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АНОТАЦІЯ 

Кремез О.О. Рани та абсцеси у свиней: перебіг, лікування, зміни в 

крові. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню причин виникнення, 

перебігу, впливу різних схем лікування при такій хірургічній патології у 

свиней, як гнійні рани та абсцеси. 

При проведенні хірургічної диспансеризації свиней (1750 голів) 

базового господарства було виявлено 63 тварин (3,6%) із травмами. Основу 

структури хірургічної патології складали: рани (25 голів, 1,4%), абсцеси і 

флегмони (16 голів, 0,9%), артрити (8 голів, 0,5%), вагіналіти і фунікуліти (8 

голів, 0,5%), грижі (6 голів, 0,3%). 

На підставі результатів досліджень встановлено, що застосування 

аерозольного препарату алюспрей (ветоквінол) у поєднанні із маззю 

левомеколь, після ретельної хірургічної обробки, скорочує термін лікування 

ран у свиней в середньому на 4–5 діб. 

При застосуванні комплексної терапії, яка включає промивання 

розчином перманганату калію, введення дренажу із маззю хлорцин та 

внутрішньом’язево кламоксил, повне видужання при абсцесах наставало в 

середньому на 12-й день, а в контрольних – на 15–16-й. 

При проведенні досліджень морфологічного складу крові встановлено 

зміни в організмі свиней із гнійними ранами та абсцесами у порівнянні із 

клінічно здоровими тваринами, а саме: зниження рівня гемоглобіну та вмісту 

еритроцитів, значне прискорення ШОЕ та регенеративний лейкоцитоз. 

 

Ключові слова: свині, рани, абсцес, перебіг ранового процесу, 

алюспрей, присипка, дренаж, мазь левомеколь, запалення, кров, терапевтична 

ефектиність. 

 



ANNOTATION 

Kremez O.O. Wounds and abscesses in pigs: course, treatment, 

changes in blood. - Qualification work on the rights of the manuscript. 

Qualifying work for a master's degree in specialty 211 – veterinary 

medicine. Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

Qualification work is devoted to the study of the causes, course, influence 

of various treatment regimens for such surgical pathology in pigs as purulent 

wounds and abscesses. 

During the surgical examination of pigs (1750 heads) of the basic farm, 63 

animals (3.6%) with injuries were found. The basis of the structure of surgical 

pathology were: wounds (25 goals, 1,4%), abscesses and phlegmons (16 goals, 

0,9%), arthritis (8 goals, 0,5%), vaginalitis and funiculitis (8 goals, 0,5%), hernias 

(6 goals, 0,3%). 

Based on the results of research, it was found that the use of aerosol drug 

aluspray (vetoquinol) in combination with levomecol ointment, after careful 

surgical treatment, reduces the duration of wound healing in pigs by an average of 

4–5 days. 

When using complex therapy, which includes washing with potassium 

permanganate solution, introduction of drainage with chlorcin ointment and 

intramuscular clamoxil, complete recovery from abscesses occurred on average on 

the 12th day, and in the control – on the 15th–16th. 

Studies of the morphological composition of blood revealed changes in the 

body of pigs with purulent wounds and abscesses in comparison with clinically 

healthy animals, namely: decreased hemoglobin and erythrocyte content, 

significant acceleration of ESR and regenerative leukocytosis. 

 

Key words: pigs, wounds, abscess, wound process, alus spray, powder, 

drainage, levomecol ointment, inflammation, blood, therapeutic efficacy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Серед хвороб неінфекційної патології у свиней 

важливе місце займають травми та їхні різноманітні ускладнення, що 

супроводжуються розвитком хірургічної інфекції [19].  

Рановий процес у своєму розвитку закономірно проходить декілька 

стадій або фаз, які послідовно змінюють одна одну, тобто, для нього 

характерна циклічність[1, 24, 36].  

Лікування ран у хірургії є однією із важливих проблем, яку необхідно 

проводити з урахуванням загального стану тварини, стадії ранового процесу, 

виду тварини, а також виду рани [4–8, 9–10, 12, 15]. 

«Причиною виникнення хірургічної інфекції є високий ступінь 

травматизму при сучасних технологіях утримання свиней, зниження їхньої 

імунної реактивності, наявність поліінфекції, недотримання правил асептики-

антисептики та умов їх утримання» [19–20, 37, 41].  

Метою нашої роботи було вивчити ефективність різних схем 

лікування гнійних ран та абсцесів у свиней. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

– провести диспансерне обстеження поголівʼя свиней базового 

господарства і виявити тварин із травмами; 

– вивчити терапевтичну ефективність різних схем лікування гнійних 

ран у свиней; 

– вивчити терапевтичну ефективність різних схем лікування абсцесів 

у свиней; 

– прослідкувати за змінами складу крові тварин із гнійними ранами та 

абсцесами. 

Об’єкт дослідження. Свині з випадковими ранами та абсцесами, 

перебіг ранового процесу. 

Предмет дослідження. Комплексне лікування гнійних ран та абсцесів 

із застосуванням мазей та антибіотикотерапії. 



Методи дослідження. У відповідності з метою при проведенні 

досліджень використані клінічні (огляд, пальпація), хірургічні, морфологічні 

(кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну, ШОЕ) методи 

досліджень. 

Перелік публікацій за темою досліджень. 

1. Ковальчук Ю. В., Кремез О. О. Запальна хірургічна патологія у 

свиней в умовах промислового комплексу. Наукові читання 2020. Сучасні 

підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів : 

зб. матеріалів четвертої наук.-практ. конф., листопад-січень 2019-2020 рр. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 124–127. 

2. Кремез О. О., Ковальчук Ю. В. Лікування гнійних ран у свиней в 

умовах промислового комплексу. Наукові здобутки студентської молоді у 

ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф., 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 

2020. Вип. № 11. С. 30–33. 

3. Кремез О. О. Абсцеси у свиней: перебіг, лікування та прфілактика. 

Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. 

конф., 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 33–36. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі результатів 

досліджень встановлено, що застосування аерозольного препарату алюспрей 

(ветоквінол) у поєднанні із маззю левомеколь, після ретельної хірургічної 

обробки, скорочує термін лікування ран у свиней в середньому на 4–5 діб. 

При застосуванні комплексної терапії, яка включає промивання 

розчином перманганату калію, введення дренажу із маззю хлорцин та 

внутрішньом’язево кламоксил, повне видужання при абсцесах наставало в 

середньому на 12-й день, а в контрольних – на 15–16-й. 

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота викладена на 37 

сторінках друкованого тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів власних досліджень, обговорення, висновків, пропозицій 

виробництву та переліку використаних літературних джерел, який містить 44 

найменування, 4 із яких зарубіжні. Текст ілюстрований 6-ма таблицями та 4-ма 

фотографіями. 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

1. При проведенні хірургічної диспансеризації свиней (1750 голів) 

базового господарства було виявлено 63 тварин (3,6%) із травмами. Основу 

структури хірургічної патології складали: рани (25 голів, 1,4%), абсцеси і 

флегмони (16 голів, 0,9%), артрити (8 голів, 0,5%), вагіналіти і фунікуліти (8 

голів, 0,5%), грижі (6 голів, 0,3%). 

2. Застосування для лікування гнійних ран у свиней комплексної 

терапії, яка полягала у використанні аерозольного препарату алюспрей та 

мазі левомеколь, скорочує їх термін загоювання в середньому на 3–4 дні у 

порівнянні із тваринами, яким застосовували йодоформну присипку і 

стрептоцидову емульсію.  

3. Рани після розтину абсцесів у дослідних тварин, яким для 

лікування застосовували розчин калію перманганату, дренаж із маззю 

хлорцин і внутрішньомʼязево кламоксил, повністю загоїлися в середньому на 

12-й день, а в контрольних, яким використовували етакридину лактат, дренаж 

із маззю мірамістині внутрішньомʼязево бровацилін – на 15–16-й день. 

4. При проведенні досліджень морфологічного складу крові 

встановлено зміни в організмі свиней із гнійними ранами та абсцесами у 

порівнянні із клінічно здоровими тваринами, а саме: зниження рівня 

гемоглобіну та вмісту еритроцитів, значне прискорення ШОЕ та 

регенеративний лейкоцитоз. 
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