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Млинівський державний технолого-економічний коледж 

 

Інструкційна картка 

Навчальна практика № 20. 

 

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 захворюваннями 

органів травлення і печінки. 

Мета заняття: Набути навичок у клінічному дослідженні системи органів 

травлення; засвоїти методику дослідження апетиту, спраги, приймання 

корму і води; навчитись визначати розлади жування і ковтання, розлади 

відрижки і жуйки, блювання; проводити дослідження органів ротової 

порожнини, глотки і стравоходу, черева, передшлунків та сичуга у 

жуйних; вивчити симптоми найбільш поширених хвороб, ознайомитись із 

принципами терапії і профілактики хвороб органів травлення і печінки. 

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

тварин під керівництвом викладача, самостійна робота, слайд-супровід. 

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

клин Байєра, російський зівник для ВРХ і коней, металевий і дерев’яний 

зівник для свиней, гвинтовий зівник для ДРХ перкусійні молоточки і 

плесиметри, фонендоскопи, стетофонендоскопи, зонди різні, комп’ютер, 

проектор, слайди. 

Література (основна та додаткова): 

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

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

(стор. 59–64; 142–158) 

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. 153–210) 

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. 320–338) 

 

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. 
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Методичні вказівки 

Журнал реєстрації хворих тварин заповнюється за наступною формою: 
 

ЖУРНАЛ 

реєстрації хворих тварин 

 

 

Гостре розширення шлунка (dilatatio ventriculi acuta) – це хвороба, 

зумовлена спазмом пілоруса, інколи й кардіального сфінктера, супроводиться 

збільшенням об'єму шлунка з наступним порушенням його моторно-

секреторної функції. 

Етіологія. Причинами первинного гострого розширення шлунка є різні 

порушення годівлі й приймання корму (швидка зміна раціонів, велика кількість 

зернофуражу, згодовування забрудненого або зіпсованого корму), порушення 

утримання та експлуатації тварин. 

Вторинне гостре розширення шлунка розвивається як ускладнення 

механічної непрохідності й метеоризму кишок. 

Патогенез і патолого-анатомічні зміни. Незвичайні подразники діють 

на нервовий апарат шлунка, подразнюючи слизову оболонку і розтягуючи 

стінки, а також посилюючи скорочення шлунка до спазмів і викликаючи біль. 

Ці больові імпульси формують вогнища збудження в корі головного мозку, 

збуджується симпатична нервова система, настає стійкий спазм пілоруса. 

Оскільки коні не можуть блювати, їхній шлунок перетворюється в 

закриту камеру, виникають антиперистальтичні рухи його, гальмується 

перистальтика кишок. Шлунок розтягується кормовими масами і газами, 

натискує на діафрагму, порушує дихання і серцеву діяльність. 

При розтині шлунок збільшений від переповнення газами. Вміст шлунка 

має рідку або напіврідку консистенцію кислої реакції, інколи з домішками 

крові. Трапляються прижиттєві і посмертні розриви шлунка й діафрагми. 

 

Метеоризм кишок (meteorismus intestinorum). Хвороба характеризується 

метеоризмом кишок внаслідок надмірного утворення і накопичення у них газів. 
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Частіше ця хвороба буває у коней, рідше – у свиней і собак. Розрізняють 

первинний і вторинний метеоризм. 

Етіологія. Гострий первинний метеоризм кишок виникає при 

згодовуванні великої кількості соковитих кормів (конюшина, люцерна, 

кукурудза, жито, листя капусти, гичка буряків), які можуть легко 

зброджуватися, при випасанні на росяних соковитих травах або після дощу. 

Особливо небезпечними є зіпсовані корми (злежані, гнилі, запліснявілі, затхлі), 

згодовування яких викликає тяжкий метеоризм кишок. Сприяють метеоризму 

годівля тварин відразу після тяжкої роботи, напування відразу після годівлі, 

нерегулярна годівля, неправильна експлуатація, отруєння тварин отруйними 

рослинами. 

Вторинний гострий метеоризм кишок спостерігається при розлитому 

перитоніті, при запаленні кишок. Місцевий метеоризм виникає внаслідок 

непрохідності якої-небудь петлі кишки. 

Патогенез і патолого-анатомічні зміни. Провідним фактором у 

розвитку метеоризму кишок є бурхливе бродіння кормових мас у кишках з 

утворенням великої кількості газів (водню, вуглекислого газу, азоту, метану, 

сірководню). 

В міру розтягування кишок газами перистальтика поступово знижується, 

а потім припиняється, настає парез їх. Різке роздування кишок є причиною 

зміщення кишкових петель, натягування брижі (брижові болі), підвищення 

внутрішньочеревного тиску, зміщення діафрагми, здавлювання кровоносних 

судин, інших органів. Порушуються функції легень, серця та інших органів. 

При розтині живіт роздутий, черевна стінка розтягнута, напружена. Під 

час розрізування черевної стінки з черевної порожнини витискуються 

переповнені газом кишки. Виражена застійна гіперемія внутрішніх органів, 

виявляються ознаки асфіксії, кров не зсідається. Трапляється прижиттєвий і 

посмертний розрив кишок. 

 

Копростаз (coprostasis) – це застій вмісту в товстих кишках. 

Етіологія. Копростаз виникає при тривалій годівлі однотипним 

малопоживним об’ємистим кормом, багатим на клітковину (солома, полова, 

сіно пізнього укосу), або при годівлі концентратами при відсутності чи 

обмеженій кількості у раціоні грубого корму. 

Сприяють хворобі відсутність моціону, перевтомлення, мінеральне 

голодування, нерегулярне та обмежене напування, катар і атонія кишок. 

Патогенез і патолого-анатожічні зміни. Етіологічні фактори 

порушують травлення, перистальтику кишок, викликають застій вмісту, який 

утворюється повільно протягом кількох днів або тижнів. Вміст поступово 

втрачає воду, сохне, ущільнюється і перетворюється на тверду компактну масу. 

Бродильні процеси при копростазі обмежені або й зовсім припиняються 

внаслідок загибелі мікрофлори й мікрофауни. Переповнення кишки великою 

кількістю вмісту викликає напруження черевної порожнини і тривалі запори. 

При копростазі вміст загниває, утворюючи токсини, які легко всмоктуються 

внаслідок порушення кишкового бар’єра. Токсини, що надходять у печінку, 
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викликають порушення її функцій. Наростають ознаки токсемії. Тиск з боку 

вмісту, розлад соковиділення призводять до змертвіння епітеліального шару 

слизової оболонки, а потім – до запалення кишок або до розриву стінки кишки, 

тобто до перитоніту. Застояний вміст щільний, сухий, має форму і відбиток 

структури кишки. Слизова оболонка темно-вишневого кольору, легко 

відділяється, має крововиливи. 

 

Гострий паренхіматозний гепатит (hepatitis parenchymatosa acuta) – це 

гостре запалення печінки з переважним ураженням паренхіми. 

Етіологія. Хвороба найчастіше виникає як ускладнення інфекційних 

хвороб, гельмінтозів, отруєнь, гастроентериту. 

Патогенез і патолого-анатомічні зміни. Хвороба розвивається 

внаслідок потрапляння в печінку токсинів, отрут через портальну кровоносну 

систему, велике коло кровообігу і жовчовивідні шляхи. Запальний процес 

здебільшого призводить до дистрофічних і некробіотичних змін паренхіми 

печінки та до порушень її функцій. 

У першу чергу порушується властивість печінки синтезувати 

високодисперсні фракції білків, глікоген. Порушуються пігментоутворювальна 

функція (спостерігається паренхіматозна жовтяниця), а також протитоксична 

функція печінки. 

При патолого-анатомічному дослідженні виявляють жовтяничність 

слизових і серозних оболонок. Печінка збільшена, крихкотіла, легко рветься, 

краї притуплені. Забарвлення її нерівномірне: червоно-брунатне, сіро- і 

жовтувато-брунатне. На розрізі візерунок часток згладжений, поверхня розрізу 

тьмяна. 

 

Завдання 2. Встановити діагноз на підставі характерних симптомів, 

провести диференціацію хвороб системи органів травлення і печінки. 

Методичні вказівки 

Симптоми гострого розширення шлунка. Хвороба розвивається швидко 

під час годівлі або через кілька годин після неї. Спочатку помічається 

періодичний неспокій тварин, потім кольки посилюються й не припиняються 

(виникають дистенсійні болі) (рис. 27). Тварина потіє, змінює пози. У тяжких 

випадках стає у позу сидячого собаки. Загальний стан швидко погіршується, 

температура тіла, пульс і частота дихання підвищуються, виникає ціаноз і 

гіперемія видимих слизових оболонок. Інколи спостерігають відригування, 

блювання. Кишкові шуми слабкі, чуються зрідка або й зовсім не виявляються. 

Дефекація порушена, кал рідкий. Настає зневоднення організму, тому при 

дослідженні крові виявляють підвищення кількості еритроцитів, лейкоцитів і 

вмісту гемоглобіну. Знижується лужний резерв крові, помічається нейтрофілія і 

еозинопенія. ШОЕ – сповільнена. 

Прижиттєвий розрив діафрагми у тварин призводить до різко вираженої 

змішаної задишки, серцевої недостатності, ціанозу слизових оболонок. Розрив 

шлунка супроводжується раптовим заспокоєнням, а потім розвивається колапс: 

очі западають, на тілі виступає холодний піт, кінцівки, вуха і ніс холодніють. 
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Перебіг і прогноз. Захворювання перебігає гостро. При своєчасному 

лікуванні і легких випадках тварина швидко видужує, а якщо хвороба 

ускладнюється розривом діафрагми або шлунка, тварина гине. 

Діагноз ставлять за результатами клінічного дослідження (особливо за 

даними зондування) з урахуванням анамнезу. При первинному гострому 

розширенні шлунка з нього через зонд видаляються гази і рідкий вміст з кислим 

запахом. 

 

Симптоми метеоризму кишок. У тварин одразу після годівлі виникають 

кольки. Вони на початку захворювання мають характер окремих періодичних 

приступів, а згодом стають постійними і поступово посилюються з розвитком 

хвороби. Тварина сильно непокоїться, часто падає на землю, перекачується 

через спину, знову встає, стає на зап'ястя, стає у позу сидячого собаки, потіє. 

Температура тіла підвищується. Живіт швидко збільшується, здухвини й анус 

випинаються. 

Перистальтика кишок на початку захворювання посилена, гучна, а згодом 

слабшає, стає ослабленою, рідкою, дзвінкою (звук краплі) і зовсім зникає. 

Дефекація і виведення газів відбуваються рідко і зовсім припиняються. Слизові 

оболонки гіперемовані, ціанотичні. Спостерігаються змішана задишка, ціаноз, 

стукаючий серцевий поштовх. Неспокій досягає найвищого ступеня. 

Перебіг і прогноз. Хвороба розвивається дуже швидко й закінчується 

протягом доби. При своєчасному й раціональному лікування прогноз може бути 

сприятливий. Загибель тварини настає від розриву кишок і діафрагми, асфіксії, 

перитоніту. 

Діагноз ставлять за характерними симптомами, даними ректального 

дослідження та анамнезу. 

 

Симптоми. Копростаз сліпої кишки може починатися легким проносом 

без кольок, що нагадує симптоми катарального ентериту, або зменшенням 

апетиту, легким неспокоєм тварини, запором, що змінюється проносом. Кольки 

мають характер тривалих приступів, що змінюються тривалими паузами 

спокою (див. додаток 16). 

Копростаз великої ободової кишки часто нагадує шлункоподібне 

розширення її. Хвороба розвивається повільно. Симптоми наростають 

поступово (2-5 днів). Вони подібні за клінічними ознаками до копростазу сліпої 

кишки. 

Копростаз тазового вигину великої ободової кишки утворюється 

порівняно швидко. Основний симптом – це тупі болі в животі, які зумовлюють 

приблизно такі самі симптоми, як і при копростазі шлункоподібного 

розширення. Ці болі чергуються з приступами сильного непокоєння тварини. 

Копростаз малої ободової кишки супроводиться сильним неспокоєм 

тварин. Вони б’ють кінцівками об землю, раптово падають, качаються, 

стогнуть, сильно потіють, займають вимушені положення (положення на 

спині), часто стають у пози для дефекації і сечовипускання. 
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Перебіг і прогноз. Копростаз сліпої і великої ободової кишок 

розвивається поступово і може тривати 1-2 тижні. Копростаз тазового вигину 

великої ободової і малої ободової кишок перебігає швидше. 

Прогноз – обережний. При тяжкому перебігу і відсутності своєчасного 

лікування тварина може загинути від розриву кишок і перитоніту. 

Діагноз можна поставити за характерними симптомами й даними 

ректального дослідження. При цьому слід ураховувати закупорку кишок 

каменями, конкрементами, а також хімостаз і метеоризм кишок. 

 

Симптоми гепатиту. У тварин помічаються пригнічення, підвищення 

температури тіла, розлад апетиту аж до відмови від корму й води, симптоми 

гастроентериту. Характерним є синдром паренхіматозної жовтяниці. 

Ділянка притуплення печінки збільшена, болюча. Серцева діяльність 

ослаблена, спостерігаються брадикардія і зниження артеріального кров'яного 

тиску, підвищення частоти дихання, порушення функцій інших органів і 

систем. 

Перебіг і прогноз. Хвороба частіше перебігає гостро. Прогноз — 

обережний. 

Діагноз ґрунтується на симптомах, даних лабораторних досліджень крові, 

сечі, калових мас. 

 

Завдання 3. Розробити схему лікування та надати лікарську допомогу 

тваринам при хворобах органів травлення і печінки. 

Методичні вказівки 

Терапія гострого розширення шлунка. Тваринам призначають 

знеболюючі лікарські засоби: внутрішньовенно – 10 %-й розчин анальгіну по 

30–50 мл, 25 %-й розчин алкоголю – по 200 - 300 мл (коням), 10 %-й розчин 

хлоралгідрату по 0,1 г на 1 кг маси тіла тварини. Всередину коням дають 

магнію сульфат по 10-20 г у вигляді 5-10 %-го водного розчину, підшкірно 

вводять аміназин по 1 - 2 мг на 1 кг маси тіла тварини; внутрішньом'язово – 50 

%-й розчин анальгіну великим тваринам (по 6 - 10 мл). Показані також глибокі 

теплі клізми, тепле вкутування. Після цього зондують шлунок. За допомогою 

зонда виводять гази й рідкий вміст та промивають шлунок теплою водою, 1–2 

%-м розчином іхтіолу або натрію гідрокарбонату. Якщо промити шлунок не 

вдається (після обгодовування зерном або гранульованим кормом), усередину 

дають 6-12 мл молочної кислоти або 5 мл оцтової кислоти на 500 мл води. 

Внутрішньовенно вводять 200 - 300 мл 10 %-го розчину натрію хлориду з 2 - 

2,5 г кофеїну-бензоату натрію і 50 - 100 г глюкози. Призначають 

протибродильні й дезінфікуючі засоби, застосовують симптоматичну терапію. 

 

Терапія метеоризму кишок.. Головне в лікуванні – швидко зняти 

приступи кольок і вивести гази з кишок, відновити нормальну перистальтику 

їх. Для цього великим тваринам уводять внутрішньовенно 10 %-й розчин 

магнію сульфату 100 - 200 мл, 10 %-й розчин хлоралгідрату 100 - 200 мл або 

підшкірно 5 - 10 г анальгіну. Внутрішньом'язово вводять аміназин 1 - 2 мг на 1 
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кг маси тіла тварини (водний розчин). Проводять зондування, глибокі теплі 

клізми, масаж живота. З метою збудження перистальтики кишок 

внутрішньовенно вводять 5-10 %-й водний розчин натрію хлориду в дозах 200 - 

500 мл великим тваринам. Корисно призначати глауберову сіль 300 - 500 г, 

іхтіол 10 - ЗО г в 1л води для коней. Здійснюють симптоматичну терапію. 

Тваринам призначають дієту, спокій. 

 

Терапія копростазу. Тваринам з легкою формою копростазу і 

збереженим апетитом дають невеликими порціями соковиті корми (буряки, 

моркву, траву). Усередину призначають слизові відвари з кореня алтеї або з 

лляного насіння (2–5 л), які періодично дають через 5-6 год; натрію або магнію 

сульфат  250–450 г в 8–15 л води; проносні засоби (олії, масла) 500–1000 мл у 

вигляді емульсії з водою. Ставлять глибокі теплі очисні клізми, а також клізми 

з слизових відварів або з вазелінового масла із застосуванням 

дармтампонаторів. 

Доцільно призначати усередину протигнильні і проти бродильні засоби 

(великим тваринам – іхтіолу 10–30 г, фенілсаліцитату 10–15, тимолу 6–15, 

фталазолу 8–15 г). Після розм’якшення щільних мас і при збереженні 

прохідності рекомендуються засоби, які посилюють перистальтику кишок. 

Ефективні новокаїнові блокади – паранефральна або епіплевральна. 

Застосування їх має також велике значення в диференціальній діагностиці 

хвороб. При механічній непрохідності належного ефекту не буває. 

 

Терапія гепатиту. Головну увагу приділяють основній (первинній) 

хворобі. Показані дієта (в раціон включають корми, багаті на вуглеводи – траву, 

моркву, буряки); внутрішньовенне введення 40 % розчину глюкози (350–400 

мл) з аскорбіновою кислотою (0,5–1,5 г) великим тваринам; підшкірно введення 

інсуліну: коням 100–200 ОД, великій рогатій худобі 150–300, собакам 5–20 ОД; 

внутрішньом'язове введення вікасолу: великій рогатій худобі 0,1–0,3 г, собакам 

0,01–0,03 г два-три рази на добу. Призначають вітаміни. 

Застосовують жовчогінні засоби (всередину): дегідрохолеву кислоту або 

дехолін великим тваринам 3–6 г, вівцям 0,5–,5 г; алохол телятам 0,9–1,2 г два-

три рази на добу; кукурудзяні приймочки великим тваринам 30–60 г, вівцям і 

свиням 20–40 г три-чотири рази на добу; квітки цмину піщаного великим 

тваринам 20–40 г, свиням 2–5 г два-три рази на добу; гексаметилентетрамін 

коням, великій рогатій худобі 10–20 г, дрібній рогатій худобі і свиням 2–5 г, 

магнію сульфат великій рогатій худобі 600 г, коням 150–250 г. 

Для регулювання перистальтики кишок і виведення токсичних речовин 

призначають проносні засоби. Показані також протимікробні засоби. 

При різко вираженій болючості печінки застосовують атропіну сульфат 

підшкірно коням 0,02–0,08 г, великій рогатій худобі 0,01–0,06, дрібній рогатій 

худобі і свиням 0,005–0,05 г; екстракт беладони всередину коням 0,5–4 г, 

великій рогатій худобі 1–5, дрібній рогатій худобі і свиням 0,1–0,5 г два-три 

рази на добу. Показано тепло на ділянку печінки. 
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Завдання 4. Розробити заходи профілактики хвороб системи органів 

травлення і печінки. 

Методичні вказівки 

Профілактика гострого розширення шлунка. Треба додержувати 

режимів годівлі, утримання та експлуатації тварин. Не допускати 

обгодовування і переохолодження тварин, забезпечувати поступове 

переведення тварин на годівлю іншими кормами, стежити за якістю кормів. 

Профілактика метеоризму кишок. Не допускати згодовування великої 

кількості кормів, які зброджуються, не пасти тварин після дощу та на росяній 

траві. Контролювати режим годівлі тварин, якість кормів, умови утримання та 

експлуатації тварин. 

Профілактика копростазу. Треба стежити за кількістю і якістю кормів у 

раціоні, їх підготовкою до згодовування. Додержувати правил і режиму годівлі, 

догляду й утримання тварин, експлуатації їх. Щодня забезпечувати тварин 

моціоном. 

Профілактика гепатиту. Велике профілактичне значення мас своєчасне 

лікування тварин з інфекційними та паразитарними хворобами, 

гастроентеритом, отруєннями. Профілактика полягає також в недопущенні 

згодовування тваринам недоброякісних кормів, в додержанні правил" годівлі й 

напування тварин. У раціонах мають бути в необхідній кіль-і кості білки, 

вуглеводи, жири, вітаміни та макро- й мікроелементи. 

 

 

Висновок. 

 

 

Після виконання завдань студенти повинні 

Знати: План дослідження органів травлення; методику дослідження рота та 

органів ротової порожнини, глотки і стравоходу, черева, передшлунків та 

сичуга у жуйних, кишечника, печінки; постановки діагнозу, призначення і 

проведення лікування тварин з хворобами органів травлення і печінки. 

Вміти: Правильно проводити дослідження органів травлення; визначати 

розлади жування і ковтання, розлади відрижки і жуйки, блювання; 

проводити дослідження органів ротової порожнини, глотки і стравоходу, 

передшлунків та сичуга у жуйних, кишечника, печінки,  

 

Заключний інструктаж і завдання додому 

1. Оформлення звіту практичної роботи в зошиті. 

2. Прибирання робочих місць. 

 Л. 1. С. 59–64; 142–158; 

Л. 2. С. 153–210; 

 Л. 2. С. 320–338. 


