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Представлено результати моніторингових досліджень щодо поши-
рення онкологічних хвороб у собак, проведено аналіз частоти захворюва-
ності тварин залежно від породи, статі та віку. Дослідження виконували 
впродовж 2016–2019 рр. на 2015 собаках, які надходили у навчальні нау-
ково-дослідні клініки кафедри хірургії і хвороб дрібних тварин ЛНУВМБ 
імені С.З. Ґжицького. Об’єктом досліджень були онкологічно хворі собаки 
(n=259) різних порід і статі, віком від 4 місяців до 16 років. 

Встановлено, що у структурі хірургічних хвороб собак частка неопла-
зій становить у середньому 12,85 % (10,2–14,9 % у розрізі років спостере-
жень). Серед онкологічних захворювань найчастіше реєстрували неоплазії 
молочної залози (35,1 %) та пухлини шкіри (29,8 %), рідше – пухлинні 
ураження органів репродуктивної системи (13,9 %), неоплазії внутрішніх 
органів (10,5 %), новоутворення у ділянці голови та шиї (6,6 %). Для не-
опластичних уражень кровотворної і лімфоїдної тканин (2,3 %) та пухлин 
кісток і суглобів (1,9 %) характерними були спорадичні випадки захворю-
вання. У 20 % собак  встановлено симультантне ураження пухлинами різ-
них нозологічних форм; найчастіше траплялися новоутворення шкіри та 
молочної залози, рідше – шкіри  і пухлини у ділянці голови та шиї.

Встановлено, що серед 259 онкологічно хворих собак 23,2 % тварин бу-
ли безпородними і 76,8 % – породистими (понад 40 порід);  самці становили 
48,2 %, самки – 51,8 %. Найвищі показники захворюваності на неоплазії 
встановлено поміж тварин віком від 7 до 12 років; при цьому медіана захво-
рюваності становила 8,5 роки, а мода (найбільша кількість хворих тварин) 
припадала на вік 9,5 років. 

З’ясовано, що динамічне зростання онкологічних захворювань впро-
довж 2016–2019 рр. відбулося, здебільшого, за рахунок збільшення кілько-
сті тварин із новоутвореннями шкіри і меншою мірою – внутрішніх органів. 
Пухлини шкіри характеризувалися значним різноманіттям нозологічних 
форм і були діагностовані у собак усіх вікових груп, а також різних порід 
і статі. Згідно з  результатами гістологічної верифікації у 42 або 54,7 % 
тварин встановлено доброякісні пухлини шкіри і у 35 або 45,5 % випад-
ках – злоякісні. Доброякісні пухлини були представлені, здебільшого, па-
піломою (26,0 %), рідше – ліпомою (13,0 %), дерматофібромою (10,3 %) 
трихоепітеліомою (5,2 %). Злоякісні новоутворення розподілені таким чи-
ном: мастоцитома (18,2 %), плоскоклітинний рак (9,1 %), меланома  (3,9 %), 
Т-клітинна лімфома шкіри (3,9 %), базаліома (3,9 %), аденокарцинома 
(2,6 %), веретеноклітинна саркома (2,6 %), фібросаркома (1,3 %). 

Отже, констатовані показники поширеності спонтанних неоплазій у со-
бак Львівського регіону засвідчують, що на сьогодні пухлини шкіри є най-
більш пріоритетним та перспективним напрямом подальших досліджень. 

Ключові слова: собаки, новоутворення, поширення, клінічна класифі-
кація пухлин, неоплазії шкіри, гістологічний тип пухлин.
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Постановка проблеми. Серед різноманіт-
них хвороб, відомих на сьогодні людству, он-
кологічні захворювання займають особливий 
статус. По-перше, пухлини мають суттєве по-
ширення (реєструють в усіх країнах та на усіх 
континентах земної кулі). По-друге, ці хво-
роби становлять велику небезпеку для життя 
тварин, включаючи й людину, адже неоплазії 
здатні уражувати будь-які органи й тканини 
живого організму; при цьому клінічні проя-
ви захворювання можуть мати різноманітні 
нозологічні форми. По-третє, для більшості 
новоутворень не завжди вдається з’ясувати 
етіологічний чинник та передбачити патоге-
нез захворювання. По-четверте, для онколо-
гічних захворювань характерною є висока ле-
тальність, оскільки діагностують патологію, 
здебільшого, на пізніх етапах розвитку, а за 
лікування виникають значні труднощі і, нерід-
ко, допускається багато помилок. З огляду на 
викладене вище, пухлинні захворювання за-
лишаються на сьогодні найменш вивченими 
у клінічному, патогенетичному та діагностич-
но-лікувальному аспектах, а дослідження в га-
лузі онкології є актуальною проблемою гуман-
ної та ветеринарної медицини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо, що онкологічні хвороби трапляються у 
тварин усіх видів, проте найчастіше їх реєстру-
ють у собак та котів, популяції яких найбільш 
чисельні серед свійських тварин [1–4]. Відомо 
також, що собаки та коти перебувають поряд з 
людиною, в подібних умовах і піддаються нес-
приятливому впливу однакових канцерогенних 
чвинників довкілля. Згідно з даними літерату-
ри [5, 6], спонтанні пухлини тварин відповіда-
ють багатьом критеріям новоутворень людини, 
а подібність етіології, патогенезу, симптомати-
ки та морфології пухлин у собак і людини обу-
мовлює використання тварин як моделей для 
вивчення біології пухлинного процесу та ро-
зробки сучасних діагностичних і терапевтич-
них заходів [7–10]. За повідомленням [11], за 
останні десятиріччя в галузі ветеринарної он-
кології у країнах Європи та Північної Америки 
досягнуто значних успіхів, проте відсутність
стандартизації прогностичних досліджень
ускладнює їх оцінку і застосування у клінічній 
практиці.

З цієї причини, вказані вище дослідники 
пропонують консенсусні рекомендації щодо 
уніфікованого підходу ветеринарних патологів 
та онкологів з усього світу стосовно моніто-
рингу поширення онкологічних захворювань, 
проведення прогностичних досліджень, оцінки 
клінічного стану хворих тварин на усіх етапах 
діагностично-лікувального процесу, а також 

використання єдиної класифікації і терміно-
логії за оцінки стадій розвитку пухлин. Такі 
рекомендації дозволять лікарям і науковцям 
уніфікувати результати власних досліджень та 
використати їх як за планування діагностич-
но-лікувальних заходів і передбачення прогно-
зу захворювання, так і для обміну інформацією 
та взаєморозуміння із фахівцями інших вете-
ринарно-медичних закладів.

Аналіз стану ветеринарного забезпечення 
здоров’я тварин в Україні показує, що на сьо-
годні у лікуванні онкологічних хвороб вкрай 
важливим є встановлення реальних даних 
щодо частоти поширення і рівня захворюва-
ності на неоплазії різних видів тварин та запро-
вадження у вітчизняну ветеринарну практику 
сучасних науково обґрунтованих стандартів 
діагностики та лікування, залежно від нозоло-
гії та стадії розвитку пухлинної хвороби. 

З огляду на зазначене вище, метою дослід-
жень було встановлення частоти поширення 
спонтанних новоутворень у собак, а також з’я-
сування їх нозології та структури залежно від 
породи, статі та віку.

Матеріал та методи дослідження. Дослід-
ження проводили впродовж 2016–2019 рр. на 
2015 собаках, які надходили в навчальні науко-
во-дослідні клініки кафедри хірургії і хвороб 
дрібних тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 
для надання хірургічної допомоги. Об’єктом 
досліджень були  онкологічно хворі собаки 
(n=259) різних порід і статі, віком від 4 місяців 
до 16 років. За первинного обстеження тварин 
із новоутвореннями, згідно з рекомендацією 
ВООЗ, нозологічну стандартизацію неоплазій 
здійснювали за клінічною характеристикою 
та анатомічною локалізацією. При цьому ви-
діляли такі клінічні форми пухлин: неоплазії 
шкіри, молочної залози, зовнішніх статевих 
органів, голови і шиї, кісток і суглобів, кро-
вотворної і лімфоїдної тканин, внутрішніх 
органів (у тому числі нервової системи, залоз 
внутрішньої секреції, параанальних залоз). 
Для детального оцінювання неоплазій викори-
стали міжнародну клінічну класифікацію пух-
лин за системою ТNM (Owen L.N.,1980) [12]. 
Патолого-морфологічну верифікацію ексцизій-
ного матеріалу проводили  згідно з гістологіч-
ною класифікацією пухлин (Joshi S.K. et all., 
2012) [13] та гістологічною класифікацією для 
пухлин шкіри (Patnaik, A.K. et all., 1984) [14].

Результати дослідження. Впродовж 2016–
2019 рр. в клініки кафедри хірургії і хвороб 
дрібних тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 
надійшло 2015 собак із хірургічною патоло-
гією. Серед них, згідно з показниками прева-
лентності (кількості випадків хвороби за пев-
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ний період часу)  онкологічних захворювань, 
неоплазії було діагностовано у 259 тварин, що 
складає 12,85 % (табл. 1).

Встановлено, що у структурі онкологіч-
них захворювань собак найбільшу частку – 
91 (35,1 %) випадків становили неоплазії мо-
лочної залози, дещо меншу – 77 (29,8 %) пух-
лини шкіри й підшкірної клітковини. Пухлинні 
ураження зовнішніх статевих органів встанов-
лено у 36 (13,9 %) собак і у 27 (10,5 %) тварин 
– неоплазії внутрішніх органів. У 17 (6,6 %) 
собак новоутворення локалізувалися у ділян-
ці голови та шиї. Водночас випадки захворю-
вання на гемобластози та пухлини кісток мали 
спорадичний прояв і за період досліджень 
були діагностовані відповідно у 6 (2,3 %) і 
5 (1,9 %) собак. На підставі аналізу структури он-
кологічних захворювань у розрізі 2016–2019 ро-
ків відмічена тенденція щодо збільшення кіль-
кості випадків захворювання собак на нео-
плазії внутрішніх органів та шкіри і, водночас, 
зменшення випадків ураження пухлинами зов-
нішніх статевих органів. 

Спонтанні пухлини діагностовано у собак 
віком від 4 місяців до 16 років. При цьому най-
вищі показники захворюваності встановлено 
поміж тварин віком від 7 до 12 років. Водночас 
медіана захворюваності становила 8,5 роки, а 
мода (найбільша кількість хворих тварин) при-
падала на вік 9,5 років. Встановлено також, 
що серед тварин різних вікових груп частота 
захворюваності на різні нозологічні форми 
неоплазій характеризувалася певними особ-
ливостями. Зокрема, у молодих собак віком 
до 2 років реєстрували, зазвичай, папіломато-
зні ураження ротової порожнини та шкіри. У 
тварин віком 3–6 років найчастіше діагносту-
вали пухлини шкіри, статевих органів, зокре-
ма трансмісивну венеричну саркому, пухлини 
кісток, дещо рідше – новоутворення молочної 
залози та інших органів. Зростання показників 
захворюваності на 7–10 році життя тварин 
було зумовлене частими випадками неоплазій 
молочної залози та шкіри, а також новоутво-
реннями у ділянці голови та ураженнями кро-
вотворної й лімфоїдної тканини. Серед тварин 
віком 11 років і старших, в цілому, відмічена 

тенденція до зниження захворюваності на пух-
лини, що, очевидно, пов’язано з геріатричним 
чинником, а саме невеликою кількістю собак, 
які доживають до цього віку. У тварин цієї 
вікової категорії неоплазії були представлені 
новоутвореннями шкіри, молочної залози та 
внутрішніх органів. Аналіз структури нозоло-
гічних форм пухлин, діагностованих у собак 
різних вікових категорій, засвідчив, що пухли-
ни шкіри на відміну від інших неоплазій тра-
пляються у тварин усіх вікових груп.

Серед онкологічно хворих тварин, що 
надійшли в клініки, самці становили 48,2 %,  
самки – 51,8 % (125 псів і 134 суки). Дещо ви-
щий рівень захворюваності у сук зумовлений 
більш частими випадками новоутворень мо-
лочної залози. При цьому частота ураження 
пухлинами іншої локалізації в обох статей була 
майже однаковою. 

Аналіз захворюваності собак залежно від 
породи показав, що поміж 259  онкологічно 
хворих собак 60 (23,2 %) тварин були безпо-
родними і 199 (76,8 %)  – породистими (із охоп-

ленням понад 40 порід). Можна зауважити, що 
встановити серед них вірогідну інформацію 
щодо схильності до конкретного неопластич-
ного захворювання, не завжди можливо. Адже 
кількість собак тої чи іншої породи в межах 
міста є різною (в розрізі років), а значить і 
кількість спорадичних випадків захворювання 
може бути адекватною кількості тварин даної 
породи. Відмічено, що серед собак найбільш 
поширених у Львівському регіоні порід про-
слідковується певна схильність до розвитку 
тих чи інших новоутворень. Так, окрім нео-
плазій молочної залози та внутрішніх органів, 
які траплялися у собак незалежно від породи, 
пухлини шкіри та підшкірної клітковини до-
сить часто реєстрували у собак таких порід 
як німецька вівчарка (5,8 %), ротвейлер (5 %), 
стаффордширський тер’єр (5 %), у собак порід: 
пудель, спанієль, різеншнауцер, ердельтер’єр, 
фокстер’єр, боксер, доберман, такса, пекінес, 
лабрадор-ретривер, шарпей, кане-корсо, фран-
цузький бульдог, такі неоплазаї сягали від 2 
до 4,6 %. Для собак порід боксер, бордоський 
дог, кокер-спанієль, крім цього, були властиві 

Таблиця 1  – Превалентність онкологічних захворювань собак у розрізі 2016–2019  років

Роки Обстежено собак з хірургічною патологією
Виявлено онкологічно хворих

кількість голів   %
2016 492 52 10,56
2017 529 79 14,93
2018 581 86 14,8
2019 

(до липня) 413 42 10,16

Всього 2015 259 12,85
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також ураження органів ротової порожнини та 
гемобластози. Ураження кісток та суглобів, зо-
крема остеосаркому, встановлено у собак вели-
ких порід (кавказька вівчарка, алабай, ротвей-
лер, різеншнауцер). Слід відмітити, що у 52 (20 
%) собак  встановлено симультантне ураження 
пухлинами різних нозологічних форм, зокре-
ма, найчастіше траплялися пухлини шкіри та 
молочної залози, рідше – шкіри та пухлини в 
ділянці голови і шиї. 

Згідно з результатами гістологічної ве-
рифікації у 42 або 54,7 % тварин виявлені до-
броякісні пухлини шкіри і у 35 або 45,5 % ви-
падках – злоякісні. Доброякісні пухлини були 
представлені, здебільшого, папіломою – 20 
(26,0 %) випадків, рідше ліпомою – 10 (13,0 %), 
дерматофібромою – 8 (10,3 %) трихоепітеліо-
мою – 4 (5,2 %). Злоякісні новоутворення 
розподілені таким чином:  мастоцитома – 14 
(18,2 %), плоскоклітинний рак – 7 (9,1 %), ме-
ланома – 3 (3,9 %), Т-клітинна лімфома шкіри 
– 3 (3,9 %), базаліома – 3 (3,9 %), аденокарци-
нома 2 (2,6 %), веретеноклітинна саркома – 
2 (2,6 %), фібросаркома – 1 (1,3 %). 

–

–

Аналіз даних моніторингу епідеміологіч-
ної ситуації щодо онкологічних захворювань 
тварин у м. Львів та в приміській зоні обласно-
го центру за 45-річний період (1975–2019 рр.) 
засвідчив зростання випадків онкологічної па-
тології у собак більше ніж у 4,5 раза. Зокрема, 
відповідно до повідомлень [23, 24], в період 
з 1975 до 1985 роки серед загальної кількості 
тварин із хірургічними хворобами, частка 
собак з новоутвореннями становила 2,8 %, 
у 1986–1987 рр. відсоток уражених пухлинами 
тварин зріс до 4 %, впродовж 1990–1998 років 
кількість онкохворих собак становила, в серед-
ньому за рік, 5,5 %, за 2000–2010 рр. онколо-
гічну патологію діагностовано, в середньому, у 
7,24 % (5,94 –8,3 %) тварин. Згідно з даними 
моніторингових досліджень за 2011–2015 рр. 
відсоток тварин, хворих на пухлини, в струк-
 турі загальної кількості собак із хірургічною 
патологією становив 8,1 % (6,2–12,1 %). Сут-
тєве зростання захворюваності на пухлини 
встановлено у 2016–2019 рр. У розрізі останніх 
років кількість собак з неоплазіями коливалася 
в межах 10,2–14,9 % і становила, в середньому, 
12,85 %. Встановлено, що у структурі онколо-
гічних захворювань собак найбільшу частку 
становили неоплазії молочної залози (35,1 %) 
та пухлини шкіри (29,8 %), рідше траплялися 
пухлинні ураження органів репродуктивної 
системи (13,9 %), неоплазії внутрішніх органів 
(10,5 %), новоутворення в ділянці голови та 
шиї (6,6 %), гемобластози (2,3 %) та пухлини 
кісток (1,9 %). При цьому відмічено, що ди-
намічне зростання онкологічних захворювань 
на період досліджень відбулося, здебільшого, 
через збільшення кількості тварин із новоутво-
реннями шкіри і менше – внутрішніх органів.

Таким чином, констатовані показники 
поширеності спонтанних неоплазій у собак 
Львівського регіону засвідчують, що на сьо-
годні пухлини шкіри є найбільш пріоритетним 
та перспективним напрямом подальших до-
сліджень. 

Висновки. 1. У структурі хірургічних 
хвороб собак частка неоплазій займає у се-
редньому 12,85 % (10,2–14,9 % у розрізі років 
спостережень). Найбільший відсоток серед он-
кологічних захворювань становили  неоплазії 
молочної залози (35,1 %) та пухлини шкіри 
(29,8 %), рідше траплялися пухлинні уражен-
ня органів репродуктивної системи (13,9 %), 
неоплазії внутрішніх органів (10,5 %), новоут-
ворення у ділянці голови та шиї (6,6 %), гемо-
бластози (2,3 %) та пухлини кісток (1,9 %). 

2. Спонтанні пухлини діагностовано в со-
бак віком від 4 місяців до 16 років. Найвищі 
показники захворюваності встановлено поміж 
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тварин віком від 7 до 12 років; при цьому 
медіана захворюваності становила 8,5 роки і  
мода – 9,5 років. 

4. Зростання показника онкологічних захво-
рювань собак впродовж 2016–2019 рр. від-
булося, в основному, за рахунок збільшення 
кількості тварин із неоплазіями шкіри і, мен-
ше  – неопластичних уражень внутрішніх 
органів. Пухлини шкіри характеризувалися 
значним різноманіттям нозологічних форм і 
були діагностовані у собак усіх вікових груп, а 
також різних порід і статей. Згідно з результа-
тами гістологічної верифікації у 42 або 54,7 % 
тварин встановлено доброякісні пухлини 
шкіри і у 35 або 45,5 % випадках злоякісні. До-
броякісні пухлини представлені, здебільшого, 
папіломою (26,0 %), рідше – ліпомою (13,0 %), 
дерматофібромою (10,3 %), трихоепітеліомою 
(5,2 %). Із злоякісних неоплазій верифіковано
мастоцитому (18,2 %), плоскоклітинний рак 
(9,1 %), меланому (3,9 %), Т-клітинну лімфому 
шкіри (3,9 %), базаліому (3,9 %), аденокарци-
ному (2,6 %), веретеноклітинну саркому (2,6 %) 
та фібросаркому (1,3 %).

Відомості про конфлікт інтересів. Авто-
ри заявляють про відсутність конфлікту інте-
ресів.
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Выяснено, что динамичный рост онкологических за-
болеваний в период 2016–2019 г произошол, в основном, 
за счет увеличения количества животных с новообразова-
ниями кожи и в меньшей степени – внутренних органов. 
Опухоли кожи характеризовались значительным разно-
образием нозологических форм и были диагностированы 
у собак всех возрастов, а также различных пород и стати. 
Согласно результатам гистологической верификации в 42 
или 54,7 % животных установлено доброкачественные 
опухоли кожи и в 35 или 45,5 % случаях – злокачествен-
ные. Доброкачественные опухоли были представлены, в 
основном, папилломой (26,0 %), реже – липомой (13,0 %), 
дерматофибромой (10,3 %) трихоэпителиомой (5,2 %). 
Злокачественные новообразования распределены следу-
ющим образом: мастоцитома (18,2 %), плоскоклеточный 
рак (9,1 %), меланома (3,9 %), Т-клеточная лимфома кожи 
(3,9 %), базалиома (3,9 %), аденокарцинома (2,6 %), ве-
ретеноклеточная саркома (2,6 %), фибросаркома (1,3 %).
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