор протеїназ та α2-макроглобулін [11]. 

Таким чином, в основі гіперкоагуляції при гнійних ранах у ссавців 

лежать наступні причини: гіперфібриногенемія, зміни нативних властивостей 

фібриногену, зростання активності фібринстабілізуючого фактору, депресія 

кінетики системного фібринолізу за рахунок блокади його на проміжних 
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стадіях, підвищення антиплазмінової активності та зниженні 

актикоагулянтного потенціалу плазми [5, 7, 19, 22]. 

В той же час, залишились нез’ясованими питання ролі факторів 

зсідання крові і фібринолізу у розвитку патогенетичних механізмів ранового 

процесу в коней та формування видових проявів запальної реакції у даного 

виду тварин. 

 

1.3 Лікування при гнійних ранах 

Хірургічне та медикаментозне лікування гнійних ран не є 

конкуруючими або взаємно замінюючими методами, їх потрібно розглядати 

тільки як взаємодоповнюючі компоненти комплексної терапії гнійної рани 

[5,30–33]. 

Первинна хірургічна обробка рани є основним заходом при 

хірургічному лікуванні поранень. Основні принципи хірургічної обробки 

рани полягають, перед усім у профілактиці ранової інфекції, шляхом 

розсікання і висікання нежиттєздатних тканин, зупинці кровотечі, видалення 

кров’яних згустків, сторонніх тіл, додаткового розсікання ранового каналу та 

кишень, забезпечення умов для адекватного відтоку ранового ексудату і 

створення максимально сприятливих умов для репаративних процесів в рані 

[19]. 

На думку більшості клініцистів, загальне і місцеве лікування ран слід 

проводити з урахуванням загального стану організму, оцінки захисних сил, 

стадії клінічного перебігу ранового процесу та наявності мікробної флори 

[12, 21]. 

На даний час при місцевому лікуванні ран застосовують 

найрізноманітніші хімічні, біологічні та фізико-терапевтичні засоби. 

Загально визнаним для лікування гнійних ран в першу фазу ранового 

процесу є гіпертонічні розчини солей, лікувальна дія котрих обумовлена 

різницею осмотичного тиску між тканинами та розчином. Перев’язки з 

гіпертонічним розчином сприяють швидкому очищенню рани, росту та 
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розвитку грануляційної тканини, а також проявляють протизапальний ефект, 

але не проявляють достатню антибактеріальну дію [19,34]. 

Чисельні експериментальні та клінічні спостереження показали велику 

ефективність при застосуванні мазей на поліетиленгліколевій основі - 

левосін, левомеколь, нітацид та розчину ізатизон в першу фазу ранового 

процесу, що проявляється прискореним очищенням ран від авіталізованих 

тканин за рахунок пролонгованої осмолярної дії [25, 26, 33]. 

Разом з тим, досить широко застосовуються біологічні методи 

лікування ран. Так, лікарі ветеринарної медицини для підвищення захисних 

можливостей організму та неспецифічної реактивності використовують 

препарати, виготовлені з різних мікроорганізмів, бактеріофагів або продуктів 

їх життєдіяльності, а також органів і тканин [23-26,35]. На підставі 

експериментальних та клінічних досліджень, доведено високу лікувальну 

ефективність застосування різноманітних імуномодуляторів та 

імуностимуляторів і, в тому числі поліпептидів тимусу, синтетичних аналогів 

регуляторних пептидів, еубіотиків, регіонарної лімфостимуляції, що дозволяє 

значно прискорити терміни очищення ран від авіталізованих тканин та 

стимулює репаративні процеси [27-33]. 

За останні десятиріччя в клінічну практику почали впроваджуватись 

протеолітичні ферменти (трипсин, химотрипсин, ронідаза, папаїн, ДНК-аза, 

РНК-аза, плазмін, гіалуронідаза) [34-36]. 

Як показали експериментальні дослідження ферменти викликають 

протеолітичну дію, сприяють лізису і відторгненню некротизованих тканин 

та коагульованих білків, справляють протизапальну дію, проявляють 

антикоагулянтну активність шляхом безпосереднього лізису кров’яних 

згустків або прямої активації фібринолітичної системи, викликають 

дегідратаційну дію, збільшуючи проникність тканин [32, 35]. 

Однак, за даними [36-40], ефективність протеолітичних ферментів, що 

застосовуються, знижується в результаті інактивації їх в процесі аутолізу. В 

зв’язку з цим був запропонований імобілізований на амінетилцелюлозі 
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ферментативний препарат бактеріального походження протосубтилін 

(профезим). Препарат забезпечував пролонгований протеоліз, сприяв 

скороченню строків очищення рани та зменшення запальної реакції, а також 

прискорював регенеративні процеси. 

Поряд з протеолітичними ферментами неспецифічної дії, широко 

застосовують і фібринолітичні ензими – фібринолізин, котрий знаходячись в 

зоні запалення розщеплює фібрино-некротичні нашарування, викликає 

деградацію фібрина в міжтканинних просторах та кровоносних судинах, 

завдяки чому нормалізується метаболічні процеси в уражених тканинах [27]. 

Окрім фібринолізину, останнім часом в практику ветеринарної медицини 

впроваджуються і методи лікування тварин із запальними процесами, із 

застосуванням непрямих актваторів фібринолізу – стрептокінази та гепарину 

[18]. 

Поряд із позитивною дією протеаз в першу фазу ранового процесу, 

досить часто спостерігаються ускладення при ензимотерапії гнійної рани у 

вигляді генералізації септичного процесу, що дозволило ряду авторів 

рекомендувати стримане відношення до застосування протеолітичних 

ферментів [13-24]. 

В зв’язку з цим на думку [14,41] для лікування гнійно-запальних 

процесів слід застосовувати інгібітори протеаз. Для комплексного лікування 

хворих на гнійно-деструктивні процеси широко застосовуються інгібітори 

системи протеолізу та калікреїн-кінінової системи – контрикал, гордокс, 

трасілол, пантріпін, а також системи фібринолізу – епсілон-амінокапронова 

кислота та амбен [18]. 

Останнім часом набувають поширення в клінічній практиці інгібітори 

нового покоління – мутанти α1-протеїназного інгібітора, комплексні засоби 

інгібіторів із підщелепових та білявушних залоз собак і котів (триелін), 

кислотостабільних інгібіторів похідних інтер-α-інгібітора трипсина із сечі 

людини та  овомукоїду качки, систетичних низькомолекулярних інгібіторів 
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(пептидіхлорметилкенонів), поглиначів катіоннних білків та антипротеза 

рослинного походження (інгібітор Кунітца) [30,34]. 

В якості біологічно активних речовин, стимуляторів ранового процесу, 

широко застосовуються різні фармакологічні засоби,  а також гормональні 

препарати, такі як екстракт щитоподібної залози – тиреоїдин, гормони 

підшлункової залози – інсулін, наднирників – адреналін, 

глюкокортикостероїди, синтетичні анаболічні гормони [19,24,34]. 

Для стимуляції ранового процесу та боротьби з рановою інфекцією в 

останні роки було запропоновано ряд препартів на основі пептидів, що 

здійснюють регуляторно-координантні зв’язки між клітинними ефекторами – 

„Вермілат” та антисептик з пролонгованою дією - йоддицерин [24,31,43]. 

Рядом авторів рекомендується застосовувати для стимуляції 

репаративних процесів в рані тканинні та білкові препарати, з яких в 

результаті розщеплення в рані утворюються біологічно активні речовини 

[19]. З цією метою застосовуються екстракти з різних органів, тканин, плівки 

з консервованої шкіри, ауто-, гомо- та гетерокров і інші білкові препарати 

[15-23,45]. 

Останнім часом в практиці клінічної хірургії широко застосовуються 

методи стимуляції неспецифічної реактивності організму при запальних 

процесах за допомогою методу квантової гемотерапії. При переливанні 

модифікованої аутокрові хворим тваринам спостерігається нормалізація 

запальної реакції, підвищення титру нормальних антитіл та комплементу, 

зменшення процесів перекисного окислення ліпідів [17,19,25]. 

Новим напрямком у лікуванні гнійних ран стало застосування методів 

вульнеросорбції за допомогою різних сорбентів. Найбільшого поширення з 

них набули комплексні композиції сорбенту, антисептику, різних металів, 

ферментів, біологічно активних речовин тощо [15]. Доведено високу 

лікувальну ефективність застосування при гнійних ранах комплексних 

композицій сорбентів на основі гідро- та ксерогелю метилкремнієвої 

кислоти: імосгенту [9], песилу [10] та кремнійнеорганічних сорбентів -  
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санобіту та аеросилу [29].Перспективним є використання фітосорбентів 

ехінацеї пурпурової при лікуванні ран у великої рогатої худоби [31, 34]. 

Доведено позитивний ефект використання композицій сорбентів з окисом 

цинку, котрий є каталізатором процесу гранулювання [13]. 

З метою корекції імунобіологічних зрушень та стимуляції 

неспецифічної реактивності організму при гнійно-септичних процесах 

широко використовуються імуностимулятори та імунокоректори – похідні 

імідазолу (декаріс, левомізол), котрі є стимуляторами Т-ланцюга імунної 

системи, камізол, ліпополісахариди грамнегативних бактерій (пірогенал, 

продигіозан, проперміл, сальмозан), препарати нуклеїнових кислот (натрію 

нуклеїнат), похідні пурину і пірамідину (пентоксил, метилурацил) [8]. 

Поряд із загально визнаними імуностимуляторами, останнім часом 

набувають поширення нові методи імунокорекції за допомогою азотистих 

гетероциклічних сполук ряду 1,2,4-триазолів та амінохінозолів. Основними 

препаратами цієї групи є вірутрицид, імзауф, трикаптол та азокаптрин. В ряді 

експериментальних та клінічних досліджень доведено їх високу лікувальну 

ефективність при лікуванні гнійно-запальних процесів, що пов’язане з 

активним впливом тіатриазолів на метаболізм протеїнів, підвищення 

функціональної активності нейтрофілів, Т- і В-лімфоцитарних систем, 

антиоксидантною дією [10,46-48]. 
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РОЗДІЛ 2 

2.1 Матеріали та методики досліджень 

Дослідження проводились в умовах ПСП «Комишанське» Охтирського 

району, першого племінного кінного заводу Лебединського району Сумської 

області та на кафедрі акушерства та хірургії Сумського національного 

аграрного університету. 

За період з 2017 по 2018 рік на базі вищезгаданого господарства було 

проведено диспансерне обстеження близько 320 голів коней різного віку, 

порід та статті з метою вивчення поширеності хірургічних захворювань 

взагалі та відкритих механічних пошкоджень (ран) зокрема. 

При проведенні диспансеризації серед поголів’я коней, враховувалися 

тварини з хірургічними захворюваннями а серед них з відкритими 

механічними пошкодженнями м’яких тканин. На цих тварин заводили та 

вели історії хвороби, в яких відмічали загальний стан хворих тварин та 

особливості і характерні зміни в перебізі захворювання, з наступним 

систематизуванням та узагальненням. 

Диспансерне обстеження поголів’я коней різного віку в названих 

господарствах проводили щороку взимку, навесні, влітку та восени, що 

дозволило визначити причини виникнення, сезонну та вікову динаміку 

хірургічної патології. 

При клінічних дослідженнях коней з випадковими ранами, звертали 

увагу на ознаки місцевої запальної реакції: місцеву температуру, щільність і 

рухливість тканин, що утворюють рану, а також характер ранового ексудату, 

час повного очищення рани від авіталізованих тканин, появи грануляцій та 

епітелізації. 

З метою визначення порівняльної ефективності, нами було 

використано комплексний метод лікування при гнійних ранах, який 

передбачав місцеве використання комплексного сорбенту на основі 

гідрогелю метилкремнієвої кислоти «Песил» та внутрішньом’язевих ін’єкцій 

інфламафертину. 
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До складу препарату „Песил” входять поверхнево-активна речовина – 

етоній – 2% та ксерогель метилкремнієвої кислоти – 98%. 

У фізико-хімічному відношенні песил є просторово зшитою кремній-

органічною сполукою, що має глобулярну структуру, утворену за рахунок 

внутрішньо глобулярних та між глобулярних силоксанових зв’язків 

=Si=O=Si= на поверхні якої імобілізовано етоній, з сорбційним об’ємом пор 

від 0,8 до 1,3 см3/г (Ільніцький М.Г., 2002) [10]. 

Спираючись на дослідження ряду авторів [10,17–19,22] та 

патогенетичну роль системи медіаторів запалення у формуванні видових 

проявів запальної реакції при рановому процесі у коней, нами було обрано як 

імуностимулюючий та патогенетичний засіб препарат «Інфламафертин».  

Інфламафертин являє собою продукт протеолізу плаценти великої 

рогатої худоби має імунотропну дію: стимулює функціональну здатність 

фагоцитів слизових оболонок та крові, посилює синтез протизапальних 

цитокінів, впливає на активність регуляторних субпопуляцій лімфоцитів. За 

умов аутоімуноагресивних захворювань чи синдромів зменшує прояви 

імунозалежного запалення, збільшує число CD4+/25+- та CD8+/25+- клітин та 

особливо рівня ІL-10 в сироватці крові. Інфламафертин має значну 

протизапальну та розсмоктуючу дію, зменшує інтенсивність деструктивних, 

інфільтративних та проліферативних процесів у вогнищі запалення. 

Прискорює процеси епітелізації, регенерації, попереджає розвиток 

спайкового процесу, за впливом на проліферативну ексудативну фази 

запалення істотно перевищує екстракт плаценти. 

З метою порівняння та клінічної оцінки ефективності запропонованої 

комплексної патогенетичної терапії коней з гнійними ранами препаратом 

„Песил” та внутрішньом’язевих ін’єкцій інфламафертину нами було 

сформовано дві групи тварин з гнійними ранами (дослідну та контрольну).  

Дослідну (n=5) та контрольну (n=5) групи склали тварини з 

випадковими ранами з моменту виникнення яких минуло 4-5 діб, тобто з 
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клінічно вираженими ознаками ранової інфекції та інтенсивною запальною 

реакцією в тканинах рани. 

Схема лікування коней дослідної та контрольної груп наведена у 

табл.2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 

Схеми лікування хворих коней 

Періоди 

ранового 

процесу 

Дослідна група (n=5) Контрольна група (n=5) 

1 фаза 

1. Хірургічна обробка ран 

2. Вульнеросорбент „Песил” 

3. Внутрішньом’язеві ін’єкції 

інфламафертину по 5 мл із 

інтервалом у 72 год до 

одужання, всього 3-4 введення. 

1. Хірургічна обробка ран 

2. Лінімент синтоміцину 

2 фаза 
1. Вторинний шов 

2. Лінімент «Вульнузан» 

3. Ін’єкції інфламафертину 

1. Вторинний шов 

2. Лінімент «Вульнузан» 

 
3 фаза 

 

Як видно з наведеної схеми лікування, тваринам контрольної та 

дослідної груп проводили хірургічну обробку ран під місцевою 

інфільтраційною анестезією 0,5% розчином новокаїну. Неспокійним та 

агресивним тваринам додатково внутрішньовенно ін’єктували нейролептик – 

ветранквіл в дозі 0,5-1 мл на 100 кг маси тіла. 

Після хірургічної обробки, рани промивали 0,05% розчином 

етакридину лактату з наступним висушуванням ранової поверхні марлевими 

серветками. Надалі лікування тварин дослідної та контрольної груп 

відрізнялось. 

Тваринам контрольної групи в рани вносили лінімент синтоміцину по 

5-10 г на одну обробку, через кожні 48-72 години, всього 5-7 разів. 

В дослідній групі хворим тваринам на ранову поверхню наносили  

вульнеросорбент „Песил” по 0,5-1,0 г та виконували внутрішньом’язеві 
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ін’єкції інфламафертину по 5 мл із інтервалом у 72 год. Кратність перев’язок 

з песилом коливалась від 1-ї до 2-х, що перед усім залежало від швидкості 

очищення ранової поверхні та появи росту грануляційної тканини. 

В другу фазу ранового процесу застосовували перев’язки із лініментом 

«Вульнузан», що містить у 100 г мазі 12,0 г маточного лугу Поморійського 

озера та допоміжні речовини - олія рицинова, карбоксиметилцелюлоза 

натрію (Тилоза С-30), ланолін безводний, вода очищена. 

З метою визначення клінічної ефективності та теоретичного 

обґрунтування і узагальнення отриманих даних при застосуванні різних 

методів терапії хворих коней з гнійними ранами, нами проводились 

біохімічні дослідження плазми крові на 3-ю, 5-у та 10-у добу лікування. 

При виборі термінів клінічних та лабораторних досліджень (3-я, 5-я та 

10-а доба) керувались часовими критеріями зміни фаз та періодів ранового 

процесу під впливом різних лікувальних схем. 

Згідно з планом, окрім клінічних, проводили і планіметричні 

дослідження за допомогою целофанограми, методом Попової Л.Н. (1942) [6]. 

З цією метою на рану наносили стерильну стрічку целофану, на котрій 

відмічали контури рани, після чого малюнок переносили на  міліметровий 

папір і  розраховували площу рани у сантиметрах квадратних за формулою: 

 x tS

100 x Sn)(S
ΔS


 , 

де S – площа ранової поверхні при попередніх дослідженнях, 

Sn – величина площі рани в даний момент,  

t – кількість днів між першим та наступним визначенням. 

Кров для досліджень відбирали з яремної вени і стабілізували 3,8% 

розчином цитрату натрію у співвідношенні 9:1 у пластикових пробірках.  

Уміст загального білку визначали за біуретовою реакцією з наступною 

фотометрією зразків на електрофотоколориметрі КФК-3 із довжиною 

оптичного шляху 10 мм при довжині хвилі 540 нм. 
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Оцінку стану систем гемокоагуляції проводили шляхом визначення в 

плазмі крові вмісту фібриногену (Фг), гравіметрично за методом Р.А. Рутберг 

[46]. 

Результат досліджень виражали в загальноприйнятих одиницях (г/л) та 

відсотках від змішаних зразків плазми крові (пула) клінічно здорових коней 

віком від 2 до 16 років (n=20). 

Активність фібринстабілізуючого фактору (ФСФ) визначали за 

швидкістю лізису згустку фібрину в щавелевокислій сечовині, після інкубації 

плазми з 0,025 М розчином кальцію хлориду та монойодоцтовою кислотою, 

за уніфікованою методикою [46]. 

Отриманий цифровий матеріал оброблено методами варіаційної 

статистики, оцінку вірогідності різниці середніх показників двох варіаційних 

рядів проводили за t-критерієм Ст’юдента . 

 

 

2.2 Поширеність та структура хірургічної патології в коней 

 

 

Дослідження проводились в умовах ПСП «Комишанське» Охтирського 

району, першого племінного кінного заводу Лебединського району Сумської 

області та на кафедрі акушерства та хірургії Сумського національного 

аграрного університету. При цьому за даний період було обстежено 320 

тварин різного віку, породи та статті, з яких виділено 68 тварин із 

хірургічними захворюваннями (табл. 2.1.2). 

Як видно з даних, наведених в таблиці, в обстеженому господарстві 

значного поширення набувають ортопедичні захворювання та закриті і 

відкриті механічні пошкодження, які складають 17,7%, 26,5% та 48,5% від 

загального числа хірургічних хвороб, відповідно. 
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Таблиця 2.1.2 

Поширеність хірургічної патології у коней 

Показник 
Кількість,  

гол (n) 
% 

Обстежено, всього 320 100 

Хірургічна патологія (всього) 68 21,3 

Хвороби очей 5 7,4 

Ортопедичні захворювання 12 17,7 

Закриті механічні пошкодження  18 26,5 

Відкриті механічні пошкодження 
(рани). Всього, із них: 

33 48,5 

 в ділянці голови та шиї 6 8,8 

 в ділянці тулуба 8 11,8 

 в ділянці кінцівок 19 27,9 

Основними причинами високого травматизму та поранень у коней в 

обстеженому господарстві слід вважати недбале ставлення до організації 

вигону та випасання тварин на пасовищах забруднених травмонебезпечними 

предметами, а також конструктивні недоліки приміщень для утримання і 

вигульних майданчиків. 

Відкриті механічні пошкодження зважаючи на їх значну поширеність в 

структурі хірургічної патології у коней, спричиняють господарству значних 

економічних збитків, що складаються з тривалого зниження продуктивності 

та затрат на лікування, окрім цього, вони, інколи закінчуються загибеллю 

тварин, внаслідок тяжких ушкоджень життєво важливих органів. 

За результатами досліджень на протязі 2017 – 2018 років на 33 випадки 

відкритих механічних ушкоджень, було зареєстровано 3 летальні наслідки – 

9,1%. З них безпосередньо внаслідок травм з тяжкими пошкодженнями 

внутрішніх органів загинула 1 тварина (3%), а внаслідок інфікування ран та 
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розвитку септичних ускладнень – 2 голови (6,1%), від загального числа 

відкритих травм серед тварин, що загинули від септичних ускладнень всі 

були лошатами, віком 2 та 5 місяців. 

За локалізацією рани частіше діагностувались в ділянці кінцівок, дещо 

рідше в ділянці голови і шиї та досить рідко в ділянці тулуба і складали - 

27,9%, 11,8% та 8,8% від загального числа хірургічних хвороб у коней, 

відповідно. 

 

2.3. Ефективність різних методів лікування за гнійних ран у коней. 

Головна роль в системі лікувальних заходів при гнійних ранах у тварин 

відводиться хірургічній обробці рани, з наступним місцевим та загальним 

використанням різноманітних засобів, котрі повинні сприяти швидкому 

очищенню ран від гнійно-некротичного детриту, мікроорганізмів і продуктів 

їх життєдіяльності, забезпечувати протизапальну та протинабрякову дію, а 

отже створювати сприятливі умови для регенерації тканин.  

При клінічному обстежені у тварин дослідної групи на 3-ю добу 

лікування спостерігалося покращення загального стану. При досліджені ран 

відмічалося зменшення болючості та набряклості їх країв, вони були 

рухливими. Поверхня ран була вкрита товстим струпом, коричневого 

кольору, місцями з тріщинами, що легко знімався з ранових поверхонь. При 

цьому рана була вкрита шаром слизеподібного, густого і каламутного 

ексудату біло-сірого кольору. У деяких тварин спостерігалася поява 

дрібнозернистих рожевих грануляцій у вигляді невеликих острівків на 

стінках рани. 

У цей же час у коней контрольної групи відмічалися незначні зміни в 

загальному стані. Тканини навколо рани та ранові краї були набряклими, 

щільними та болючими, спостерігалося незначне виділення густого ексудату 

сіро-коричневого кольору. По периферії рани (на ранових краях) відмічалося 

утворення кірочок засохлого ексудату.  
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На 5-у добу спостережень у тварин дослідної групи, ранова поверхня 

була вкрита шаром засохлого ексудату коричневого кольору, що легко 

відокремлювався. При знятті струпа оголювалася ранова поверхня, вкрита 

дрібнозернистими, рожевого кольору грануляціями, що росли переважно із 

дна рани. Ранові краї були рухливими, помірно болючими. Відмічено появу 

епідермальної облямівки шириною 2-4 мм.  

Таким чином, у коней дослідної групи вже на 5-у добу лікування в рані 

створювались умови для накладання вторинних швів (рис. 2.3.1, 2.3.2). 

 

Рис. 2.3.1 - Стан рани в ділянці гомілки до застосування песилу та 

інфламафертину. 

Позитивна динаміка у перебігу гнійних ран відмічена і у тварин 

контрольної групи, проте, в менш вираженому ступені. 

Тканини навколо ран та ранові краї були ущільненими, малорухомими 

і помірно болючими. Поверхня ран вкрита шаром засохлого ексудату, 

місцями розстрісканим, при цьому через щілини виділялася незначна 

кількість густого, мутнуватого, слизеподібного гнійного ексудату. При знятті 

струпа, відмічено появу дрібних острівків гранулювання переважно в ділянці 

ранових стінок.  
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Рис. 2.3.2 - Стан рани на 5-у добу після застосування песилу та 
інфламафертину (рана виповнена грануляціями, а по її краям – 
епітеліальна облямівка). 

Таблиця 2.3.3 
Ефективність різних методів терапії при гнійних ранах у коней, (діб) 

Показник 
Групи тварин 

дослідна (n=5) контрольна (n=5) 

Повне очищення ран 3,88±0,17 6,16±0,30 

Поява активного гранулювання 4,61±0,19 9,16±0,56 

Поява епітеліальної облямівки 7,94±0,27 12,83±0,68 

Повне загоєння ран 16,38±0,47 23,33±1,16 

Десята доба лікування характеризувалася у тварин дослідної групи 

явищами активної епітелізації гранулюючих ранових поверхонь. При цьому 

ширина епітеліальної облямівки становила 3-5 мм. Повне загоєння ран 

відмічалося на 12-14 добу лікування. 

У тварин контрольної групи також спостерігалося активне 

гранулювання ранових поверхонь. Грануляції були дрібнозернистими, 

соковитими, рожевого кольору і переважно на дні рани, тоді як в ділянці 

стінок грануляційна тканина була блідою, гіпертрофованою і виступала над 
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здоровими грануляціями у вигляді валика. Ранові краї були щільними 

малорухомими. Повне загоєння ран за вторинним натягом відмічалося на 18-

24 добу лікування. 

Поряд із клінічними, нами проводились і планіметричні дослідження в 

динаміці перебігу гнійних ран у тварин за різних методів лікування. 

Як видно з даних, наведених в табл. 2.3.4 вже через дві доби від 

початку лікування площа ран у коней дослідної групи зменшилась на 12,4%, 

тоді як в контрольній групі лише на 6,3%. 

Таблиця 2.3.4 

Швидкість загоєння випадкових ран при різних методах лікування  

Групи 

тварин 

Площа ранової 

поверхні до лікування 

(см2) 

Доба лікування 

3-а 5-а 10-а 

Дослідна 

(n=5) 
60,27±2,98 52,77±3,0 

(12,4 %) 
43,16±3,0 
(28,4%) 

22,72±1,7 
(62,3%) 

Контрольна 

(n=5) 
61,83±3,10 57,92±3,2 

(6,3%) 
50,33±2,8 
(18,6%) 

38,33±2,6 
(38%) 

На 5-у добу лікування площа ран у тварин дослідної групи зменшилася 

на 28,4%, порівняно з показником до лікування, тоді як в контрольній групі 

це зменшення склало 18,6%, тобто швидкість загоєння ран у тварин дослідної 

групи майже у 1,5 рази була вищою, ніж в контрольній. 

Десята доба спостережень характеризувалася подальшим 

прогресивним зменшенням площі ранової поверхні, порівняно з  початком 

лікування у тварин дослідної групи на 62,3%, тоді як в контрольній групі 

дане зниження склало 38%, що у 1,6 рази менше, а ніж в дослідній групі.  

Отже, комплексне застосування вульнеросорбенту «Песил» та 

внутрішньом’язевих ін’єкцій інфламафертину дозволяє скоротити термін 

лікування тварин з гнійними ранами на 6-8 діб, за рахунок швидкого 

очищення ран від некротизованих тканин, прискорення росту грануляційної 

тканини та епітелізації. 
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2.4. Динаміка умісту загального білку, фібриногену та активності 

фактору ХІІІ в плазмі крові коней за різних методів лікування 

Ураховуючи літературні дані, про важливе патогенетичне і 

діагностичне значення вивчення метаболізму протеїнів крові у тварин із 

хірургічними захворюваннями, нами проводились дослідження динаміки 

вмісту загального білка в плазмі крові у коней з гнійними ранами при різних 

методах лікування. 

Як видно з даних, представлених в табл. 2.4.5 у тварин з гнійними 

ранами, на третю добу від початку лікування спостерігається вірогідне 

зростання рівня загального білка у коней дослідної групи, порівняно з 

показником до лікування на 6,9%, однак його вміст ще залишається нижчим 

відносно рівня клінічно здорових коней на 5,8%. В контрольній групі цей 

показник майже не змінився, порівняно з показником до лікування, 

залишаючись нижчим на 12,4%  відносно значень клінічно здорових коней, 

та на 7% порівняно з дослідною групою. 

Таблиця 2.4.5 

Динаміка рівня загального білку в плазмі крові коней при різних 

методах лікування, (г/л) 

Групи 

тварин 

Клінічно 

здорові 

тварини 

(n=10) 

До 

лікування 

(n=10) 

Доба лікування 

3-а 5-а 10-а 

Дослідна 

(n=5) 
60,83±0,44 

 
53,63±1,22 

 

57,32±1,13 
* 

62,30±1,44 
** 

66,30±1,10 
** 

Контрольна 

(n=5) 
53,30±1,17 

 
57,30±0,85 

* 
60,64±0,84 

** 

Примітка. р – порівняно з показником до лікування, * – р<0,05, ** – р<0,001. 

П’ята доба лікування характеризувалась відновленням вмісту 

загального білка в плазмі крові коней дослідної групи на 8,7% та показником 

до лікування на 16,2%, досягши рівня клінічно здорових тварин У тварин 

контрольної групи, починаючи з 5-ї доби лікування також відмічено  
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зростання рівня загальних протеїнів на 7,5% відносно 3-ї доби досліджень та 

на 6,8% порівняно з показником до лікування, проте їх рівень залишається 

нижчим відносно клінічно здорових тварин на 5,8% та показника  дослідної 

групи на 8%. 

На 10-у добу досліджень рівень загального білка у коней дослідної 

групи зріс на 6,4% відносно 5-ї доби досліджень та 23,6% і 9% порівняно з 

показником до лікування та клінічно здорових тварин, відповідно. Динаміка 

загальних протеїнів у коней контрольної групи дещо різнилася порівняно з 

дослідною групою. Так, на 10-у добу досліджень концентрація загального 

білка зросла порівняно з 5-ю добою на 5,8% та 13% відносно показника до  

лікування, досягши при цьому рівня клінічно здорових тварин. 

Таким чином, застосування вульнеросорбенту «Песил» та 

внутрішньом’язевих ін’єкцій інфламафертину при гнійних ранах у коней 

сприяють швидкій корекції гіпопротеїнемії вже на 5-у добу лікування, тоді як 

при застосуванні лініменту синтоміцину, нормалізація вмісту загальних 

протеїнів відмічається лише на 10-у добу. Окрім цього у тварин, яким 

застосовували запропоновану комплексну терапію, рівень загально білка не 

тільки швидко нормалізувався, але й вірогідно перевищував значення 

клінічно здорових тварин, що, очевидно проявляється за рахунок 

білоксинтезуючої дії інфламафертину [34]. 

Особливу роль у формуванні адаптивних реакцій організму при 

запальному процесі відіграє глікопротеїн плазми крові – фібриноген. 

На початку запалення, внаслідок порушень в капілярній стінці 

фібриноген частково переходить в міжклітинний простір, формуючи 

фібринозні депозити, які сприяють затримці і локалізації подразника та 

уповільненню всмоктування токсичних субстанцій в кровоносне русло [36].  

Роль фібриногену при запаленні полягає, окрім фіксації і локалізації 

флогогенних агентів, у модуляції реакції нейтрофілів та посиленні їх  

антимікробної і цитотоксичної дії [47,48]. 
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Фібриноген при гострогнійному запаленні здатен не тільки створювати 

матрицю для формування демаркаційної зони, а й блокувати регіонарну 

мікроциркуляцію за рахунок посиленого утворення мікрозгустків даного 

протеїну в кінцевих розгалудженнях капілярів, що в свою чергу стимулює 

некробіоз та ішемію [49]. При запальних процесах концентрація фібриногену 

у плазмі крові підвищується до високих показників у тварин всіх видів, що 

сприяє просоченню фібрином усіх тканин в зоні запалення та швидкому 

формуванню захисного бар’єру. Рівень фібриногену зростає відповідно до 

інтенсивності запальної реакції та ступеня участі в процесі організму в 

цілому [51-54].  

Тому дослідження вмісту фібриногену в плазмі крові відіграє 

важливу роль у моніторингу перебігу запальних процесів і, зокрема, ранового 

процесу. 

Таблиця 2.4.6 

Зміни вмісту фібриногену в плазмі крові коней при різних методах 

лікування, (г/л) 

Групи 

тварин 

Клінічно 

здорові 

тварини 

(n=10) 

До 

лікування 

(n=10) 

Доба лікування 

3-а 5-а 10-а 

Дослідна 

 (n=5) 3,61±0,12 

 

6,15±0,14 

 

5,27±0,14 

* 

4,85±0,13  

* 

3,98±0,13 

* 

Контрольна  

(n=5) 
5,84±0,17 

5,32±0,17 

* 

4,59±0,14 

* 

Примітка.  р – порівняно з показником до лікування,  * Р<0,001. 

Результати досліджень концентрації фібриногену в плазмі крові коней 

при різних методах лікування (табл. 2.4.6) свідчать, що вже на 3-ю добу від 

початку лікування рівень фібриногену знижується порівняно з показником до 

лікування на 14,3% в дослідній групі та невірогідно на 5% в контрольній. 

На 5-у добу лікування вміст фібриногену зазнає подальшого зниження 

відносно попередньої доби досліджень у тварин дослідної групи ще на 8%  та 
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контрольної на 9%, тоді як у порівнянні з показником до лікування зниження 

склало 21,1% та 13,5% в дослідній та контрольній групах, відповідно. 

Десята доба спостережень характеризувалась подальшим  зниженням 

концентрації фібриногену порівняно з 5-ю добою лікування на 18% в 

дослідній та 13,7% в контрольній групах, однак ще не досягла рівня клінічно 

здорових коней, перевищуючи його в дослідній групі на 10,2% і 27,1% в 

контрольній групі. 

Вивчення динаміки фібриногену при різних методах лікування коней з 

гнійними ранами проводилось одночасно із визначенням активності фактору 

ХІІІ (табл. 2.4.7). 

Таблиця 2.4.7 

Зміни активності фактору ХІІІ в плазмі крові коней при різних методах 

лікування, (с) 

Групи 

тварин 

Клінічно 

здорові 

тварини 

(n=10) 

До 

лікування 

(n=10) 

Доба лікування 

3-а 5-а 10-а 

Дослідна 

(n=5) 
47,81±0,65 

 
107,86±5,79 

 

116,0±5,65 85,20±3,42 
* 

57,60±1,91 
** 

Контрольна 

(n=5) 
100,40±5,35 

 
72,0±3,67 

** 
53,80±2,78 

** 

Примітка. р – порівняно з показником до лікування, * – р<0,01, ** – р<0,001 

При вивчені патогенезу гнійних ран нами встановлено, що з розвитком  

запально-ексудативних процесів в рані, активність фактору ХІІІ різко 

зростає, перевищуючи показник клінічно здорових коней майже у 2,3 рази. 

При застосуванні вульнеросорбції на 3-ю добу лікування активність фактору 

ХІІІ у коней дослідної групи зростає порівняно з клінічно здоровими 

тваринами у 2,4 рази та відносно показника до лікування на 7,5%. В 

контрольній групі динаміка фібриназної активності в даний період 

спостережень була протилежною. Зокрема, відмічено тенденцію до зниження 



31 
 

активності фактору ХІІІ на 7%, однак вона  перевищувала значення у 

клінічно здорових коней майже у 2,1 рази. 

На 5-у добу лікування активність фактору ХІІІ знижувалась в обох 

групах, але якщо у дослідній групі зниження становило 26,5%, то в 

контрольній групі, воно склало 28,2%, порівняно з попередньою добою 

спостережень і 33,2%, відносно показника на початку лікування. 

Слід зазначити, що на 5-у добу досліджень фібриназна активність ще 

перевищувала значення клінічно здорових коней на 87% і 50,6% в дослідній 

та контрольній групах, відповідно.   

Десята доба досліджень характеризується подальшим зниженням 

активності фактору ХІІІ у коней обох груп, однак, більш інтенсивно вона 

знижувалась в контрольній групі. Так, активність фактору ХІІІ знизилась 

порівняно з 5-ю добою досліджень в дослідній групі на 32,4% та 25,3% в 

контрольній, однак, ще перевищувала показник клінічно здорових коней на 

20,5% і 12,5%, відповідно. 

Таким чином, динаміка активності фактору ХІІІ при лікуванні коней, 

хворих на гнійні рани свідчить про більш виражене зниження фібриназної 

активності у коней, яким застосовували загально прийнятий метод лікування, 

тоді як при використанні ранового сорбенту та внутрішньом’язевих ін’єкцій 

інфламафертину активність фактору ХІІІ зросла на 2-у добу лікування, а 

надалі повільно знижувалась залишаючись вищою порівняно з показником в 

контрольній групі протягом всього періоду лікування. 
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РОЗДІЛ 3 

Відкриті механічні пошкодження (рани) у коней, згідно з даними 

літератури зустрічаються досить часто. Так, за даними ряду авторів рани 

зустрічаються у коней у 51,5% випадків від загальної кількості хвороб, 

обумовлених травмами [4]. Основними причинами травматизму в конярстві є 

погана організація тренінгу і змагань, виступ великої кількості коней при 

обмеженій площі манежу, в результаті чого можливі удари, сутички, падіння, 

невміле та грубе відношення до коней обслуговуючого персоналу. Окрім 

цього причинами травматизму у них можуть бути утримання в необладнаних 

приміщеннях, на вигульних майданчиках і левадах [19-23]. 

Для лікування тварин і, в тому числі з гнійними ранами запропонована 

велика кількість методів, більша частина яких рекомендована до 

застосування у тварин без урахування видової реактивності і особливостей 

запальної реакції [8]. 

Перебіг гнійних ран у коней може набувати затяжного характеру, 

особливо при необгрунтованому лікуванні, внаслідок чого тварини тривалий 

час вимушено знаходяться в приміщеннях та звільнюються від роботи, чим 

наносять значні економічні збитки господарствам [54]. 

Відкриті механічні пошкодження досить часто ускладнюються 

розвитком інфекційно-запальних процесів. Найбільший відсоток 

захворюваності на рани припадає на весняно-літні місяці (пасовищно-

вигульний період). З переводом поголів’я коней на утримання у 

приміщеннях, частота відкритих механічних пошкоджень знижується.  

Відкриті механічні пошкодження зважаючи на їх значну поширеність в 

структурі хірургічної патології у коней, спричиняють господарству значних 

економічних збитків, що складаються з тривалого зниження продуктивності 

та затрат на лікування, окрім цього, вони, інколи закінчуються загибеллю 

тварин, внаслідок тяжких ушкоджень життєво важливих органів. 

Аналізуючи дані літератури стосовно методів лікування тварин, хворих 

на гнійні рани, слід вказати на не достатню їх ефективність, оскільки 
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переважна більшість з них не враховує особливостей запальної реакції у 

конкретних видів тварин . 

До складу препарату „Песил” входять поверхнево-активна речовина – 

етоній – 2% та ксерогель метилкремнієвої кислоти – 98%.У фізико-хімічному 

відношенні песил є просторово зшитою кремній-органічною сполукою, що 

має глобулярну структуру, утворену за рахунок внутрішньо глобулярних та 

між глобулярних силоксанових зв’язків =Si=O=Si= на поверхні якої 

імобілізовано етоній, з сорбційним об’ємом пор від 0,8 до 1,3 см3/г 

(Ільніцький М.Г., 2002) [10]. 

Спираючись на дослідження ряду авторів [10,17–19,22] та 

патогенетичну роль системи медіаторів запалення у формуванні видових 

проявів запальної реакції при рановому процесі у коней, нами було обрано як 

імуностимулюючий та патогенетичний засіб препарат «Інфламафертин». 

Інфламафертин являє собою продукт протеолізу плаценти великої 

рогатої худоби та має імунотропну дію: стимулює функціональну здатність 

фагоцитів слизових оболонок та крові, посилює синтез протизапальних 

цитокінів, впливає на активність регуляторних субпопуляцій лімфоцитів. За 

умов аутоімуноагресивних захворювань чи синдромів зменшує прояви 

імунозалежного запалення, збільшує число CD4+/25+- та CD8+/25+- клітин та 

особливо рівня ІL-10 в сироватці крові. Інфламафертин має значну 

протизапальну та розсмоктуючу дію, зменшує інтенсивність деструктивних, 

інфільтративних та проліферативних процесів у вогнищі запалення. 

Прискорює процеси епітелізації, регенерації, попереджає розвиток 

спайкового процесу, за впливом на проліферативну ексудативну фази 

запалення істотно перевищує екстракт плаценти. 

За основу клінічної оцінки та визначення особливостей перебігу 

гнійних ран у коней, нами використовувалася періодизація ранового процесу, 

розроблена Кузіним М.Ф. [6], згідно з якою рановий процес включає в себе 

послідовну зміну фаз та періодів: перша фаза – фаза – запалення, котра в 

свою чергу  поділяється  на два періоди: судинних змін та очищення рани від 
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некротизованих тканин; друга фаза – фаза регенерації, утворення та 

дозрівання грануляційної тканини і третя фаза – фаза утворення рубцевої 

тканини, її реорганізації та епіталізації. 

Аналізуючи фазу запалення слід зазначити, що клінічні ознаки ранової 

інфекції у коней проявляються вже у перші 48-72 години з моменту травми. 

В цей період відмічається: набряклість країв рани: вони були ущільненими, 

болючими, їх рухливість обмежена, явища ексудації – помірно виражені. Як 

правило, ексудат мав рідку консистенцію, серозно-гнійного характеру. 

Максимально виражені процеси нагноєння припадали на 4-5-у добу 

спостережень, що клінічно  проявлялося значним набряком ранових країв, 

максимальним їх ущільненням та болючістю, інтенсивним виділенням 

рідкого гнійного ексудату. У окремих тварин спостерігався розвиток 

реактивних регіональних лімфаденітів, особливо при локалізації ран в 

ділянці голови. 

Було встановлено, що комплексне застосування вульнеросорбенту 

«Песил» та внутрішньом’язевих ін’єкцій інфламафертину дозволяє істотно 

скоротити термін лікування тварин з гнійними ранами, за рахунок швидкого 

очищення ран від некротизованих тканин, прискорення росту грануляційної 

тканини та епітелізації. 

В наших дослідженнях, у коней, з гнійними ранами відмічався 

розвиток гіпопротеїнемії. За даними деяких авторів гіпопротеїнемія при 

гнійних ранах, зумовлена втратою білка разом з рановим ексудатом, причому 

об’єми втрат протеїнів при великих гнійних ранах можуть сягати 150 грам за 

добу [7,9]. 

Поряд зі зменшенням рівня загальних протеїнів крові при гнійних 

ранах, за рахунок транспортних протеїнів, спостерігається зростання окремих 

білків, переважна кількість яких є гострофазними – церулоплазмін, 

трансферин, фібронектин, глікопротеїди, серомукоїди, фібриноген [27,36]. 

Особливу роль у формуванні адаптивних реакцій організму при 

рановому процесі  відіграє глікопротеїн плазми крові – фібриноген. 
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На початку ранового процесу, внаслідок порушень в капілярній стінці 

фібриноген частково переходить в міжклітинний простір, формуючи 

фібринозні депозити, які сприяють затримці і локалізації інфекта в рані та 

уповільненню всмоктування токсичних субстанцій в кровоносне русло 

[35,37]. Реактивна гіперфібриногенемія розвивається внаслідок виділення 

цитокінів (інтерлейкін-1,6 і фактору некрозу пухлин) із макрофагів і 

моноцитів в місцях запалення, а, надалі, і системного виділення цитокінів, які 

стимулюють гострофазну реакцію печінки [38-40]. 

Роль фібриногену при запаленні та рановому процесі полягає, окрім 

фіксації і локалізації флогогенних агентів, у модуляції реакції нейтрофілів та 

посиленні їх  антимікробної і цитотоксичної дії [33]. 

Фібриноген в процесі зсідання зазнає протеолітичної модифікації 

тромбіном, внаслідок чого відбувається відщеплення фібринопептидів і 

утворення фібринмономеру, котрий під дією фактору ХІІІ піддається 

полімеризації, стає щільним, толерантним до локального протеолізу та 

набуває здатності до ретракції [12,13] Фібриноген при гострогнійному 

запаленні здатен не тільки створювати матрицю для формування 

демаркаційної зони, а й блокувати регіонарну мікроциркуляцію за рахунок 

посиленого утворення мікрозгустків даного протеїну в кінцевих 

розгалудженнях капілярів, що в свою чергу стимулює некробіоз та ішемію 

[7,19]. 

Після поранення уміст фактору ХІІІ, згідно з даними ряду авторів  в 

крові зростає, що пояснюється вивільненням тканевих факторів зсідання 

крові в момент травми та запально-деструктивних процесах [12,13,24,26]. 

Зростання активності фактору ХІІІ позитивно впливає на перебіг різних 

репаративних процесів і перед усім на активацію фібробластичної системи, 

при цьому спостерігається зростання резистентності тканин рани і зниження 

кількості ускладнень в ході загоєння [51,54]. 

Наші дослідження, свідчать, що у коней з гнійними ранами 

спостерігається виражене зростання активності фактору ХІІІ у плазмі крові 
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починаючи вже з 2-ї доби після поранення з максимальним підйомом до 5-ї 

доби і наступним зниженням наприкінці спостереження. 

Місцеве застосування вульнеросорбенту «Песил» та ін’єкцій 

інфламафертину сприяють швидкій корекції гіпопротеїнемії при гнійних 

ранах у коней. Зокрема, рівень загальних протеїнів досяг значень клінічно 

здорових коней вже на 5-у добу лікування, а на 10-у навіть вірогідно 

перевищував його, тоді як в контрольній групі цей показник нормалізувався 

лише на 10-у добу лікування. 

Швидке відновлення рівня загальних протеїнів у крові коней дослідної 

групи, очевидно пов’язане з активацією інфламафертином білок-синтезуючої 

функції печінки та анаболічних процесів в організмі. 

Застосування песилу разом із ін’єкціями інфламафертину виразно 

впливає на метаболізм фібриногену у коней з гнійними ранами. 

Зокрема, вже на 3-ю добу з початку лікування у коней дослідної групи 

відмічалося зниження концентрації фібриногену в плазмі крові, тоді як в 

контрольній групі його рівень не відрізнявся від показника до лікування. На 

10-у добу лікування, вміст фібриногену майже досяг значень клінічно 

здорових коней в дослідній групі та ще значно перевищував його в 

контрольній. 

Поряд з динамічним зниженням фібриногену в плазмі крові коней 

дослідної групи, спостерігалася й активація фактору ХІІІ, рівень активності 

якого перевищував значення в контрольній групі тварин  протягом всього 

періоду лікування, що може бути пов’язане з прискоренням елімінації 

вульнеросорбентом «Песил» з рани токсичних метаболітів і продуктів 

гістолізу та імуностимулюючою дією інфламафертину, яка полягає в 

реактивації пригніченої функції  Т і В-лімфоцитів, корекції співвідношення 

хелперів і супресорів, зростанні кількості активних мононуклеарних 

лейкоцитів та індукції мітотичної  активності центральних зон фолікулів і 

лімфовузлах. 
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

Висновки 

1. Хірургічна патологія виявлена у 21,3% тварин від обстеженого поголів'я, з 

яких 48,5% складають відкриті механічні ушкодження – рани: в ділянці 

голови та шиї – 8,8%, тулуба – 11,8% та кінцівок – 27,9%. 

2. Розвиток інфекційно-запального процесу в рані у коней супроводжується 

зниженням умісту в плазмі крові загального білку, зростанням концентрації 

фібриногену та активності фактору ХІІІ з 60,83±0,44 г/л, 3,61±0,12 г/л та 

47,81±0,65 сек у клінічно здорових тварин до 53,63±1,22 г/л, 6,15±0,14 г/л та 

107,86±5,79 сек у хворих, відповідно. 

3. Комплексне застосування вульнеросорбенту «Песил» та 

внутрішньом’язевих ін’єкцій інфламафертину, сприяє прискоренню 

очищення гнійних ран у 1,6, росту грануляцій – у 2 та епітелізації – 1,6 

рази, порівняно із застосуванням загальноприйнятих методів лікування, 

що скорочує терміни загоєння ран на 6–8 діб. 

4. Використання песилу разом із ін’єкціями інфламафертину сприяє на 

десяту добу лікування зростанню в плазмі крові вмісту загального білку до 

66,30±1,10 г/л, за одночасного зниження рівня фібриногену до 3,98±0,13 г/л 

та активності фактору ХІІІ до 57,60±1,91 сек. 

Пропозиції 

1. Для лікування коней з гнійними ранами пропонуємо після 

хірургічної обробки рани місцево застосовувати вульнеросорбент «Песил» по 

0,5-1,0 г та виконувати внутрішньом’язеві ін’єкції інфламафертину по 5 мл із 

інтервалом у 72 год – у першій фазі ранового процесу, а надалі, протягом 2-ї 

фази використовувати лінімент «Вульнузан», до одужання.  

2. З метою об’єктивної оцінки перебігу ранового процесу та 

моніторингу ефективності лікування коней з гнійними ранами і своєчасної 

профілактики ускладнень рекомендуємо визначати в плазмі крові вміст 

загального білку, фібриногену та активність фактору ХІІІ, а також проводити 

планіметричні дослідження ранових поверхонь. 
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