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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ
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ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ
ОВЕЦЬ ТА КІЗ

Представлено методику проведення мамологічної диспансеризації овець
та кіз з використанням ультрасонографії, термографії, а також визначення
якості молока за допомогою мілк-сканерів та комп’ютерно-диференційної
діагностики. Методика може використовуватися для прижиттєвого визначення ендоструктури молочної залози у програмі диспансеризації овець та кіз,
забезпечуючи одержання більш об’єктивних результатів досліджень.
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Актуальність проблеми. Успішний розвиток тваринництва залежить від ефективного контролю за станом здоров’я тварин і
своєчасного проведення комплексних лікувальних і профілактичних заходів, організаційною основою чого є диспансеризація [1].
Диспансеризація у вівчарстві та козівництві має свої складності, пов’язані зі специфікою галузей, тому велика низка питань залишається маловивченою [10]. Проте з розвитком науки з’являються сучасні розробки,
здатні значно поліпшити ефективність проведення диспансеризації.
Чимале значення має діагностичний етап,
який обумовлює результати профілактичного та терапевтичного, і зокрема питання
мамологічної диспансеризації. Об’єктивне
дослідження молочної залози дозволить визначити її морфофункціональний стан, від
чого залежить кількість та якість молока /
молозива і, врешті-решт, потенціал розвитку
неонатальних тварин.
У зв’язку з цим мета нашої роботи полягала в розробці методики мамологічної диспансеризації овець та кіз з використанням
сучасних наукових надбань.
Дослідження виконували в умовах кафедри акушерства, гінекології і біотехнології
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розмноження тварин та навчально-наукового
центру Харківської державної зооветеринарної академії.
Методи досліджень: загальноклінічні, лабораторні, спеціальні.
Результати досліджень та їх обговорення. Перший етап мамологічної диспансеризації проводять з використанням загальноклінічних методів дослідження: збирання
анамнезу, загальне дослідження тварини,
повне здоювання і повторне дослідження
молочної залози за прийнятою схемою [12].
Однією з відмінних особливостей молочної залози є велика варіабельність її фізіологічного стану залежно від віку та стану репродуктивної системи, фаз статевого циклу,
що створює певні труднощі в разі необхідності відрізнити фізіологічні зміни тканини
від патологічних чи визначити тип патології
[3]. Тому об’єктивна оцінка стану молочних
залоз повинна доповнюватися результатами
спеціальних методів дослідження.
Такими повинні бути: ультрасонографія й термографії, зчитування показників
із соно- та термограм, використання їх у
комп’ютерних програмах диференційної діагностики патологічних процесів у молочній
залозі [6–8, 11].

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Ультрасонографічне дослідження молочної залози. В останнє десятиліття поряд
з рентгенівською мамографією успішно застосовується ехографічне дослідження молочної залози (ультразвукова мамографія)
[2, 4, 14, 15]. Результати, отримані за допомогою ультразвукового дослідження, стають
вирішальним аргументом при постановці
діагнозу і виборі тактики лікування багатьох
захворювань.
Патологічні процеси в молочній залозі
характеризуються змінами співвідношень
тканин, їх щільності, розростанням сполучнотканинних елементів, порушеннями гемодинаміки.
На ехограмах враховуються щільність
структур, зміни анатомо-топографічних меж,
візуалізація ехопозитивних чи ехонегативних зображень, величина, форма та інтенсивність гіперехогенності. Проводять якісний і
кількісний аналіз ехограм. При зчитуванні
гіперехогенних зображень отримані цифрові матеріали використовуються як алгоритм
комп’ютерних програм.
У тварин з фізіологічним морфофункціональним станом молочної залози ультрасонограма буде характеризуватися гіпоехогенністю, а за патологічних процесів переважатиме гіперехогенність. У тварин з хронічним
серозним набряком, катаральним, фібринозним маститами на ультрасонограмах візуалізується здебільшого локальна, зерниста гіперехогенність. У тварин з експериментальною
проліферацією, індурацією молочної залози
гіперехогенність виражається як за поверхнею об’єму, так і за фоновою інтенсивністю,
а також спостерігаються значні зміни у співвідношенні тканин.
Термографія молочної залози. Розроблена
нами методика термографічної діагностики патологічних процесів у молочній залозі
включає термоскопію (визначення температурного градієнта) і термографію (якісну й
кількісну оцінку кольорової палітри). Цифровий матеріал потрібен для комп’ютерних
програм.
Використовуються тепловізори різних
конструкцій медичного спрямування. Застосування – дистанційне, відстань до об’єкта
становить 2 м. Досліджують усі частки мо-
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лочної залози в різних проекціях. Тварини
знаходяться у приміщеннях або поза ними.
Враховується інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінювання, що залежить
від кровопостачання, стану тканин і обмінних процесів.
Патологічні процеси в молочній залозі
дистрофічного чи запального характеру змінюють показники термограм і якісно (розподіл “гарячих” чи “холодних” кольорів-ділянок, розгалуження зони ураження – локалізація, контури, інтенсивність), і кількісно
(температурний градієнт між тканинами досліджуваної ділянки з прилеглими молочною
залозою та навколишнім середовищем).
У тварин із хронічним серозним набряком, експериментальною проліферацією,
індурацією молочної залози на термограмах
будуть переважати “холодні” кольори, а у
тварин з катаральним та фібринозним маститом, навпаки, – “гарячі”.
Температурний градієнт буде досить значним [5, 9, 13].
Мілк-сканери. Існують різні конструкції
приладів, призначення яких – встановлення
якості молока. Найбільш ефективні мілксканери під час діагностики субклінічного
маститу в корів. За цієї форми маститу неможливо клінічно констатувати порушення
в молочній залозі, натомість помітні зміни
в молоці (збільшення кількості соматичних
клітин, зміна електропровідності та pH молока), що й реєструють мілк-сканери.
Прилади досить прості в експлуатації,
дослідження проводять згідно з настановами, що додаються.
Комп’ютерно-диференційна діагностика патологій молочної залози. Нами розроблена комп’ютерна програма диференційної діагностики патологічних процесів
у молочній залозі овець та кіз за системою
узагальнення бази даних. В алгоритм по горизонталі вводять дані, характерні для того
чи іншого патологічного процесу. Ці показники вносять в пам’ять комп’ютера. По вертикалі пріоритетні зміни отримують найвищу кількість балів. У підсумковому варіанті
комп’ютер за сумарною диференційованою
кількістю балів визначає діагноз відповідної патології.
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Диференціації підлягають такі патологічні процеси, як гострий і хронічний серозний
набряк, серозний, катаральний, гнійний, фібринозний, геморагічний, субклінічний мастити, індурація вимені.
Таким чином, ультрасонографія, термографія, визначення якості молока з вико-
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ристанням мілк-сканерів та комп’ютернодиференційна діагностика можуть застосовуватися для прижиттєвого визначення
ендоструктури молочної залози у програмі
мамологічної диспансеризації овець та кіз,
забезпечуючи одержання більш об’єктивних
результатів досліджень.
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