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АНОТАЦІЯ 

Косюк О. Ю. Піометра сук: діагностика 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. 

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню динаміки та структури 

поширеності піометри серед сук; аналізу прояву її вікової, сезонної та 

порідної залежності; встановленню ефективності УЗД при діагностиці 

хвороби та визначенню терапевтичної ефективність методів лікування 

піометри сук в умовах клініки «Vet-House» м. Вінниця. 

Проведеними дослідженнями встановлено чітку тенденцію стосовно 

переважання кількості захворювання у сук віком старше 4 років по 

відношенню щодо сук віком до 3 та 3-4 роки. Встановлено більш частий 

прояв даної патології у теплу пору року. При вивченні породної схильності 

до піометри серед сук зони обслуговування приватної ветеринарної клініки 

«Vet-House» м. Вінниця встановлено, що найчастіше захворювання 

відмічалося у собак породи ротвейлер. При лікуванні піометри сук у 

більшості випадків хворим тваринам застосовували оваріогістероектомію, що 

забезпечило одужання 95,2 % тварин. Для диференційної діагностики 

гінекологічних хвороб у сук рекомендуємо проводити ультразвукове 

дослідження внутрішніх статевих органів. Для лікування піометри 

призначати курс протимікробної та окситоцинотерапії (окситоцинвет у дозі 

2,5-10 ОД 1 раз на добу протягом 5-10 діб, кобактан у дозі 0,5 мл на 5 кг маси 

1 раз на добу протягом 5 діб), а у важких випадках та за низької ефективності 

консервативного лікування проводити гістероектомію. 

 

Ключові слова: консервативне лікування, оваріогістероектомія, 

піометра, суки. 
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ANNOTATION 

Kosyuk O. Yu. Pyometra of female dog: diagnosis and treatment. – 

Manuscript qualification work. 

Qualification work for the master's degree in specialty 211 – veterinary 

medicine. – Zhytomyr national agroecological university, Zhytomyr, 2020. 

 

The qualification of the work is devoted to the study of dynamics and 

structure prevalence pyometers of female dogs; analysis of the manifestation of 

seasonal breed and age dependence; the effect of ultrasound diagnostics in the 

diagnosis of the disease and determination of the therapeutic effectiveness of the 

treatment methods in female dogs in the clinic «Vet-House», Vinnytsia.  

Our studies have shown a tendency for prevalence  disease of  female dogs 

ages over 4 years for female dogs up to 3 and 4 years. More frequrent 

manifestation of this pathology in the warm season. In the study of pedigree 

suscepbility to pyometra female dog the service area of private veterinary clinic 

«Vet-House», Vinnytsia, it was found the most common disease observed  in dogs 

breed Rottweiler. Ovariohysteroectomy was used in the treatment of pyometra in 

most cases which provided recovery for 92,2 % of animals. 

For differential diagnosis of gynecological diseases. We recommend 

ultrasound examination of the internal genital organs. For the treatment of 

ptometra a course of antimcrobical and oxytocin therapy was prescribed (Oxytocin 

vet in a dose 2,5-10 OD 1 once a day for 5-10 days, Kabactan in a dose 0,5 ml for 

5 kg once a day for 5 days), in severe cases or inefficiency perform a 

hysterectomy. 

 

 

 Key words: conservative treatment, Ovariohysteroectomy, pyometra, 

female dog 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В наш час людина досконало вивчила собаку і 

сформувала окрему науку “кінологію”, яка досліджує та вивчає собаку в 

різних аспектах та являється окремою галуззю тваринництва. Однією з 

частин цієї науки є розділ, який присвячений питанню фізіології та патології 

репродуктивної функції собак. Науковцями встановлені певні характерні 

особливості, але є й спільні з іншими видами тварин проблеми [4, 9, 36]. 

Собаки, відрізняючись особливостями будови статевих органів та 

фізіологією розмноження, потребують використання в акушерсько-

гінекологічній практиці відповідних заходів, прийомів та методів 

діагностики, лікування, профілактики захворювань, стимуляції статевої 

функції та інше [5, 13, 35]. 

Наявність ексудату в матці за піометри призводить до пригнічення 

загального стану організму, порушуються всі його функції, виникає 

інтоксикація, наслідком чого часто є смерть суки [16, 36]. До тепер не 

встановлено зв’язку між причинами та факторами, що призводять до 

виникнення піометри сук. Суперечливими і не повністю обґрунтованими, є 

рекомендації щодо консервативного лікування за піометри сук. 

Метою роботи була розробка методів діагностики та лікування 

піометри сук в умовах ветеринарної клініки «Vet-House» м. Вінниця. 

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 

1. Вивчити динаміку та структуру поширеності акушерсько-

гінекологічних патологій, зокрема піометри, серед сук зони обслуговування 

клініки «Vet-House» м. Вінниця; 

2. Проаналізувати вікову, сезонну та породну залежність прояву 

піометри серед сук-пацієнтів клініки; 

3. Встановити ефективність застосування методу ультразвукового 

дослідження при діагностиці піометри сук; 

4. Визначити терапевтичну ефективність методів лікування 

піометри сук в умовах клініки «Vet-House» м. Вінниця. 
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Предмет дослідження – поширення, етіологія, діагностика та 

ефективність консервативного та оперативного лікування. 

Об’єкт дослідження – піометра сук. 

Методи проведення досліджень. У відповідності з метою при 

проведенні досліджень використані клінічний, гінекологічний та 

статистичний методи досліджень. 

Перелік публікацій за темою досліджень.  

1. Косюк О. Ю, Омеляненко М. М. Лікування хворих за піометри сук. 

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

конф., 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 24–26. 

2. Косюк О. Ю, Омеляненко М. М. Піометра сук: причини і 

поширення. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали 

наук.-практ. конф., 30 січ. 2020 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. 

С. 26–28. 

3. Косюк О. Ю, Омеляненко М. М. Патоморфологічні зміни в 

організмі за піометри сук. Наукові здобутки студентської молоді у 

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

ЖНАЕУ, 2020. Вип. № 11. С. 28–30. 

Практичне значення отриманих результатів досліджень полягає у 

впровадженні в практичну роботу клінік дрібних тварин розробленої схеми 

комбінованого консервативного лікування піометри сук. 

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота викладена на 36 

сторінках комп’ютерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів, власних досліджень, обговорення, висновків, 

пропозицій та переліку використаних літературних джерел, який містить 47 

найменувань, з яких 7 на іноземній мові та додатків. Текст ілюстрований 

таблицями та рисунками. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

1. При вивченні вікової залежності щодо частоти виникнення 

піометри сук встановлено чітку тенденцію стосовно переважання кількості 

захворювання у сук віком старше 4 років (80,4 %) по відношенню щодо сук 

віком до 3 (3,1 %) та 3-4 роки (16,5 %).  

2. Встановлено більш частий прояв даної патології у теплу пору 

року (весна – 34,1 %, літо – 28,4 %, осінь та зима відповідно –19,6 % та 

17,9 % від усіх випадків захворювання). 

3. При вивченні породної схильності до піометри серед сук зони 

обслуговування приватної ветеринарної клініки «Vet-House» м. Вінниця 

встановлено, що найчастіше захворювання відмічалося у собак породи 

ротвейлер (20,8 %).  

4. При лікуванні піометри сук в умовах приватної ветеринарної 

клініки «Vet-House» м. Вінниця у більшості випадків (87,5 %) хворим 

тваринам застосовували оваріогістероектомію, що забезпечило одужання 

95,2% тварин. 

5. Для диференційної діагностики гінекологічних хвороб у сук 

рекомендуємо проводити ультразвукове дослідження внутрішніх статевих 

органів. 

6. Для лікування піометри у сук призначати курс протимікробної та 

окситоцинотерапії (окситоцинвет у дозі 2,5-10 ОД 1 раз на добу протягом 5-

10 діб, кобактан у дозі 0,5 мл на 5 кг маси 1 раз на добу протягом 5 діб), а у 

важких випадках та за низької ефективності консервативного лікування 

проводити гістероектомію. 
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