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У наведених матеріалах наукового дослідження 
висвітлені клінічні й рентгенологічні особливості 
перебігу запально-гнійних процесів дистального відді-
лу кінцівок у свиней з метою вдосконалення діагнос-
тичної та диференційно-діагностичної бази. Загаль-
ними й спеціальними методами клінічного дослі-
дження встановлено ознаки генералізованого гнійно-
го остеомієліту, артриту, параартикулярної флег-
мони з ураженням копитцевої і вінцевої кісток, а 
також відповідних суглобів. 
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Постановка проблеми. У структурі захворю-
вань свиней, особливо в окремих господарствах 
промислового типу, значний відсоток займають 
хвороби опорно-рухового апарату [1, 4, 7, 8]. 
Хвороби кінцівок, зазвичай, супроводжуються 

больовою реакцією, дезадаптацією, втратою здат-
ності конкурувати за місце біля годівниці. Це при-
зводить до втрати живої маси, зниження продук-
тивності, запліднюючої здатності і в кінцевому 
результаті – до вибракування. Більшість авторів 
основною причиною виникнення патології кінці-
вок у свиней називають утримування їх на щілин-
них залізобетонних підлогах, де тварини часто 
травмуються. В результаті розвивається кульга-
вість, а в разі мікробної інвазії – розвиваються за-
пальні та гнійно-запальні процеси усього дисталь-
ного відділу кінцівок. У таких випадках вибрако-
вування поголів’я може досягати 20–26 % [1−5, 8]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Численні наукові дослідження підтверджують 
залежність поширення хвороб кінцівок та умов 
утримання тварин [1−7]. Але, на жаль, хвороби 
кінцівок у свиней являють собою малодосліджену 
ділянку ветеринарної медицини, в якій кількість 
точних спостережень досить незначна, а експе-
риментальні дослідження майже відсутні [3, 4]. 

 

Мета дослідження – вдосконалення діагнос-
тичної і диференційно-діагностичної бази. 
Завдання – дослідження клініко-рентгенологічної 

характеристики гнійно-некротичних процесів 
дистального відділу кінцівок у свиней.  
Матеріали і методи досліджень. Об’єктом 

дослідження були гнійно-запальні процеси дис-
тального відділу кінцівок свиней. Досліджували 
хворих свиней порід велика біла та ландрас. Ви-
користовували набір загальних та спеціальних 
методів місцевого клінічного дослідження (огляд, 
пальпація, рентгенографія). Рентгенографію ви-
конували апаратом «Арман» 9л5 з використан-
ням рентгенівської плівки «Kodak» за жорсткості 
50 кВ та експозиції 4 мА/с у двох взаємно пер-
пендикулярних проекціях – прямій і боковій. 
Результати досліджень. Загальними методами 

клінічного дослідження об’єктивно встановлено 
набряк і пастоподібність тканин проксимальніше 
вінчика, за пальпації − гостра локальна болю-
чість і підвищена місцева температура. Місцями 
реєстрували флюктуацію та інші ознаки гнійного 
розплавлення. Патологічний процес ускладню-
вався появою декількох гнійних вогнищ, нориць, 
висипами на шкірі, відшаруванням рогової кайми. 
На рентгенограмах визначали збільшення об’єму 
м’яких тканин. У результаті набряку підшкірної 
жирової клітковини зникає чіткість контурів між 
нею і нижче розташованими анатомічними ша-
рами, знижується їх прозорість. На усіх проана-
лізованих рентгенограмах реєстрували ураження 
дистальної та середньої фаланг пальців, розши-
рення їх суглобових поверхонь, розмитий малю-
нок кісткових трабекул.  
Переважно вогнища деструкції кісткової тка-

нини локалізувалися в товщі кортикального шару. 
Вони множинні, дрібні, з нечіткими контурами, 
створюють картину плямистих просвітлень. Кор-
тикальний шар нерівномірно стоншений. Де-
струкція кісткової тканини не є ранньою, але 
найбільш явною ознакою остеомієліту. 
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Рис. 1. Рентгенограма дистального відділу кінцівки у свині (пряма і бокова проекції): 
1, 2 – потовщення середньої (вінцева кістка) та дистальної (копитцева кістка) фаланг з наявністю 

патологічного кісткоутворення з хаотичною структурою та відносно чіткою контурацією;  
3, 4 – розширення й узурація суглобових поверхонь середньої та дистальної фаланг; 5 – ознаки наяв-

ності газу у вигляді затемненої смуги; 6 – набряк тканин. 

В основі гнійного запалення кістки лежать 
процеси деструкції в кістковій тканині. Гнійна 
хірургічна інфекція призводить до розсмокту-
вання та розплавлення кісткових елементів. Однак 
реактивні та репаративні зміни також відіграють 
свою роль. Таким чином, разом з руйнуванням 
кісткової тканини, відмічали і значне її творення, 
що виявлялося у патологічному збільшенні 
об’єму кісткової тканини, потовщенні фаланг 
пальців. Суглобові поверхні розширені, визна-
чаються поодинокі щілини, через які виділяються 

продукти гнійного розпаду.  
Висновок. Отже, спираючись на отримані дані, 

можна зробити висновок, що ми маємо справу з 
гострим генералізованим остеомієлітом, артри-
том копитцевого і вінцевого суглобів, ознаками 
параартикулярної флегмони. Для з’ясування етіо-
логії та диференційної діагностики необхідно 
провести мікробіологічні та гістологічні дослід-
ження, результати яких будуть предметом наших 
наступних публікацій. 
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