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Млинівський державний технолого-економічний коледж 

 

Інструкційна картка 

Навчальна практика № 17. 

 

Дисципліна: Внутрішні незаразні хвороби с/г тварин. 

Вид заняття: навчальна практика. 

Місце проведення: клініка коледжу, навчально-дослідне господарство. 

Тривалість заняття: 270 хв. 

Тема: Прийом хворих тварин з повним клінічним дослідженням, постановка 

діагнозу, призначення і проведення лікування тварин з хворобами органів 

дихання. 

Мета заняття: Набути навичок у клінічному дослідженні системи органів 

дихання. Навчитися з’ясовувати причини і розуміти механізм розвитку 

хвороб, виявляти характерні клінічні ознаки, встановлювати діагноз, 

проводити диференційний діагноз, визначати перебіг і прогноз хвороби; 

розробляти схему лікування та профілактики хвороб органів дихання. 

Методи: пояснення, демонстрація, бесіда, відеофільм, дослідження і лікування 

тварин під керівництвом викладача, самостійна робота. 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: с/г тварини, 

фіксаційні станки, вірьовки, стетофонендоскопи, перкусійні молоточки і 

плесиметри, крейда, рукавички, лікарські засоби, апарати та інструменти 

для їх введення, вата, спирт, мило, рушники; відеофільм, слайди. 

Література (основна): 

1. Судаков М.О., Береза В.І. та ін. Внутрішні незаразні хвороби с/г 

тварин: Практикум. – К.: Вища школа, 1995. – 206 с. 

(стор. 41–51; 136–142) 

2. Судаков М.О., Цвіліховський М.І., Береза В.І. та ін. Внутрішні 

незаразні хвороби с/г тварин / За ред. М.О. Судакова. – К.: Мета, 2002. – 352 с. 

(стор. 132–153) 

3. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Судаков М.О. та ін. Внутрішні хвороби 

тварин / За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 1999. – Ч. 1 – 376 с. 

(стор. 171–224) 

 

Інструктаж на робочому місці. 

 

Самостійна робота 

 

Зміст, послідовність виконання завдань. 
 

Завдання 1. Провести реєстрацію тварини (за формою журналу 

реєстрації хворих тварин), зібрати анамнез, виявити причини захворювання. 

Методичні вказівки 

Журнал реєстрації хворих тварин заповнюється за наступною формою: 
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ЖУРНАЛ 

реєстрації хворих тварин 

 

 

Риніт (rhinitis) – запалення слизової оболонки носової порожнини. Буває 

гострим і хронічним, первинним і вторинним, катаральним, фібринозним, 

фолікулярним. 

Етіологія. Первинний риніт виникає при дії на слизову оболонку носової 

порожнини механічних, термічних і хімічних подразників. Це буває при годівлі 

тварин сухими, а також гарячими кормами, при вдиханні повітря, насиченого 

аміаком або гарячою парою, під час перегонів тварин у суху і жарку погоду по 

дорогах, вкритих пилюкою. Риніт може виникнути також під впливом 

простудних факторів. 

Вторинний риніт розвивається як симптом й ускладнення інших 

інфекційних, паразитарних і незаразних хвороб (сап, мит, атрофічний риніт, 

злоякісна катаральна гарячка, ринотрахеїт, ринестроз, чума м’ясоїдних, 

гайморит, фронтит тощо). 

 

Ларингіт (laryngitis) – запалення слизової оболонки гортані – може бути 

гострий і хронічний, первинний і вторинний, катаральний і фібринозний 

(крупозний). 

Етіологія. Причинами первинного ларингіту є простудні фактори, 

напування тварин, особливо молодняку, дуже холодною водою, годівля 

запиленими, а також гарячими кормами, вдихання подразнюючих газів і 

запиленого повітря. Сприяє захворюванню гіповітаміноз А. Вторинний 

ларингіт розвивається як симптом або ускладнення інших хвороб, частіше 

інфекційних (мит, злоякісна катаральна гарячка тощо). 

 

Бронхіт (bronchitis) – запалення бронхів – буває первинний і вторинний, 

гострий і хронічний, а також може проявлятися як мікробронхіт і макробронхіт. 

Етіологія. Первинний бронхіт виникає внаслідок переохолодження 

організму, дії на слизову оболонку бронхів аміаку, диму, пилу, квіткового 

пилку. Вторинний бронхіт розвивається як ускладнення багатьох інфекційних, 
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інвазійних і незаразних хвороб. У молодняку сільськогосподарських тварин 

катаральний бронхіт часто виникає одночасно з катаром верхніх (передніх) 

дихальних шляхів, на фоні гіповітамінозу А. Причиною бронхіту можуть бути 

гельмінтоз, мікоз або мікотоксикоз. У цих випадках бронхіт може розвиватися 

так, як алергічне захворювання. 

 

Фібринозна (крупозна) пневмонія (pneumonia fibrinosa s. crouposa) – 

фібринозне запалення легень з ураженням цілих часточок. 

Етіологія. Більшість дослідників вважають фібринозну (крупозну) 

пневмонію як класичне запалення алергічного походження. Захворювання може 

виникати як ускладнення інших хвороб, особливо інфекційних, і як самостійне 

незаразне захворювання. Хвороба часто виникає відразу після різкого 

переохолодження тварин. 

Патогенез і патолого-анатомічні зміни. Патологічний процес 

розвивається бурхливо (за типом алергічного запалення) і суворо стадійно. 

Уражаються спочатку краніальні, потім вентральні й центральні ділянки легень, 

можуть утягуватися в патологічний процес каудальні й дорсальні ділянки. 

У першій стадії – припливу (запальної гіперемії і ексудації) – в альвеоли 

виходить рідкий, клейкий ексудат з великою кількістю еритроцитів і 

лейкоцитів. Ця стадія триває від кількох годин до доби. Легені збільшені, 

набухлі, уражені ділянки темного синьо-червоного кольору. Під час 

розрізування легені хрустять, поверхня розрізу – гладенька, блискуча, волога. 

Друга стадія – червона гепатизація – триває близько двох діб. Рідкий 

ексудат в альвеолах зсідається в фібринозний з домішками великої кількості 

еритроцитів. Легені в розрізі нагадують тканину печінки. Кусочки таких легень, 

на відміну від нормальних, тонуть у воді. 

Третя стадія – сіра гепатизація – триває кілька днів. Фібринозний 

ексудат підпадає жировій дегенерації і спочатку набирає сірого, а потім 

жовтого кольору Внаслідок еміграції лейкоцитів і дії ферментів виникає 

розрідження ексудату й починається всмоктування його. 

Четверта стадія - розрішення. Триває впродовж кількох днів наступає 

розрідження і всмоктування ексудату, починається регенерація альвеолярного 

епітелію і відновлення легеневої тканини. 

 

Катаральна бронхопневмонія (bronchopneumonia catarrhalis) запалення 

бронхів і легень – найчастіше трапляється у молодняку сільськогосподарських 

тварин. 

Етіологія. Здебільшого захворювання виникає під впливом різних 

факторів, які ослаблюють природну резистентність організму тварин. Сприяють 

виникненню й розвитку хвороби у молодняку порушення обміну речовин у 

тварин-матерів. 

У великих господарствах частою причиною масових бронхопневмоній 

молодняку є порушення гігієни утримання: переохолодження і простуда під час 

транспортування з господарств-постачальників, утримання тварин у вологих 

приміщеннях, на цементних підлогах, без підстилки, на протягах. 
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Часто хвороба виникає як ускладнення бронхіту. Нерідко захворювання 

розвивається за типом алергічного запалення. 

Патогенез і патолого-анатомічні зміни. Під впливом етіологічних 

факторів відбувається подразнення рецепторів бронхів, а потім і самої 

легеневої тканини. Це викликає запальний процес у бронхах і легенях. Іноді він 

може розвиватися, поширюючись з великих бронхів на дрібні, а потім на 

бронхіоли й альвеоли, а іноді спочатку виникають пневмонічні вогнища в 

бронхіолах і альвеолах з наступним поширенням запального процесу на дрібні 

й великі бронхи. При катаральній бронхопневмонії спочатку уражаються 

краніальні ділянки легень, а саме – верхівкові й серцеві частки їх. 

Запальний процес про бронхопневмонії поширюється по розгалуженнях 

бронхів або по лімфатичних шляхах. При гострому перебігу хвороби спочатку 

вражаються поверхневі часточки легень, а при хронічному перебігу – і ті, що 

лежать глибоко. Нерідко пневмонічні вогники зливаються з утворенням 

великих вогнищ і ураженням цілих часток легень. У початковій стадії 

захворювання у бронхах і легенях розвивається катаральне запалення. При 

цьому в просвіті бронхів і в альвеолах накопичується рідкий ексудат, який 

складається з муцину, формених елементів крові, клітин епітелію бронхів і 

мікробних тіл. Пізніше, при хронічному перебігу хвороби, спостерігаються: 

організація ексудату, індурація і навіть звапнення пневмонічних вогників. 

Нерідко виникає гнійно-некротичний розпад легеневої і бронхіальної тканини. 

Всмоктування продуктів запалення і токсинів у кров і лімфу призводить 

до інтоксикації організму хворих тварин, підвищення температури тіла і 

порушення функцій інших систем. 

 

Гіперемія і набряк легень (Hyperaemia et oedema pulmonum) 

розвиваються внаслідок переповнення кров'ю легеневих капілярів і вен з 

наступним випотіванням плазми крові у просвіт бронхів, бронхіол і альвеол та 

інфільтрацією транссудатом міжчасточкової сполучної тканини. Розрізняють 

активну і пасивну гіперемію, активний і гіпостатичний набряк легень. Частіше 

хворіють коні, рідше – собаки, вівці, велика рогата худоба. 

Етіологія. Активна гіперемія легень виникає при напруженому і частому 

диханні під час перегонів спортивних коней, тривалого бігу собак, вдиханні 

тваринами гарячого повітря, диму, дії сильно подразнюючих газів, сильному 

збудженні, при гострому запаленні. Колатеральна активна гіперемія 

розвивається при швидко наростаючій перепоні для руху крові в одній частині 

легень (пневмоторакс, тромбоз легеневої артерії). Активна гіперемія 

супроводиться набряком легень. 

Пасивну гіперемію легень реєструють при декомпенсованих пороках 

серця, травматичному перикардиті, міокардиті, хворобах нирок, тепловому і 

сонячному ударі, тривалому вимушено лежачому положенні тварин. Наслідком 

пасивної гіперемії є гіпостатичний набряк легень. Окрім того, набряк легень 

може бути симптомом гострої пневмонії та деяких інфекційних хвороб 

(пастерельоз. сибірка, злоякісний набряк, чума м'ясоїдних, контагіозна 

плевропневмонія та інші). 
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Емфізема легень – патологічне розширення легень, яке характеризується 

збільшенням їх об'єму. Розрізняють альвеолярну (гостру і хронічну) і 

інтерстиціальну емфізему легень. 

Альвеолярна емфізема легень (Emphysema pulmonum alveolarae) 

характеризується розширенням альвеолярної тканини внаслідок надлишкової 

кількості повітря в альвеолах, зменшенням дихальної поверхні легень і 

порушенням газообміну. За перебігом вона буває гострою і хронічною; за 

локалізацією – дифузною, коли відмічають загальне збільшення легень в об'ємі, 

і обмеженою (місцевою), яка розвивається як компенсаторне явище при 

бронхопневмонії, парагрипі, інфекційному ринотрахеїті, абсцесах та інших 

ураженнях легень, коли неушкоджені ділянки легень компенсаторно 

розширюються. Самостійного значення вікарна емфізема не має. Дифузну 

альвеолярну емфізему частіше реєструють у коней, особливо спортивних, 

старше п'ятирічного віку, і мисливських собак. 

Інтерстиціальна емфізема легень (Emphysema pulmonum inierstitiale) 

характеризується скупченням повітря у міжчасточковій сполучній тканині 

легень внаслідок пошкодження альвеол або бронхів. Окрім коней і собак, 

зустрічається у великої рогатої худоби. 

Етіологія. Гостра альвеолярна емфізема виникає при надмірному 

перенапруженні альвеолярної тканини внаслідок прискореного і посиленого 

дихання, що буває під час швидкого бігу коней на спортивних змаганнях, при 

важкій і тривалій, без відпочинку, роботі коней, надмірній експлуатації 

мисливських і службових собак, рідше – при гострому перебігу мікробронхіту. 

Хронічна альвеолярна емфізема розвивається при важкій роботі, швидкому бігу 

та як вторинне захворювання при хронічному дифузному бронхіті і 

бронхіальній астмі, хронічній пневмонії, плевриті. В етіології альвеолярної 

емфіземи легень деяка роль відводиться алергії, що виникає внаслідок поїдання 

кормів, уражених плісеневими грибами. 

При гострому перебігу альвеолярної емфіземи легенева тканина частіше 

зберігає свою структуру, а при хронічному – виникає атрофія міжальвеолярних 

і міжінфундибулярних перегородок та капілярів, що там проходять. 

Причиною інтерстиціальної емфіземи є проникнення повітря у 

міжчасточкову сполучну тканину внаслідок розриву бронхів, стінок каверн при 

важкій роботі, пораненнях легень сторонніми тілами з боку сітки або ззовні, 

при частому і сильному кашлі. 

Патогенез. При посиленій роботі коні можуть вдихати додатково 10-12 л 

повітря, собаки – 0,3-0,5 л. а при максимальному видоху в легенях ще 

залишається трохи повітря, яке називають залишковим. Важка фізична робота, 

напружене дихання при спортивних змаганнях за кожним вдихом посилюють 

інспіраторне розширення альвеол, тому еластичність легеневої тканини 

поступово зменшується, а кровопостачання альвеол погіршується внаслідок 

утрудненої течії крові у легеневих капілярах. Збільшення об'єму залишкового 

повітря, посилене видихання повітря підвищують тиск в альвеолах, 

міжальвеолярні перегородки розтягуються, легеневі капіляри стискуються, що 

порушує надходження крові і спричиняє атрофію еластичних волокон, 
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міжальвеолярних і. врешті-решт, міжінфундибулярних перегородок. Внаслідок 

цього спочатку окремі альвеоли, а пізніше цілі групи альвеол зливаються в одну 

загальну порожнину, що зменшує дихальну поверхню легень. 

Через зниження еластичності альвеоли гірше розширюються при 

вдиханні і важче спадаються при видиху, тому об'єм легень прогресивно 

збільшується, але їх дихальна поверхня зменшується, площа газообміну 

внаслідок атрофії легеневих капілярів також зменшується. Зменшення 

дихальної поверхні частково компенсується тахікардією і тахіпное, 

підвищенням артеріального тиску в малому колі кровообігу. В подальшому, 

якщо причини не усуваються, стінки альвеол атрофуються, розтягнута легенева 

тканина стискує міжальвеолярні капіляри, частина з яких атрофується і 

запустіває, що утруднює дифузію повітря і спричиняє порушення зовнішнього, 

а відтак і внутрішнього газообміну. Підвищення тиску в малому колі 

кровообігу супроводиться акцентом другого тону серця у точці найкращого 

вислуховування клапанів легеневої артерії, гіпертрофією правого шлуночка і 

серцево-судинною недостатністю. Якщо причина не усувається, дихальна 

недостатність прогресує, що може спричинити загибель тварини. 

При інтерстиціальній емфіземі повітря надходить із альвеол у сполучну 

тканину, розсуває сполучнотканинні елементи, зосереджується біля "кореня" 

легень, потім проникає у середостінний простір і вздовж судин виходить у 

підшкірну клітковину шиї і всього тулуба. Нагромаджуючись в інтерстиції, 

повітря стискує легені, які спадаються, в результаті чого зменшується їх 

дихальна поверхня, розвивається задишка, яка в свою чергу може стати 

причиною вікарної альвеолярної емфіземи. 

 

Завдання 2. Встановити діагноз на підставі характерних симптомів, 

провести диференціацію хвороб системи органів дихання. 

Методичні вказівки 

Гострий катаральний риніт характеризується нормальною або трохи 

підвищеною температурою тіла, нормальним або трохи зниженим апетитом, 

частим пирханням, витіканням з обох ніздрів рідини спочатку водянистої, а 

потім густішої консистенції. Слизова оболонка носової порожнини гіперемічна, 

набрякла. Хронічний катаральний риніт має затяжну тривалість перебігу, 

характеризується зниженням продуктивності, роботоздатності, нерідко 

атрофією слизової оболонки носа, наявністю на ній ерозій, виразок і 

сполучнотканинних рубців. 

Фібринозний (крупозний) і фолікулярний риніти супроводяться 

пригніченням, зниженням або втратою апетиту, зниженням продуктивності, 

роботоздатності, підвищенням температури тіла, вираженою задишкою, 

збільшенням регіонарних лімфатичних вузлів. Часто спостерігаються зміни не 

тільки слизової оболонки носа, а й шкіри навколо ніздрів. 

Перебіг і прогноз гострого катарального риніту триває в середньому 

протягом 5–10 днів, а хронічний – кілька тижнів і довше. Фібринозний і 

фолікулярний риніти при своєчасному лікуванні тривають два-три тижні. Слід 

мати на увазі, що риніт, особливо хронічний, нерідко ускладнюється 
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кон’юнктивітом, ларингітом, трахеїтом, фарингітом. При своєчасному 

лікуванні риніту прогноз часто буває сприятливий. 

Діагноз ставлять за характерними симптомами з урахуванням даних 

анамнезу. Риніт необхідно відрізняти від інфекційних і паразитарних хвороб – 

сапу, миту, злоякісної катаральної гарячки, ринотрахеїту, ринестрозу тощо. 

 

При катаральному ларингіті загальний стан на початку захворювання 

мало змінюється, температура тіла нормальна або трохи підвищена, потім 

спостерігається вдихальна задишка, болючий кашель (спочатку сухий, 

уривчастий, голосний, потім вологий, більш слабкий, глухий), при втягненні в 

патологічний процес голосових зв'язок голос стає хрипкий, ділянка гортані 

болюча, з обох ніздрів витікає рідина. Характерною при цьому є поза тварини з 

витягнутою вперед шиєю. 

Фібринозний (крупозний) ларингіт відрізняється від катарального 

наявністю в гортані фібринозного ексудату, вираженим пригніченням, значним 

підвищенням температури тіла, відсутністю апетиту, більш вираженою 

задишкою. 

Перебіг і прогноз. Гострий ларингіт триває один-два тижні, хронічний – 

більше. Прогноз при своєчасному лікуванні частіше сприятливий. Фібринозний 

ларингіт при несвоєчасному лікуванні може викликати припинення дихання 

(асфіксію) і призвести до загибелі тварини. 

Діагноз можна поставити за найхарактернішими симптомами з 

урахуванням даних анамнезу. Хворобу треба відрізняти від риніту, фарингіту, 

трахеїту. 

 

Симптоми бронхіту. Помічають пригнічення, зниження продуктивності, 

роботоздатності, апетиту, в ряді випадків – підвищення температури тіла. При 

макробронхіті загальний стан змінюється мало, температура тіла нормальна. У 

всіх випадках бронхіту пульс й дихання стають частішими. З розвитком 

захворювання спостерігається вдихальна задишка. У тяжких випадках хвороби 

задишка стає змішаною. 

Постійними симптомами бронхіту є кашель і хрипи в легенях. Спочатку 

кашель сухий, короткий, потім він стає вологий, більш дзвінкий і 

довготривалий, у тяжких випадках, особливо при мікробронхіті – болісний. На 

початку захворювання, а при фібринозному бронхіті навіть пізніше, 

вислуховують переважно сухі хрипи. При запаленні великих бронхів чуються 

хрипи низького тембру – у вигляді гудіння або дзижчання, а дрібних бронхів – 

тембр підвищується до писку або свисту. Потім, при наявності рідкого ексудату 

в бронхах, хрипи стають вологими. Ураження великих бронхів викликає 

великобульбашкові, а дрібних – дрібнобульбашкові хрипи. Везикулярне 

дихання при бронхіті посилене (жорстке). На відміну від риніту, носове 

витікання з обох ніздрів завжди при бронхіті буває не на початку 

захворювання, а пізніше, одночасно з вологим кашлем і вологими хрипами. 

При бронхіті (особливо при мікробронхіті) виявляють симптоми 

порушення функцій серцево-судинної, травної та інших систем організму. 
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Виявляють також лейкоцитоз, частіше нейтрофільний. В більш тяжких 

випадках захворювання, особливо при хронічному перебігу, виявляють 

симптоми альвеолярної емфіземи легень. 

Перебіг і прогноз. Гострий макробронхіт частіше перебігає порівняно 

легко, протягом одного-двох тижнів. Гострий мікробронхіт перебігає тяжче, 

нерідко ускладнюється пневмонією або альвеолярною емфіземою легень. 

Хронічний бронхіт може тривати і місяцями, а інколи роками. Він майже 

завжди ускладнюється альвеолярною емфіземою легень, бронхостенозом, 

бронхоектазією. 

Прогноз при макробронхіті сприятливий, а при мікробронхіті – 

обережний. 

Діагноз можна поставити за найхарактернішими симптомами – кашлем, 

задишкою, хрипами в легенях, носовому витіканні, з урахуванням загального 

стану, апетиту, продуктивності, роботоздатності. 

На відміну від пневмонії при бронхіті не буває значного підвищення 

температури тіла, менше виражена задишка, рідше і в меншій мірі 

порушуються функції іншим систем і органів. При вторинному бронхіті слід 

мати на увазі симптоми основного (первинного) захворювання. 

У диференціальній діагностиці бронхіту велике значення мають дані 

перкусії, рентгенологічного дослідження. Наприклад, при бронхіті за 

допомогою рентгенографії і рентгеноскопії можна виявити посилення 

бронхіального й хілусного рисунків, а при пневмонії – затінення в легенях, під 

яким перкусією виявляють притуплений або тупий звук. 

 

Симптоми крупозної пневмонії. Захворювання характеризується 

високою, постійного типу гарячкою, різким пригніченням, носовим витіканням 

шафранно-жовтого або рожево-бурого кольору, змішаною задишкою, 

тахікардією, болючим кашлем. 

У першій стадії розвитку хвороби під час перкусії грудної клітки 

виявляють тимпанічний відтінок ясного легеневого звуку, а під час аускультації 

легень – посилене везикулярне дихання з шумами крепітації. 

У другій стадії на ділянці ураження легень виявляються притуплений або 

тупий звук, різке ослаблення або зникнення везикулярного дихання. 

У третій стадії прослуховується тимпанічний звук і бронхіальне 

дихання в патологічних вогнищах легень. 

У четвертій стадії звук притуплюється і переходить в ясний легеневий, 

а також виявляється ослаблене везикулярне дихання з шумами крепітації. 

Перебіг і прогноз. Захворювання перебігає гостро, протягом 10–14 днів, 

найбільшого розвитку досягає на 5–7-й день. Прогноз обережний. 

Діагноз ставлять за характерними симптомами, з урахуванням стадійності 

розвитку хвороби, а також даних рентгенологічного дослідження (великі 

вогнища затінення в легенях). 

 

Симптоми катаральної бронхопневмонії. У багатьох випадках на 

початку захворювання спостерігаються симптоми бронхіту. Виникнення 
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пневмонічних вогників супроводиться пригніченням, зниженням апетиту, 

продуктивності, роботоздатності, гарячкою переміжного типу, двостороннім 

носовим витіканням, кашлем, змішаною задишкою, тахікардією. Другий тон 

серця часто посилений і акцентований в точці оптимуму клапанів легеневої 

артерії. Везикулярне дихання спочатку посилене (жорстке), з вологими 

хрипами, потім стає строкатим, коли над невеликою ділянкою легень 

помічається чергування посиленого і ослабленого везикулярного дихання. Крім 

вологих хрипів спостерігаються і сухі, характер яких залежить від калібру 

уражених бронхів і властивостей ексудату в них. Перкусією грудної клітки над 

ділянками злиття пневмонічних вогників виявляють притуплений звук. У 

периферичній крові знаходять зниження кількості еритроцитів і вмісту 

гемоглобіну, а також нейтрофільний лейкоцитоз. 

У тяжких випадках виявляють симптоми серцево-судинної недостатності 

і порушення функцій інших систем організму. 

Рентгенологічні дослідження показують посилення бронхіального й 

хілусного рисунків, наявність затінень у легенях. 

Перебіг і прогноз. Гостра катаральна бронхопневмонія триває в 

середньому до двох тижнів, а хронічна – навіть кілька місяців. Прогноз при 

своєчасному лікуванні частіше сприятливий, у тяжких випадках обережний, а 

без лікування – несприятливий. 

Діагноз можна поставити за характерними симптомами, з урахуванням 

даних рентгенологічних досліджень. Захворювання слід диференціювати від 

інших пневмоній, а також від бронхіту, особливо мікробронхіту. Фібринозна 

(крупозна) пневмонія характеризується стадійністю розвитку, високою 

гарячкою постійного типу і ураженням цілих часток легень. Інші пневмонії, у 

тому числі інфекційної природи, мають свої характерні особливості. При 

бронхіті менше змінений загальний стан, немає значного підвищення 

температури тіла і ділянок притуплення легень. 

 

Симптоми при активній гіперемії і набряку легень розвиваються швидко. 

Дихання напружене, прискорене, спостерігають змішану задишку. Тварини 

стоять з широко розведеними грудними кінцівками, ніздрі у них розширені, 

вологі хрипи чути на віддалі, під час видиху і відкашлювання з носових отворів 

виділяється велика кількість рідкого пінявого прозорого мокротиння, іноді з 

рожевим відтінком. Кашель вологий, слабкий. При аускультації трахеї, бронхів 

і легень виявляють вологі велико- і дрібнопухирчасті хрипи, в ділянці легень – 

крепітацію. Перкусійний звук на початку тимпанічний, а в подальшому – 

притуплений. 

Патолого-анатомічні зміни. Гіперемія легень характеризується більш 

щільною консистенцією легень, темно-червоним зафарбуванням і кровотечею 

на розрізі. При набряку на розрізі легень появляється пінява рідина, трахея 

заповнена червонуватою ніжною піною. 

Перебіг. При усуненні етіологічних факторів, ефективному лікуванні 

симптоми гіперемії та набряку легень можуть зникати протягом кількох годин. 

Якщо набряк прогресує, посилюються всі симптоми асфіксії і серцево-судинної 
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недостатності: задишка, ціаноз видимих слизових оболонок, малого наповнення 

пульс, переповнення яремних вен. При пасивній гіперемії і гіпостатичному 

набряку легень клінічні симптоми розвиваються повільно, іноді протягом 

кількох днів, проявляються менш виразно. 

Діагноз ставлять з урахуванням анамнезу і за характерними симптомами. 

Тепловий удар відрізняють за підвищеною температурою. При бронхіті не 

спостерігають пінявих витікань з носових отворів, а при легеневій кровотечі 

виділяється кров з домішками піни. 

 

Симптоми. При альвеолярній емфіземі температура тіла в межах норми, 

дуже рідко (при ускладненні бронхітом) – субфебрильна. Відмічають швидку 

стомлюваність навіть після незначного фізичного навантаження. Характерними 

є переважно черевний тип дихання і сильно виражена змішана задишка. Вдих 

утруднений, оскільки еластичність легеневої тканини знижена і для її 

розтягнення необхідні додаткові зусилля, тому ніздрі широко (рупороподібно) 

розкриті. Експіраторна задишка характеризується напруженим і подовженим 

видихом, який проходить у дві фази: на початку грудна клітка спадається 

пасивно, а потім через короткий проміжок часу спостерігається сильне 

скорочення черевної стінки: добре помітне втягування міжреберних проміжків і 

черевної стінки вздовж реберної дуги, де утворюється западина ("запальний 

жолоб"). Часто відмічають приглушений, неголосний кашель. Перкусією 

легеневого поля виявляють сильний тимпанічний або коробковий звук, 

оскільки в легенях збільшується кількість повітря, а стінки альвеол 

руйнуються, втрачають еластичність і не коливаються під час перкусії. Задня 

межа легень зміщена назад на 1-3 міжреберні проміжки, іноді виходить за 

останнє ребро. У коня задня межа легень зміщується по лінії маклака до 18-го 

ребра, сідничогогорба до 16-18, плечового суглоба – до 13— 14-го ребра. Зона 

абсолютно тупого звуку в ділянці серця коня зменшується, звук стає 

притупленим. При аускультації легень виявляють послаблене везикулярне 

дихання, а при вираженому бронхіті воно посилене, вислуховуються сухі або 

вологі хрипи. 

Частота пульсу дещо збільшена. Серцевий поштовх послаблений. Як 

правило, вислуховується акцент другого тону на легеневій артерії, оскільки 

збільшується тиск крові в малому колі кровообігу. При вираженій серцевій 

недостатності спостерігають ціаноз видимих слизових оболонок. 

Для інтерстиціальної емфіземи характерний швидкий перебіг. Після 

проникнення повітря в інтерстиціальну тканину різко погіршується загальний 

стан, посилюється задишка, наростають асфіксія, ціаноз і серцево-судинна 

недостатність. При аускультації легень виявляють тріскучі шуми (крепітацію), 

при перкусії – тимпанічний звук. Під шкірою в ділянці шиї, грудей, інколи 

спини виявляють крепітацію пухирців повітря (підшкірна емфізема). 

Патолого-анатомічні зміни. Легені збільшені, м'якої консистенції, блідого 

забарвлення, краї заокруглені, заповнені пухирцями повітря, на поверхні легень 

помітні сліди від ребер ("реберні борозни"). Правий шлуночок серця 
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гіпертрофований. При мікроскопії знаходять десятикратне збільшення діаметра 

альвеол (до 1,5 мм). 

Перебіг. Після усунення причин і надання тварині спокою симптоми 

хвороби при гострому перебігу протягом кількох днів зникають. Хронічна 

емфізема розвивається повільно, поступово прогресує, зміни, що виникають в 

альвеолах, залишаються. 

Діагноз на альвеолярну емфізему ставлять на основі клінічних симптомів, 

а саме: збільшення задньої межі легень, коробковий звук при перкусії 

легеневого поля, змішана задишка, "запальний жолоб", акцент другого тону на 

легеневій артерії. Діагноз на інтерстиціальну емфізему можна поставити після 

визначення проникнення повітря в підшкірну клітковину і появи крепітації. 

Прогноз – при хронічному перебігу альвеолярної емфіземи 

несприятливий. Інтерстиціальна емфізема часто закінчується смертю протягом 

кількох годин при явищах асфіксії. Іноді хвороба затягується на кілька днів. 

Якщо дефект у легенях закривається, то повітря швидко розсмоктується і 

наступає одужання. 

 

Завдання 3. Розробити схему лікування та надати лікарську допомогу 

тваринам при хворобах органів дихання. 

Методичні вказівки 

Терапія риніту. Усувають причини захворювання, зрошують слизову 

оболонку носової порожнини 0,25 %-м розчином новокаїну, 3 %-м розчином 

борної кислоти, 5 %-м розчином натрію гідрокарбонату, вдувають у носову 

порожнину порошки сульфаніламідів. У великих господарствах застосовують 

групову терапію, вводячи перелічені та інші лікарські засоби у вигляді 

аерозолів. 

При фібринозному й фолікулярному ринітах крім місцевого лікування 

застосовують терапію сульфаніламідами й антибіотиками. 

 

Терапія ларингіту. Необхідно усунути причини хвороби. Призначають 

протимікробні, відхаркувальні лікарські засоби, інгаляцію водяною парою з 

питною содою, опромінювання ділянки гортані лампами солюкс, інфраруж. У 

ряді випадків показана діатермія, УВЧ. При загрозі асфіксії роблять 

трахеотомію. 

З відхаркувальних засобів частіше призначають натрію гідрокарбонат 

усередину (великій рогатій худобі 25–100 г, коням 20–75, дрібній рогатій 

худобі 5–15, свиням 2–6, собакам 0,5–2 г), амонію хлорид (великій рогатій 

худобі 10–15 г, коням 8–15, дрібній рогатій худобі 2–5, свиням 1–2, собакам 

0,2–1 г), термопсис (дрібній рогатій худобі і свиням 0,1–0,2 г, собакам  

0,05–0,1 г). На практиці застосовують: атаветин великій рогатій худобі, свиням 

1 мл на 15 кг маси внутрішньом’язово одноразово; байтрил (таблетки) по 15, 

20, 150 мг всередину собакам і котам по 5 мг на 1 кг маси; байтрил 5 %-й 

телятам підшкірно та свиням внутрішньом’язово по 1 мл на 20 кг маси 

протягом 5 днів; енроксил 10 %-й великій рогатій худобі підшкірно, свиням 

внутрішньом’язово по 2,5 мл на 100 кг маси один раз на добу протягом 3 днів; 
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егоцин великій рогатій худобі, козам, вівцям, свиням внутрішньом’язово 1 мл 

на 10 кг маси; ветрим коням, великій рогатій худобі, козам, вівцям 1 мл на 14 кг 

маси один раз на день протягом 5 днів, свиням 1,5 мл на 14 кг маси один раз на 

день протягом 5 днів, собакам 2 мл на 10 кг один раз на день протягом 7 днів; 

гентаміцин 4 % внутрішньом’язово великій рогатій худобі 0,5–1,25 мл на 10 кг 

маси кожні 8–12 год протягом 3 днів, коням 0,50–1,0 мл на 10 кг маси кожні  

8 год протягом 3 днів, свиням 0,50–1,0 мл на тварину кожні 8–2 год протягом 3 

днів, собакам і котам 1,25 мл на 10 кг маси кожні 12 год протягом 4 днів. 

У великих господарствах застосовують групову терапію, добавляючи 

лікарські засоби в корми або вводячи їх в організм у вигляді аерозолів. 

 

Терапія бронхіту. Слід усунути причини захворювання. Тваринам 

створюються сприятливі умови утримання й високоякісну годівлю. 

Призначають ефедрину гідрохлорид (підшкірно, у вигляді 5 %-го розчину з 

розрахунку: великим тваринам 0,05–0,5 г сухої речовини, дрібній рогатій 

худобі 0,02–0,1, свиням 0,02–0,08, собакам 0,01–0,05 г), атропіну сульфат 

(підшкірно, у вигляді 0,1 %-го розчину з розрахунку: великій рогатій худобі 

0,01–0,06 г сухої речовини, коням 0,02–0,08, дрібній рогатій худобі і свиням 

0,005–0,05), відхаркувальні засоби (амонію хлорид, натрію гідрокарбонат), 

інгаляцію водяної пари з скипидаром, ментолом. Показані також солюкс, 

діатермія, УВЧ. Застосовують протимікробні засоби (сульфаніламіди, 

антибіотики). На практиці ефективно призначають: атаветрин великій рогатій 

худобі, свиням 1 мл на 15 кг маси внутрішньом’язово одноразово; байтрил 

(таблетки) по 15, 20, 150 мг всередину собакам і котам по 5 мг на 1 кг маси; 

байтрил 5 %-й телятам підшкірно та свиням внутрішньом’язово по 1 мл на 20 

кг маси протягом 5 днів; енроксил 10 % великій рогатій худобі підшкірно, 

свиням внутрішньом’язово по 2,5 мл на 100 кг маси один раз на добу протягом 

3 днів; егоцин великій рогатій худобі, козам, вівцям, свиням внутрішньом’язово 

1 мл на 10 кг маси; ветрим коням, великій рогатій худобі, козам, вівцям 1 мл на 

14 кг маси один раз на день протягом 5 днів, свиням 1,5 мл на 14 кг маси один 

раз на день протягом 5 днів, собакам 2 мл на 10 кг один раз на день протягом 7 

днів; гентаміцин 4 %-й внутрішньом’язово великій рогатій худобі 0,5–1,25 мл 

на 10 кг маси кожні 8-12 год протягом 3 днів, коням 0,50–1,0 мл на 10 кг маси 

кожні 8 год протягом 3 днів, свиням 0,50–1,0 мл на тварину кожні 8–12 год 

протягом 3 днів, собакам і котам 1,25 мл на 10 кг маси кожні 12 год протягом 4 

днів; катозал внутрішньовенно, внутрішньом’язово, пішкірно коням та великій 

рогатій худобі 10–25 мл, свиням 2,5–10 мл, хутровим звірям 0,5–2,5 мл, собакам  

0,5–5 мл; вітамін А, D, Е (розчин для ін’єкцій) внутрішньом’язово або 

підшкірно коням та великій рогатій худобі 10–20 мл на одну голову, свиням  

5–8 мл на одну голову, собакам та котам 2–4 мл на одну голову. 

У великих господарствах при масовому захворюванні тварин лікарські 

засоби застосовують, як уже зазначалося, у вигляді аерозолів. 

При бронхіті алергічного походження призначають протиалергічні 

засоби. 
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У разі порушення функцій інших систем проводять симптоматичне 

лікування. 

 

Терапія крупозної пневмонії. На початку захворювання призначають 

протиалергічні засоби – натрію саліцитат, ацетилсаліцилову кислоту, кальцію 

хлорид або глюконат (див. терапію при міокардиті), димедрол (підшкірно, 

коням 0,1–0,5 г, великій рогатій худобі 0,3–0,6, собакам 0,02–0,04 г), 

гормональні препарати (кортикотропін, кортизон тощо). У ряді випадків 

ефективна новокаїнова блокада зірчастого вузла. Слід пам'ятати, що 

двостороння блокада цього вузла може викликати параліч дихального центру. 

Показано внутрішньовенне введення новарсенолу в поєднанні з розчином 

глюкози або гіпертонічним розчином натрію хлориду. Новарсенол уводять в 

розрахунку на 1 кг маси тіла по 0,005–0,015 г коням і 0,010–0,015 г великій 

рогатій худобі. Широко застосовують сульфаніламіди й антибіотики. 

Завжди призначають серцево-судинні засоби. В стадії розрішення 

показані сечогінні засоби і фізіотерапія (солюкс, інфраруж, діатермія, УВЧ). 

 

Терапія катаральної бронхопневмонії. На початку захворювання 

алергічного походження застосовують протиалергічні засоби. Призначають 

також ультрафіолетове опромінювання, діатермію, гірчичники, банки, 

аутогемотерапію. Показані сульфаніламіди, антибіотики, серцево-судинні 

засоби, білкові препарати (амінопептид, гідролізин, глобуліни). Можна робити 

односторонню новокаїнову блокаду зірчастого вузла. Широко застосовують 

відхаркувальні засоби. 

Для відновлення дренажної функції бронхів крім відхаркувальних засобів 

з успіхом застосовують внутрішньотрахеальне введення 0,25–0,5 %-го розвину 

новокаїну (телятам і лошатам 100 мл, поросятам і ягнятам 20–30 мл). Для 

розширення бронхів і регуляції функцій серцево-судинної системи, нирок 

призначають еуфілін (внутрішньом'язово, молодняку по 5–8 мг на 1 кг маси 

тіла). Наприклад, телятам уводять внутрішньом'язово 1–1,5 мл 24 %-го розчину 

еуфіліну. Ефективне внутрішньовенне введення камфорної сироватки. 

Для групової терапії лікарські речовини застосовують у вигляді аерозолів, 

а також підмішують їх до кормів. Наприклад, добрий ефект забезпечують 

аерозолі молочної кислоти і йодтриетиленгліколю. При цьому слід мати на 

увазі, що для аерозольтерапії треба мати спеціальні пересувні або стаціонарні 

герметичні камери, розраховані на групу тварин того або іншого виду. Обробка 

всього поголів'я ферми може призвести до алергічних або інших захворювань 

тварин і працівників ферми. 

 

Лікування гіперемії легень спрямоване на запобігання розвитку набряку 

легень. Тварин звільняють від роботи, переводять у помірно прохолодне, чисте 

приміщення. Внутрішньовенно вводять 10 %-ний розчин кальцію хлориду або 

глюконату, глюкозу 5 або 10 %-ний розчин натрію хлориду. При пасивній 

гіперемії та гіпостатичному набряку і розвитку серцевої недостатності 

застосовують серцеві засоби - кофеїн, кордіамін, коразол та інші, підшкірне 
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введення кисню (коням – 8-10 л). бронхолітики у невеликих дозах, сечогінні, 

послаблюючі. Якщо набряк ускладнюється пневмонією, застосовують 

антибіотики і сульфаніламідні препарати. 

 

При гострому перебігу альвеолярної емфіземи тварин утримують у 

чистому, добре вентильованому приміщенні. Для розширення бронхів і 

зменшення задишки коням підшкірно вводять 0,1 %-ний розчин атропіну 

сульфату по 10-15 мл на ін'єкцію. 5%-ний розчин ефедрину гідрохлориду по 10-

15 мл протягом 5-7 днів. При наявності алергічних етіологічних факторів 

рекомендують кальцію хлорид, натрію або калію бромід, новокаїн, аміназин, 

пропазин, піпольфен. супра-стин. Застосовують серцеві і загальнотонізуючі 

засоби (глюкозу, кофеїн, кордіамін). 

При хронічному перебігу альвеолярної емфіземи коні, які не мають 

племінної цінності, вибраковуються або використовуються при мінімальному 

фізичному навантаженні. Медикаментозне лікування спрямоване на усунення 

симптомів хронічного бронхіту, для чого призначають відхаркувальні, 

інгаляції, бронхолітики. ферментні та йодисті препарати (Данилевский В.М. зі 

співавт., 1991). Лікування хворих на інтерстиціальну емфізему проводять 

такими самими методом, як і при гострій альвеолярній емфіземі. 

 

Завдання 4. Розробити заходи профілактики хвороб системи органів 

дихання. 

Методичні вказівки 

Профілактика риніту. Необхідно запобігати впливу на слизову 

оболонку різних подразнюючих факторів, оберігати тварин від застуди, 

своєчасно лікувати тварин від захворювань, які супроводяться ураженням 

слизової оболонки носової порожнини. 

Профілактика ларингіту. Оберігають тварин від дії на них простудних 

факторів, забезпечують гігієну годівлі та утримання тварин, своєчасно 

вживають заходів проти гіповітамінозу А і проти тих хвороб, які найчастіше 

ускладнюються ларингітом. 

Профілактика бронхіту полягає в попередження дії на організм тварин, 

особливо молодняку, простудних факторів, підвищенні природної 

резистентності їх і своєчасному лікуванні від хвороб, які найчастіше 

ускладнюються бронхітом. 

Профілактика крупозної пневмонії. Треба оберігати тварин від різкого 

переохолодження, своєчасно виліковувати від хвороб, які найчастіше 

ускладнюються пневмонією, зокрема фібринозною (крупозною), із 

застосуванням протиалергічних засобів. 

Профілактика катаральної бронхопневмонії полягає в підвищенні 

резистентності тварин, в усуненні простудних факторів, в організації 

оптимальних умов годівлі та утримання, своєчасній боротьбі з бронхітом та 

іншими захворюваннями, у тому числі інфекційними й інвазійними, які 

найчастіше ускладнюються катаральною бронхопневмонією. 
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Для профілактики бронхопневмонії молодняку застосовують інстиляцію 

(вкапування в око) розчинів новарсенолу за методом М. П. Говорова протягом 

трьох днів, по 3–5 крапель в око з повторенням через тиждень. Для телят 

застосовують 50 %, а для ягнят і поросят – 25 % розчини. Телятам інсталюють 

розчин новарсенолу в 15–20-денному віці, а ягнятам і поросятам – у перші дні 

життя. 

Профілактика гіперемії і набряку легень. Необхідно витримувати 

режим експлуатації та тренінгу спортивних і робочих коней, оберігати тварин 

від перегрівання, вдихання шкідливих газів. 

Профілактика емфіземи легень полягає у дотриманні правил тренінгу 

спортивних коней і собак, відверненні надмірного навантаження, у своєчасному 

лікуванні хворих на бронхіт. 

 

 

Висновок. 

 

 

Після виконання завдань студенти повинні 

Знати: План дослідження органів дихальної системи, форму журналу 

реєстрації хворих тварин, методику збору анамнезу, встановлення 

діагнозу, методи та способи дослідження с/г тварин при хворобах органів 

дихання, схеми лікування та заходи профілактики хвороб дихальної 

системи. 

Вміти: Провести реєстрацію хворої тварини, зібрати анамнез, виявити причини 

хвороби, встановити діагноз та провести диференційну діагностику 

хвороб органів дихання; розробляти схему лікування та профілактики 

хвороб дихальної системи. 

 

Заключний інструктаж і завдання додому 

1. Оформлення звіту практичної роботи в зошиті. 

2. Прибирання робочих місць. 

Л. 1. С. 41–51; 136–142; 

Л. 2. С. 132–153; 

Л. 3. С. 171–224. 


