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У статті висвітлені результати моніторингових 
досліджень щодо поширення серед корів гнійно-
запальних процесів у дистальному відділі кінцівок, 
проведені на базі молочно товарних ферм госпо-
дарств Полтавської області за період 2011−2013 
років. Доведено, що безприв’язне утримання тварин 
становить найбільшу частку у структурі патології 
пальцевого папіломатозного дерматиту (56,5 %), а 
прив’язне утримання спричиняло найбільшого поши-
рення поверхневого гнійного пододерматиту 
(62,8 %). Отримані дані засвідчують: значне поши-
рення патології пальця та відповідно збитки, нанесе-
ні господарствам, виникли внаслідок зниження про-
дуктивності.  

Ключові слова: корови, гнійно-запальні проце-
си, кінцівки, поширення. 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що 
основною причиною масового ураження кінці-
вок вважаються недосконалість у конструкції 
підлоги за різних способів утримання. Так, 
В. В. Гимранов, Н. Н. Александров [3] повідом-
ляють, що серед хірургічних хвороб кінцівок 
великої рогатої худоби молочних і відгодівель-
них комплексів 80−90 % складає патологія в ді-
лянці пальців, із яких найчастіше реєструються 
виразки і пододерматити з хронічним, у меншій 
мірі – з гострим перебігом із перевагою гнійно-
некротичних процесів і тенденцією до різнома-
нітних ускладнень (флегмона вінчика, гнійні  
артрити і панартрити копитцевого та вінцевого 
суґлобів, некроз кісток пальців і сухожилків). За 
допомогою досліджень встановлено, що найчас-
тіше уражуються тазові кінцівки (80,46 %), при 
чому в 61,33 % випадків процес локалізується у 
ділянці 3-го пальця. Як бачимо, проблема поши-
рення хвороб копитець є досить актуальною че-
рез значне її поширення та економічні збитки. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Так, ще у 1964 році Н. С. Островським [6] було 
встановлено, що ураження пальців у різні роки 
спостерігаються в 30–87,5 % від загальної кіль-
кості корів у стаді. 

Хвороби кінцівок у корів здавна непокоять спе-
ціалістів ветеринарної медицини. Особливо ця 
проблема загострилася в роки спеціалізації й ін-
дустріалізації молочного скотарства внаслідок різ-
кої зміни умов годівлі та утримання тварин [4, 5]. 
Передчасне вибракування цінних високопро-

дуктивних тварин часто пов’язане з виникнен-
ням у них гнійно-некротичних процесів у ділян-
ці пальців, що завдає господарствам значних 
збитків у вигляді недоотримання молока, м’яса, 
приплоду та іншого. Величина збитків у кожно-
му окремому випадку залежить від багатьох фак-
торів і може бути різною. 
Мета дослідження: на основі моніторингових 

досліджень з’ясувати поширення гнійно-
запальних процесів копитець у великої рогатої 
худоби на базі молочно-товарних ферм окремих 
господарств Полтавської області та обґрунтува-
ти актуальність і доцільність подальшого дослід-
ження даних патологій.  
Завдання: визначити розповсюдження різних 

форм гнійних уражень у дистальному відділі кін-
цівок (за період 2011–2013 років) у корів. 
Матеріали і методи. Дослідження проведено 

на базі двох господарств Полтавської області: 
протягом 2011–2012 років, виконано клініко-
ортопедичне обстеження, за методикою В. Б. Бо- 
рисевича [2], наявних 199 корів (чорно-рябої по-
роди), які належать ТОВ «Дукла» МТФ  
с. Івашки, Полтавського району; протягом 2013 р. 
проведено аналогічне обстеження наявних 850 
корів, які належать Агропромхолдингу «Астар-
та-Київ», ВП «Гоголево», МТФ № 1 (с. Гоголе-
во) Шишацького району Полтавської області. 
Враховували наступні діагнози: поверхневий 

гнійний пододерматит, пальцевий ламініт, гнійні 
рани, гнійні артрити пальцевих суґлобів, проко-
ли підошви (за Б. В. Борисевичем) [1], пальцевий 
папіломатозний дерматит, ерозія п’яти, виразка 
підошви (за К. Бургі) [7]. Проводячи обстежен-
ня, враховували наявні клінічні ознаки патології. 
Діагноз встановлювали, порівнюючи з даними, 
описаними раніше в літературі.  
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Так, гнійні пододерматити у хворих тварин 
супроводжувалися зниженням апетиту, тварини 
під час руху намагалися не спиратися на ушко-
джений палець. Із місцевих ознак відзначали 
здуття підошви, при натискуванні на яку у тва-
рин виникав сильний біль та посилена пульсація 
пальцевих артерій і руйнування рогу підошви. 
Ламінітом вважали стан, що супроводжувався 

погіршенням загального стану тварини: спосте-
рігали підвищення температури, прискорення 
пульсу, прискорене та поверхневе дихання, ато-
нію. Грудні кінцівки були виставлені вперед, а 
тазові підведені під черево. Локально опора пе-
реносилася на м’якуші; виражена була кульґа-
вість опорної кінцівки з помітним вкороченням 
кроку. Копита на дотик були гарячі й досить чут-
ливі до натискання. 
У випадку гнійних ран тканин міжпальцевої 

щілини спостерігали опорну кульґавість, наяв-
ність ранового каналу та гнійного ексудату, під-
вищення місцевої температури, виражений за-
пальний набряк, пульсацію пальцевих артерій. 
Під час гнійних артритів відзначали підви-

щення температури до 40 °С, зниження апетиту, 
сильну кульґавість, розвиток параартикулярної 
флегмони, посилену пульсацію пальцевих арте-
рій. У разі проколів підошви реєстрували рано-
вий канал, опірну кульґавість та загальне при-
гнічення. У випадку виразки підошви реєструва-
ли болючий дефект на підошовній поверхні – її 
виявляли під час обрізання копитець. Кульґа-
вість середнього ступеня. Підвищення місцевої 
температури. 
Пальцевий папіломатозний дерматит діагнос-

тували в тих випадках, коли виявляли в ділянці 
п’ят чітко обмежене ураження овальної форми 
(до 3 см у ширину), злегка випукле, навколо яко-
го росли коричневі волосяні пучки. При натис-
канні на нього був добре виражений біль. 
Ерозією п’яти вважали заднє потовщення в 

цій ділянці, малі дрібні нерівності й ямки, зміне-
ний уклін поверхні п’яти. Реєстрували локальну 
болючість і виражену кульґавість. 
Результати досліджень. За результатами про-

ведених нами досліджень було виявлено неодна-
кову кількість хворих тварин за різних типів 
утримання. Так, найбільше уражених тварин  
виявили за безприв’язного утримання (85 голів), 
а за прив’язного утримання – 35 голів. Відсоток 
від наявної кількості тварин на фермах суттєво 
відрізнявся. 
З’ясовано, що найбільш поширеною патоло-

гією у ділянці пальця за прив’язного утримання 
були гнійні пододерматити (22 голови). Щодо 
загальної кількості обстежених корів, то ураже-
ність становила 11,1 %, а за безприв’язного –  
3 голови (0,3 %). Слід зазначити, що у корів, які 
утримувалися безприв’язно, найбільш пошире-
ною патологією був пальцевий папіломатозний 
дерматит – 5,6 % (48 голів). За прив’язного 
утримання – дві голови (1,0 %). 
Досить поширеним був ламініт за безприв’язного 

утримання – 11 голів (1,3 %), а за іншого утримання 
– три голови (1,5 %). 
Гнійні артрити пальцевих суглобів за прив’язного 

утримання реєстрували у чотирьох тварин (2,0 %),  
а за безприв’язного – у дев’яти (1,1 %). 

1. Частота виявлення гнійних уражень ділянки пальця у молочних корів  
залежно від способу утримання 

Спосіб утримання та кількість корів 
прив’язне безприв’язне 

виявлено уражень: Клінічні форми 

голів %* голів %* 
Досліджено поголів’я 199 850 

Пальцевий папіломатозний дерматит 2 1,0 48 5,6 
Ламініт 3 1,5 11 1,3 

Поверхневий гнійний пододерматит 22 11,1 3 0,3 
Виразка підошви 1 0,5 5 0,6 
Ерозія п’яти 1 0,5 8 0,9 
Гнійні рани -  1 0,1 

Гнійні артрити пальцевих суглобів 4 2,0 9 1,1 
Проколи підошви 2 1,0 -  

Усього 35 17,6 85 10 

Примітка: * – відсоток до наявного на фермах поголів’я тварин 
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2. Поширення патології в ділянці пальців у корів молочно-товарної ферми с. Івашки 

Виділено хворих Види патологій Голів % 
Гнійний пододерматит 22 62,8 

Пальцевий папіломатозний дерматит 2 5,7 
Ламініт 3 8,6 

Гнійні артрити пальцевих суглобів 4 11,4 
Проколи підошви 2 5,7 
Виразка підошви 1 2,9 
Ерозія п’яти 1 2,9 

Усього  35 100 

3. Поширення уражень кінцівок гнійно-некротичного характеру у корів МТФ № 1, ВП «Гоголево» 

Виділено хворих Види патологій Голів % 
Пальцевий папіломатозний дерматит 48 56,5 

Гнійний пододерматит 3 3,5 
Ламініт 11 12,9 

Гнійні артрити пальцевих суглобів 9 10,6 
Гнійні рани 1 1,2 

Виразка підошви 5 5,9 
Ерозія п’яти 8 9,4 

Усього  85 100 
 

Прокол підошви реєстрували лише за 
прив’язного утримання – дві голови (1,0 %). 
Виразку підошви та ерозію п’яти діагностува-

ли за прив’язного утримання по одній голові 
(0,5 %), а за безприв’язного – п’ять (0,6 %) і ві-
сім (0,9 %) голів відповідно. 
Гнійна рана була зареєстрована лише у однієї 

корови (0,1 %) за безприв’язного утримання.  
Дослідження проводилися також у розрізі госпо-
дарств. Аналізуючи дані таблиці 2, слід зазначи-
ти, що у структурі патології у корів молочно-
товарної ферми с. Івашки на гнійні пододерма-
тити припадало 62,8 %. 
Пальцевий папіломатозний дерматит та про-

кол підошви становили 5,7 %, ламініт складав 
8,6 % (три випадки). Чотирьом тваринам постав-
лено діагноз «гнійні артрити пальцевих суґло-
бів» (11,4 %). Найменший відсоток (по 2,9 %) 
припадав на виразку підошви та ерозію п’яти. 
У ході аналізу таблиці 3 встановлено, що найбі-

льший відсоток у структурі патології (56,5 %) при-
падав на пальцевий папіломатозний дерматит.  

На ламініт хворіло 11 корів (12,9 %) господар-
ства. 
Із гнійними артритами пальцевих суґлобів ви-

явлено 9 тварин, що становило, відповідно, 
10,6 % від кількості патології в ділянці пальців. 
У 8 корів господарства було зареєстровано 

ерозію п’яти, що становило 9,4 %. 
Рідше виявляли виразку підошви – 5,9 %. 
На гнійний пододерматит хворіли три твари-

ни, що складає 3,5 % від структури патології. 
Найменша частка (1,2 %) припадала на гнійні 

рани. 
Висновок. Отже, з отриманих даних моніто-

рингу щодо розповсюдження на молочно-
товарних фермах господарств Полтавської об-
ласті у корів патології пальця можемо зробити 
висновок про те, що найбільш поширеною пато-
логією у структурі дистального відділу за без-
прив’язного утримання був пальцевий папілома-
тозний дерматит (56,5 %), а за прив’язного 
утримання – поверхневий гнійний пододерматит 
(62,8 %).  
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