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АКУШЕРСТВО І БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ

Наведено результати ультразвукового дослідження матки сук в після-
родовий період. Встановлено, що за його фізіологічного перебігу на 3-ю 
добу, шийка та тіло матки розміщені в тазовій порожнині дорсально від-
носно сечового міхура, а роги матки − в черевній порожнині краніально, в 
ділянці петель товстого кишечнику. На ехограмі відмічається, що роги мат-
ки розширені, діаметром 15−18 мм. Стінки рогів потовщені, ділянками від 
4 до 6 мм. Її тканини середньої ехогенності, неоднорідної консистенції. У 
візуалізованій порожнині матки спостерігається гіпоехогенний однорідний 
вміст. У сук із затриманням посліду в цей період візуалізували роги мат-
ки діаметром 1,91−1,96 см, з потовщеною стінкою, яка мала гіпоехогенні 
ділянки. Окрім цього рельєф ендометрія був складчастим, нерівним, в ок-
ремих місцях спостерігали його десквамовані фрагменти. Діагностичною 
ознакою затримання посліду було виявлення у порожнині матки тканинних 
структур навколоплідних оболонок з підвищеною ехогенністю. На 7-у добу 
після родів, на тлі затримання посліду, були виявлені ультразвукові ознаки 
розвитку метриту. При цьому стінка матки досягала 3,3−3,9 см, мала неодно-
рідну структуру тканин та підвищену ехогенність. На внутрішньому рельєфі 
матки візуалізували ділянки десквамованого ендометрія, а в порожнині мат-
ки − гіперехогенний вміст. Доведено, що ультразвукове сканування матки у 
сук є ефективним методом контролю за перебігом післяродової інволюції та 
забезпечує ранню діагностику акушерської патології. Основним діагностич-
ним ультразвуковим показником за затримання посліду у сук є візуалізація 
структур навколоплідних оболонок в порожнині матки, гіперехогенних діля-
нок та потовщення її стінок. На розвиток післяродового метриту вказують 
значне потовщення матки та її слизової оболонки, ділянки десквамованого 
ендометрія та наявність в порожнині матки гіперехогенного вмісту.

Ключові слова: сука, післяродовий період, інволюція матки, затриман-
ня посліду, метрит, ультразвуковий метод.
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Постановка проблеми. Перебіг післяро-
дових інволюційних процесів визначає пов-
ноцінність відновлення статевої функції са-
мок у наступному репродуктивному циклі. 
Фізіологічні закономірності пуерперію досить 
глибоко вивчені у самок продуктивних тварин 
[1−4]. Натомість у репродуктології сук зали-
шається ряд відкритих питань щодо особли-
востей післяродового періоду, що утруднює 
створення чіткої системи контролю за його 
перебігом і ранньої діагностики акушерської 
патології. Водночас захворювання репродук-

тивних органів у собак зустрічаються досить 
часто і становлять 12,4–20,5 % від загальної 
кількості незаразної патології [5, 6]. За інши-
ми повідомленнями [7, 8], частка акушерської і 
гінекологічної патології може досягати 34,3 %, 
при цьому в 8,9 % випадках самки потребують 
оперативного лікування [9]. Такі хвороби як 
затримання посліду, субінволюція матки та ме-
трит, у більшості випадків, перебігають на тлі 
гострого ендотоксикозу та розвитку полімор-
бідних порушень, аж до летального результату. 
Вони в перспективі створюють патогенетичні 
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передумови для еклампсії, піометри, аборту за 
наступної вагітності, дисфункції яєчників та 
неплідності [10−13]. Окрім цього, суки з після-
родовими патологіями стають джерелом інтен-
сивного виділення патогенної мікрофлори, що 
в умовах тісного контакту з власниками, несе 
загрозу їх здоров’ю.

нніх досліджень і публікацій. 
Післяродова інволюція статевих органів y сук 
відбувається впродовж 3−4 тижнів [14−15]. 
Найбільш інтенсивно її процеси проявляються 
y перші 2−3 доби. В цей період зникає набряк 
та почервоніння вульви, тазові зв’язки ущіль-
нюються, підтягуються вниз та боки черева, 
стабілізується кровʼяний тиск. Матка скоро-
чується, її стінка потовщується до 1−1,5 см, 
активно проходить десквамація епітелію ен-
дометрія. Інтенсивно виділяються кров’янисті 
лохії, які складаються з фрагментів плаценти, 
залишків плідних оболонок, крові, злущеного 
епітелію та секрету маткових залоз [16−17]. 

Із 3−4-ї доби лохії стають бурими із зеле-
ним відтінком (вміст білівердину), їх кількість 
значно зменшується [18]. Через тиждень після 
родів проходить регенерація ендометрія, що 
клінічно проявляється y зміні виділень. Вони 
стають мутними з жовтуватим відтінком, тя-
гучої консистенції, без запаху. Із 12-ї доби 
пуерперію лохії набувають слизоподібної кон-
систенції, прозорості, виділяються в незначній 
кількості, а з 14−15-ї доби − повністю припи-
няються виділятися. По завершенню лохіаль-
ного періоду шийка матки закривається.

До четвертого тижня плацентарні ділянки 
зменшуються і мають вигляд вузлових сірува-
то-коричневих ділянок з прозорою слизовою 
оболонкою. На 7-й тиждень вони стають світ-
ло-коричневого кольору, а до дев᾽ятого − вузь-
кими, світлими смугами. Матка скорочується 
до початкових розмірів і через три місяці від-
новлює морфофункціональну повноцінність 
до наступної вагітності [15−18]. 

В репродуктології собак для діагностики 
хвороб і дисфункцій статевих органів засто-
совують дослідження вагінальних виділень, 
вагіноскопію, вагінальну цитологію, мікро-
біологічні дослідження, рентгенографію, ци-
тологічні дослідження епітелію слизової обо-
лонки матки, гістероскопію, гістерографію, 
ультразвукове сканування, гістеросальпінго-
графію, визначення рівня статевих гормонів в 
плазмі крові [19, 20]. У післяродовий період, 
зважаючи на особливість інволюційних про-

цесів та відкриту шийку матки, використання 
більшості з перерахованих методів порушують 
фізіологічну „стерильність“ генітального ка-
налу, окремі з них – травматогенні, або недо-
статньо інформативні для ранньої діагностики 
акушерської патології.

Тому основним методом діагностики піс-
ляродових ускладнень у сук є сонографічне 
дослідження, яке характеризується неінвазив-
ністю, зручністю використання, швидкою ре-
зультативністю та можливою візуальною оцін-
кою [20−23].

Ультразвукове дослідження репродуктив-
них органів у сук проводять лінійним чи кон-
вексним датчиком, зазвичай без застосування 
нейролептиків, попередньо вистригши шерсть 
в ділянці черева. Обстеження тварини прово-
дять у положенні на спині. Акустичним вікном 
сканування матки є сечовий міхур. При цьому 
оптимальною середньою частотою датчика є 
7,5 МГц. Для візуалізації яєчників сканування 
проводять в ділянці каудального кінця нирки, 
трансдуктором з частотою 10−15 МГц. Основ-
ні параметри, що враховують за ультразвуково-
го сканування матки − розмір її рогів, товщина 
стінки, ехогенність і структура тканин, наяв-
ність плодів та їх розвиток, новоутворень тощо. 
За ультразвукової оцінки яєчників визначають 
форму, розмір, ехогенність, наявність функціо-
нальних та патологічних структур (фолікулів, 
кіст, новоутворень, жовтих тіл) [20−22].

Отже, для оцінки перебігу післяродового 
періоду у сук необхідно визначити ультразву-
кові показники нормальної інволюції та роз-
витку акушерської патології.

Мета роботи – провести ультразвукове до-
слідження матки y сук в післяродовий період 
та визначити показники фізіологічної інволю-
ції та акушерської патології.

шкірою.
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Результати дослідження. На першому 
етапі д

у та зниження апе-
титу. У чотирьох (80 %) із них – гіпертермію
(

Водночас ехограма матки (рис. 2) у сук із 
затриманням посліду на 3-ю добу після родів 
характеризувалась розширеними рогами до 
1,91 та 1,96 см, потовщеною стінкою матки з 
гіпоехогенними ділянками.

Діагностичною ознакою затримання послі-
ду була візуалізація у порожнині матки тканин-
них структур навколоплідних оболонок з під-
вищеною ехогенністю.

В однієї суки, дослідження якої проводили 
на 7-у добу після родів, на тлі затримання по-
сліду були виявлені ультразвукові ознаки роз-
витку метриту (рис. 3).

Стінка матки була товщиною – 3,4 см, 
мала неоднорідну консистенцію та підвищену 

Рис. 1. Ехозображення матки суки на 3-ю добу після нормальних родів:
1 ‒ лівий ріг матки; 2‒ правий ріг матки;    3 ‒ стінка матки; 4 ‒ гіпоехогенний вміст.
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Рис. 2. Ехограма матки за затримки посліду на 3-ю добу після родів:
1 ‒ сечовий міхур; 2 ‒ стінка матки; 3 ‒ послід в правому та лівому рогах матки.

Рис. 3. Ехозображення матки у суки за гострого метриту на 7-у добу після родів:
1 ‒ порожнина матки; 2 ‒ стінка матки; 3 ‒ послід в матці.
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ехогенність. На внутрішньому рельєфі матки 
візуалізуються досить помітні ділянки десква-
мованого ендометрія, а в порожнині матки – 
гіперехогенний вміст.

Після проведеного лікування самок із за-
триманням посліду, яке передбачало застосу-
вання утеротоніків, спазмолітичних та антибак-
теріальних препаратів встановлено, що на 21-y 
добу після родів діаметр матки досліджуваних 
тварин зменшувався до 0,9−1,1 см (рис. 4).

Ехогенність тканин стінок була середньою 
і однорідною. В її порожнині візуалізувалася 
незначна кількість гіпоехогенного вмісту. Ви-
значені ехозміни в тканинах матки суки після 
лікування засвідчили їх позитивну динаміку та 
одужання тварини, що підтверджувалося й клі-
нічними показниками.

Обговорення. На основі ультрасоногра-
фічних досліджень встановлено, що після нор-
мальних родів роги матки у сук були розширені, 
діаметром від 15 до 18 мм. Стінки рогів потов-
щені, ділянками від 4 до 6 мм, а тканини серед-
ньої ехогенності та неоднорідної консистенції. 
Водн

гідно з їх дослідженнями, матка на 1, 3, 
7-у добу після родів була в діаметрі від 15 до 
20 мм, а внутрішній шар ендометрія одного 

рогу матки був не чітко візуалізований від ін-

нь після родів матка може бути діаметром 
від 0,3 до 0,6 см. Інші автори зазначають, що 
вже на 6-й тиждень після родів у сук не завжди 
можна візуалізувати матку, особливо у випад-
ках інтенсивного утворення кишкових газів.

За затримання посліду встановлено, що на 
3-ю добу після родів роги матки мали діаметр 
від 1,91 до 1,96 см, стінка була потовщеною, 
а в її порожнині знаходився неоднорідний, 
підвищеної ехогенності уміст. На відміну від 
отриманих даних, інші дослідники [27] зазна-
чають, що основними ультразвуковими озна-
ками затримання посліду на 4-у добу після ро-
дів є потовщення слизової оболонки матки до 
2,3−3,1 см. Стосовно характеристики умісту в 
порожнині матки, то результати власних до-
сліджень повністю узгоджуються з іншими 
повідомленнями [28], які описують його як 
гіпоехогенну структуру, що заповнює усю по-
рожнину матки.

Висновки. 1. Ультразвукове сканування 
матки у сук є ефективним методом контролю 
за перебігом післяродової інволюції та забезпе-
чує ранню діагностику акушерської патології. 

Рис. 4. Ехограма матки у суки із затримкою посліду після лікування 
на 27-у добу післяродового періоду.
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тримання біоетичних 
норм. Експериментальних тварин для дослід-
ження не використовували. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Черкавский С.В., Власенко С.А., Ерошенко О.В. 
Приведены результаты ультразвукового исследо-

вания матки сук в послеродовой период. Установлено, 
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что при его физиологическом течение на третие сутки, 
шейка и тело матки размещены в тазовой полости дор-
сально по отношению к мочевому пузырю, а рога мат-
ки – в брюшной полости краниально, в области петель 
толстого кишечника. На эхограмме отмечается, что рога 
матки расширены, диаметром 15–18 мм. Стенки рогов 
утолщенные, участками от 4 до 6 мм. Ее ткани средней 
эхогенности, неоднородной консистенции. В визуали-
зированной полости матки наблюдается гипоэхогенное 
однородное содержание. У сук с задержанием последа 
в этот период визуализировались рога матки диаметром 
1,91–1,96 см, с утолщенной стенкой, которая имела гипо-
эхогенные участки. Кроме этого рельеф эндометрия был 
складчатым, неровным, в отдельных местах визуализи-
ровались его десквамированные фрагменты. Диагности-
ческим признаком задержания последа было выявление 
в полости матки тканевых структур околоплодных обо-
лочек с повышенной эхогенностью. На седьмые сутки 
после родов, на фоне задержания последа, были обна-
ружены ультразвуковые признаки развития метрита. При 
этом стенка матки достигала 3,3–3,9 см, имела неодно-
родную структуру тканей и повышенную эхогенность. 
На внутреннем рельефе матки визуализировались участ-
ки десквамированного эндометрия, а в полости матки 
– гиперэхогенное содержание. Доказано, что ультразву-
ковое сканирование матки у сук является эффективным 
методом контроля за ходом послеродовой инволюции и 
обеспечивает раннюю диагностику акушерской патоло-
гии. Основным диагностическим ультразвуковым пока-
зателем за задержания последа у сук является визуали-
зация структур околоплодных оболочек в полости матки, 
гиперэхогенных участков и утолщение ее стенок. На раз-
витие послеродового метрита указывают значительное 
утолщение матки и ее слизистой оболочки, участки де-
сквамированного эндометрия и наличие в полости матки 
гиперэхогенного содержания.

Ключевые слова: сука, послеродовый период, ин-
волюция матки, задержание последа, метрит, ультразву-
ковой метод.

the presence of hyperechoic content in the uterine cavity.
Key words: bitch, postpartum period, uterine involution, 

delay of litter, metritis, ultrasound.
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