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АНОТАЦІЯ 

Лук’янюк Я. Е. Рани у великої рогатої худоби: етіологія, перебіг 

та лікування. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

На базі СВК “Кашперівський” Вінницької області Козятинського 

району с. Кашперівка протягом 2019 року вивчали причини виникнення, 

перебіг та лікування ран у великої рогатої худоби. Матеріалом для виконання 

роботи послужили корови віком від 4 до 9 років, чорно-рябої породи які 

отримали відкриті механічні пошкодження (рани) в різних ділянках тіла.  

При проведенні хірургічної диспансеризації 110 дійних корів та 130 

телиць парувального віку, нами було виявлено 16 корів з відкритими 

механічними ушкодженнями в різних ділянках тіла. Для проведення 

досліджень ми відібрали 9 голів, яких розділили за принципом аналогів на 

дві дослідні групи. Відповідно поділу хворих тварин на 2 дослідні групи 

застосовували 2 способи лікування. 

З анамнезу, нами було встановлено, що у корів виникали рани під час 

вигону їх на вигульні майданчики і коли тварин заганяли назад у 

приміщення.  

При дослідженні перебігу ранового процесу нами установлено, що у 

корів першої групи з повним висіканням тканин та обробкою ран і 

навколоранових ділянок аерозолем “Чеми Спрей”, а також у процесі загоєння 

короткий новокаїновий блок з біциліном - 3 двічі через 3 дні, рани загоїлись 

за типом первинного натягу протягом 12 днів.  

У другій групі, при частковому висіканні ран, застосуванні присипки 

йодоформу 2% та мазі Конькова з дьогтем, загоєння ран проходило за типом 

вторинного натягу протягом 17-18 днів.  

Ключові слова: корови, травматизм, рани, хірургічна обробка, 

лікування, загоювання. 



ANNOTATION 

 

Lukyanyuk Ya. E. Wounds in cattle: etiology, course and treatment. - 

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. 

 

On the basis of SVC "Kashperovsky" Vinnytsia region Kozyatyn district 

with. Kashperivka in 2019 studied the causes, course and treatment of wounds in 

cattle. The material for the work were cows aged 4 to 9 years, black-and-white 

breed that received open mechanical damage (wounds) in various parts of the 

body. 

During the surgical examination of 110 dairy cows and 130 heifers of 

mating age, we found 16 cows with open mechanical injuries in different parts of 

the body. For research, we selected 9 heads, which were divided on the principle of 

analogues into two research groups. According to the division of sick animals into 

2 experimental groups used 2 methods of treatment. 

From the anamnesis, we found that the cows had wounds when they were 

driven to the playgrounds and when the animals were driven back into the room. 

When studying the course of the wound process, we found that in cows of 

the first group with complete tissue excision and treatment of wounds and wound 

wounds with aerosol "Chemi Spray", as well as in the healing process short 

novocaine block with bicillin - 3 twice in 3 days, wounds healed by type primary 

tension for 12 days. 

In the second group, with partial excision of wounds, application of 2% 

iodoform powder and Konkov ointment with tar, wound healing was carried out by 

the type of secondary tension for 17-18 days. 

 

Key words: cows, injuries, wounds, surgery, treatment, healing. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні умови годівлі тварин та їх утримання 

сприяють поширенню хвороб, що обумовлені травмами, зниженням 

резистентності організму та порушенням обмінних процесів, а також 

деформації копитець. Травми, або рани у тварин зустрічаються доволі часто. 

Вони можуть бути обумовлені різними причинами, пов’язаними з 

визначеними умовами змісту, годівлі і утримання, експлуатації та інших 

факторів. Ці умови перш за все визначають частоту і характер травм. 

Травматизм тварин це одна із груп захворювань, що найбільш 

розповсюджена серед всіх незаразних хвороб. На цю групу приходиться до 

50% від загальної захворюваності незаразними хворобами. У більшості 

випадків етіологією травматизму тварин є внутрішньогосподарські 

порушення правил утримання та годівлі, а також експлуатації [2; 5; 6; 9]. 

З усіх видів травм частіше всього в практиці лікаря ветеринарної 

медицини зустрічаються відкриті механічні ушкодження, тобто рани. В 

більшості випадків, рани, створюють загрозу для життя тварини у зв’язку з 

пошкодженням важливих систем та органів, кровотечею, колапсом, шоком. 

Після травм розвиваються ускладнення, пов’язані з хірургічною інфекцією. У 

ряді випадків, травми призводять навіть до загибелі тварин [4; 6; 7; 27]. 

Метою нашої роботи було встановити етіологію ран, вивчити 

перебіг ранового процесу та обгрунтувати різні способи лікування 

випадкових ран у корів. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Встановити основні причини виникнення ран. 

2. Дослідити клінічний стан поранених тварин. 

3. Вивчити перебіг та терапевтичну ефективність різних способів 

лікування ран. 

Предмет дослідження – поширення, причини, перебіг ранового 

процесу та терапевтична ефективність різних способів лікування ран. 



Об’єкт дослідження – відкриті механічні ушкодження у великої 

рогатої худоби. 

Методи проведення досліджень. У відповідності з метою при 

проведенні досліджень використані клінічні, хірургічні, та морфологічні 

методи досліджень. 

Перелік публікацій за темою досліджень.  

1. Лук’янюк Я.Е. Порівняльна ефективність різних методів лікування 

ран у великої рогатої худоби. Наукові здобутки студентської молоді у 

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

ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 65–67. 

2. Лук’янюк Я.Е., Карпюк В.В. Перебіг загоювання ран у великої 

рогатої худоби. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : 

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

№ 11. С. 68–70. 

3. Карпюк В.В., Лук’янюк Я.Е. Значення клінічного аналізу крові 

корів, хворих на гнійний пододерматит. 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. 113–116. 

Практичне значення отриманих результатів. В умовах 

господарства найбільш цілеспрямовано, можна застосовувати комбіновані 

способи лікування ран у тварин. Для попередження травматизму перш за все 

потрібно проводити ветеринарно-санітарні заходи по створенню відповідних 

умов утримання, годівлі та експлуатації з урахуванням фізіологічних потреб. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота викладена на 37 

сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, огляду літературних 

джерел, матеріалів та методів, власних досліджень, обговорення, висновків, 

пропозицій і переліку використаних літературних джерел, який містить 45 

найменувань, у тому числі 4 іноземних. Текст ілюстрований таблицями та 

фотографіями. 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. У корів першої групи з повним висіканням тканин та обробкою ран 

і навколоранових ділянок аерозолем “Чеми Спрей”, а також у процесі 

загоєння застосування короткого новокаїнового блоку з біциліном - 3 двічі 

через 3 дні – рани загоїлись за типом первинного натягу на протязі 12 днів. 

2. У другій групі, при частковому висіканні ран, застосуванні 

присипки йодоформу 2% та мазі Конькова з дьогтем, загоєння проходило за 

типом вторинного натягу на протязі 17-18 днів. 

3. Застосування повного висікання тканин у тварин першої дослідної 

групи було більш ефективним і пришвидшило перебіг загоювання ран на 5-6 

днів порівняно із тваринами другої дослідної групи, яким застосовували 

часткове висікання ран. 

4. Вміст гемоглобіну та кількість еритроцитів і лейкоцитів у 

поранених тварин не виходить за фізіологічні межі, спочатку знижується, а в 

процесі загоювання ран підвищується. 

5. Для профілактики травмування тварин, а також подальшого 

інфікування, на виробництві проводити регулярний контроль за ветеринарно-

санітарним станом тваринницьких приміщень, вигульних майданчиків, місць 

зберігання кормів і механічних приладів, електромережі та проводити 

комплекс зооветеринарних заходів, направлених на підвищення стійкості 

організму, забезпеченні повноцінної збалансованої годівлі, дотримання 

зоогігієнічних умов утримання тварин. 

6. Для терапії інфікованих ран у тварин застосовувати повне 

висікання тканин та обробку ран і навколоранових ділянок аерозолем “Чеми 

Спрей”, а також у процесі загоєння застосувати короткий новокаїновий блок 

з біциліном-3 двічі через 3 дні. 
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