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The article presents materials about the history of ultrasonography in veterinary practice, analyzes the 

literature dealing with the liver, spleen and pancreas examination, and indicates the prospects of research 
methods in the future. Abdominal ultrasonography of animals was used for the first time mainly for pregnan-
cy diagnostics. Today, this technique is an important diagnostic procedure in veterinary medicine, which is 
used to study the majority of normal and pathologically changed animal structures, providing a fast, non-
invasive way to supplement the information obtained from clinical examination and radiography. Ultrasound 
examination is based on the principle of echolocation, the waves sent by the sensor pass through body tis-
sues and are displayed and decoded by the device and converted into an image, which allows a veterinary 
medicine specialist to assess the condition of internal organs, tissues and cavities. With increasing using ul-
trasonographic examinations by veterinary doctors in practice, it becomes clear that ultrasound diagnostics 
is a valuable means of detecting lesions of the abdominal cavity. Liver assessment is one of the main ad-
vantages of applying animal abdominal ultrasound examination. Indications include hepatomegaly, 
jaundice, ascites, suspected diaphragm rupture, weight loss, and possible liver metastases. Today, the meth-
ods of sonographic examination are being improved and supplemented. Further implementation in practice 
and in-depth study of pathologies in this area with the help of ultrasonography will allow determine objec-
tively the condition of the abdominal cavity and its organs in animals and assess the severity of the disease 
development. The introduction of high-quality, portable diagnostic ultrasound equipment has continued this 
development and the demand for ultrasonography due to its diagnostic value continues to increase. The con-
ducted analysis of the literature and available Internet sources allowed us to assess the current state of im-
plementing sonography in veterinary practice and prospects for further development the diagnosing of the 
liver, spleen and pancreas condition, indicate areas of potential technique development in the future. 
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ДІАГНОСТИЧНА СОНОГРАФІЯ ПРИ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ТВАРИН 
 
І. С. Дехнич, М. Ф. Завілій, А. І. Ракітіна 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
У статті представлені матеріали щодо історії розвитку ультрасонографії у ветеринарній 

практиці, наведений аналіз літератури щодо дослідження печінки, селезінки та підшлункової залози, 
вказуються перспективи методики дослідження в майбутньому. Ультрасонографія черевної поро-
жнини у тварин вперше застосовувалась переважно для діагностики вагітності. На сьогодні зазна-
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чена методика є важливою діагностичною технікою у ветеринарній медицині, яка застосовується 
для вивчення більшості нормальних та патологічно змінених структур у тварини, забезпечуючи 
швидкий, неінвазивний спосіб доповнення інформації, отриманої в результаті клінічного обстеження 
та рентгенографії. Ультразвукове дослідження засноване на принципі ехолокації, хвилі, що посила-
ються датчиком, проходять крізь тканини організму, відображаються та розшифровуються апа-
ратом і перетворюються в зображення, яке дає змогу фахівцю ветеринарної медицини оцінити 
стан внутрішніх органів, тканин і порожнин. Зі збільшенням застосування ветеринарними лікарями 
ультрасонографічних досліджень у практиці стає зрозуміло, що УЗД є цінним засобом виявлення 
ураження органів черевної порожнини. Оцінка печінки є однією з головних переваг застосування уль-
трасонографії черевної порожнини у тварини. Показання включають гепатомегалію, жовтяницю, 
асцит, підозру на розрив діафрагми, втрату ваги та можливі метастази в печінку. На сьогодні удо-
сконалюються та доповнюються методи сонографічних досліджень. Подальше впровадження у 
практику та поглиблене вивчення патологій в зазначеній ділянці за допомогою ультрасонографії 
дасть змогу об’єктивно встановити стан черевної порожнини та її органів у тварини і оцінити 
тяжкість перебігу хвороби. Впровадження високоякісних, портативних діагностичних ультразвуко-
вих апаратів продовжили цей розвиток і попит на ультрасонографію, зважаючи на його діагности-
чну цінність, продовжує зростати. Проведений аналіз літератури та доступних інтернет-джерел 
дав нам змогу оцінити сучасний стан розвитку сонографії у ветеринарній практиці та перспективи 
подальшого розвитку діагностики стану печінки, селезінки та підшлункової залози, вказати сфери 
потенційного розвитку методики в майбутньому. 

Ключові слова: ультрасонографія, тварини, абдомінальна хірургія, печінка, селезінка, підшлунко-
ва залоза. 

 
Ультрасонографічне дослідження – це неінвазивний метод діагностики, який широко використо-

вується як у медичній практиці, так і у ветеринарії [1, 2, 13, 34, 36]. Розвиток ультрасонографії розпо-
чався із робіт П’єра Кюрі, який 1880 року дослідив процес виникнення електричних зарядів на гранях 
кристалів під час їх фізичної деформації [34].  

Уперше метод ультрасонографії для діагностичних цілей був запропонований Карлом Дусіком, 
який 1949 року опублікував статтю із дослідженням мозку людей новим методом [16]. У публікаціях 
Георга Людвіга та Джона Генрі були представлені перші дослідження черевної порожнини та очного 
яблука [32, 43].  

В основі ультрасонографії лежить принцип того, що зображення тканин залежать від сили ехосиг-
налу та амплітуди, які, своєю чергою, залежать від складу та форми тканин, що досліджуються. 
Наприклад, у печінці гепатоцити, жир, колаген і кров відрізняються своєю здатністю передавати уль-
тразвуковий промінь, тобто ці тканини мають різні акустичні властивості. Частина ультразвукового 
сигналу повертається до датчика-аналізатора, який перетворює ультразвуковий сигнал на зображення 
в моніторі [53]. 

У цьому огляді було описано розвиток ультрасонографічних методів дослідження та розглянуто 
проблематику ультразвукової діагностики печінки, селезінки та підшлункової залози. 

 
Історія розвитку та впровадження ультразвукових досліджень (УЗД) у ветеринарію 
Ультрасонографія для тварин вперше використовувалася як метод для визначення товщини жиру 

в туші, тобто був застосований для якісної оцінки продукції [61]. Перше повідомлення про 
використання ультразвуку як методу ветеринарної діагностики було 1966 року, де його застосували 
для ідентифікації вагітності овець. Ультразвукова діагностика за допомогою трансректального 
датчика (7,5 МГц) виявила наявність внутрішньоматкової рідини на 19 день гестації [30]. Спочатку 
ультрасонографію використовували тільки для визначення вагітності тварин. Проте з розвитком 
діагностичної апаратури та із вдосконаленням протоколів дослідження у поєднанні з більшим 
усвідомленням переваг ультразвуку як методики для якісної візуалізації порожнин тіла призвело до 
активного його використання в різних галузях ветеринарної медицини [59].  

На початку 60-х років ХХ століття розпочалося впровадження методів УЗД у ветеринарію, їх 
удосконалення та адаптація до фізіологічних та анатомічних особливостях тварин. Методи ультрасо-
нографії давали змогу проводити моніторинг популяцій, що було корисним для ведення сільськогос-
подарської діяльності [59].  
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1956 року узагальнено основні принципи ультразвукової діагностики для очного яблука, тоді як перші 
випадки застосування УЗД для очного яблука у ветеринарії були в 60-х роках ХХ століття [43, 55]. 

1968 року проведено діагностику вагітності та визначення стану плода в овець та свиней 
ультразвуковим методом. 1976 року був апробований метод УЗД для визначення вагітності в овець та 
кіз [3]. 1980 року цей метод був удосконалений [41]. Дослідження процесів вагітності тварин за до-
помогою УЗД є одним із пріоритетних напрямів розвитку [27]. 

Ультразвукові дослідження дають змогу визначати артеріальний тиск, що є безпечним та швидким 
способом діагностики стану здоров’я тварин. У різний час було опубліковано статті із дослідними 
результатами та пропонованими протоколами при діагностиці коней, [20] свиней, [25] котів, [40]  
собак, [14] овець [11]. 

Ультрасонографію використовують як метод діагностики для визначення гострої ниркової недо-
статності в коней за допомогою чіткої візуалізації уражених ділянок нирок [5]. 

Методом УЗД виявлено внутрішньочеревний абсцес у молодих коней, що дозволяє надалі 
вдосконалювати цей напрям [24]. 

Ультразвуковим дослідженням сечового міхура в режимі реального часу виявлено кістозні 
конкременти в коней [28]. 

1986 року УЗД був рекомендований для проведення процедури біопсії коней при захворюваннях 
печінки, вперше були розроблені практичні методики з визначення жовчнокам’яної хвороби, пухлин 
(новоутворів) та фіброзів. Ультразвук використовується для направлення маленької голки на хворі 
ділянки тканини при біопсії [51]. Перед біопсією печінку досліджують на вогнищеві ураження та 
визначають положення жовчного міхура, шлунка. Відстань від ближнього поля до діафрагми повинна 
бути виміряна, щоб визначити максимальну глибину для введення голки [35]. Метод 
ультрасонографії дає змогу діагностовувати захворювання жовчного міхура. 1982 року вперше було 
опубліковані результати про визначення холелітіазу в коней [64], а 1983 року за допомогою УЗД була 
проведена хірургічна операція [63]. 1989 року був удосконалений протокол визначення 
жовчнокам’яної хвороби в коней [19]. Через те, що печінка – це основний орган метаболізму у тва-
рин, методи його діагностики розвивалися довгий час. Оцінка печінки є однією з головних переваг 
застосування УЗД черевної порожнини у тварини. Показання до його застосування включають гепа-
томегалію, жовтяницю, асцит, підозру на розрив діафрагми, втрату ваги [46]. 

1984 року за допомогою УЗД вперше проведено комплексне дослідження серця у скакових коней, 
визначено етіологію пошкодження ендотелію та масові ураження у правому передсерді, що 
утворилися внаслідок несбалансованого раціону тварин та використанні їх у спорті [52]. 

1977 року опубліковано практичні вказівки та протокол застосування ультразвукових датчиків 
доплерівського зсуву для моніторингу показників лівого міокарда в собак та визначення роботи 
шлуночків сердець у коней [58]. 1980 року були вперше опубліковані результати ехокардіографії при 
фібриляції передсердь у коней [67]. 

У кінці XX – на початку XXI століття ультрасонографія стала частиною ветеринарної практики 
для діагностики різноманітних біологічних систем, таких як: серце, грудна порожнина, черевна по-
рожнина, органи репродуктивної системи, очне дно та опорно-руховий апарат [33, 35–39, 47, 49]. 

Ультрасонографія активно використовується для діагностики печінки у визначенні багатьох за-
гальних захворювань з високим рівнем чутливості/ специфічності [36, 46]. Можлива діагностика 
розладів жовчного міхура та ферментів травлення, які виділяються. Проте використання цього мето-
ду є обмеженим через те, що якщо не відома приблизна маса печінки, то визначити, чи підвищений 
рівень печінкових ферментів, неможливо [46]. 

Нові способи застосування ультрасонографії постійно досліджують, і її приклади включають УЗД 
язика [57], інші шийні структури, такі як глотка та гортань [6, 45], барабанна перетинка та слуховий 
прохід [15, 49]. 

Ультрасонографію можна використовувати для візуалізації мозку та черепної порожнини [36]. Ін-
формацію про успішне застосування ультрасонографії в собак було представлено в таких публікаціях 
[12, 26, 56].  

Ультрасонографію використовували як ефективну методику для визначення анатомічних особли-
востей м’яких тканин у тварин [10, 49]. 

УЗД у комбінації із рентгенографією можливо для оцінки захворювань черевної порожнини у ве-
ликої рогатої худоби [35].  
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Отже, підтверджується важливість цієї методики в динаміці розвитку ветеринарії як ефективного 
способу діагностики. Подальше вдосконалення та впровадження нових апаратів ультрасонографії 
будуть сприяти покращенню умов вирощування тварин у сільському господарстві.  

Застосування ультрасонографії у ветеринарії тісно пов’язано з розвитком у медицині [59]. Ветери-
нарна ультрасонографія використовує функціонально схоже обладнання та протоколи як у клінічній 
практиці з незначними відмінностями, які обумовлені індивідуальною тваринною фізіологією [2]. 

Переваги ультразвуку як засобу діагностичної візуалізації у ветеринарній медицині численні. 
Планові обстеження показали, що УЗД не має шкідливих біологічних ефектів; це безпечна процедура 
як і для тварини, так і лікаря-ветеринара. Процедуру можна виконувати в будь-якому місці із 
відповідною апаратурою [50]. Це неінвазивна форма діагностики, яка добре переноситься тваринами, 
що дозволяє ефективно діагностувати захворювання, а також контролювати лікування та профілакти-
ку хворіб [36]. Крім того, планові обстеження не мають шкідливих біологічних наслідків, їх можна 
проводити необмежено в діагностиці і цей метод є відносно швидким та дешевим [29]. 

 
Ультрасоногрофія та її використання у ветеринарній практиці 
Ультрасонографія використовується для дослідження розмірів, форми та утворення ймовірних но-

воутворень у печінці. Показанням до застосування ультрасонографії печінки є втрата ваги, жовтя-
ниця, підозра на розрив діафрагми та накопичення рідини в черевній порожнині, що може бути симп-
томатикою цирозу печінки та печінкової недостатності [13]. Ультрасонографія застосовується для 
ссавців будь-яких розмірів [13, 22]. Основним несприятливим фактором є надмірна жирова маса, яка 
частково обмежує можливості діагностики, також за допомогою ультрасонографії неможливо оціни-
ти ділянки печінки, затемнені легенями. [22]. При плановій діагностиці методом ультрасонографії 
печінки використовується «B-mode» приладу, який дає змогу візуалізувати двовимірне зображення на 
екрані [7, 13, 22, 62]. Перед біопсією печінку досліджують на вогнищеві ураження та визначення по-
ложення жовчного міхура, шлунка [13]. Відстань від ближнього поля до діафрагми повинна бути 
виміряна ультрасонографічним методом, щоб визначити максимальну глибину для введення голки 
[13, 22].  

Хірургічні операції на печінці можуть бути здійснені як лапаротомним (класичним) способом, так 
і лапароскопічним. Лапаротомні операції є більш безпечними через те, що хірург-ветеринар має 
змогу прямо спостерігати та направляти хірургічні інструменти, тоді як лапароскопічні методи по-
требують приладу лапароскопу та непрямих методів діагностики.  

При лапаротомній операції також застосовується ультрасонографія для попереднього визначення 
розміру та форми органу. 2009 року Такехіро Уно з командою провів лапаротомну холецистектомією 
для 11 собак. Попередньо була проведена ультрасонографія печінки та жовчного міхура; апарат 
працював у «B-mode» режимі [65]. 

1989 року вперше лапароскопічною холецистектомією було проведено видалення жовчного 
міхура людини [54]. Проте розвиток та застосування лапароскопічного методу був ускладнений від-
сутністю чіткої візуалізації жовчного міхура та черевної порожнини. Метод ультразвукового до-
слідження є корисним під час операцій такого типу [31].  

Для ефективного використання ультразвукових методів необхідне введення речовин для кон-
трасту досліджуваної тканини від інших об’єктів черевної порожнини. 2015 року під керівництвом 
Джунь Фенга було проведене дослідження зі впливу радіації на печінку модельних організмів (щу-
рів). Був уведений контрастний агент SonoVue. Суспензію мікробульбашок уводили через каудальну 
вену. Контрастна речовина створила відповідний акустичний інтерфейс, який сформував контрастний 
ефект для розрізнення тканини печінки [17].  

2017 року під керівництвом Томоюкі Абе була проведена холецистектомія із лапароскопічною 
ультрасонографією двох свиней за новим методом. Був використаний лапароскоп із приладом уль-
трасонографії [1]. На відміну від попередніх дослідників, у цьому випадку під час хірургічної опе-
рації прокололи портальну вену, яку зафарбували індигокарміном, направляючи голку за допомогою 
ультрасонографічного методу. Інтраопераційна ультрасонографія в режимі реального часу надала 
важливу інформацію для розробки стратегії хірургічних дій лікаря-ветеринара. Особливість цього 
нового методу полягає в тому, що за допомогою додаткової візуалізації підхід до ворітної вени був 
безпечним та точним, так само як і в лапаротомній операції. Цей метод підтверджує дійсні розміри 
тканинної поверхні. Крім того, відсутність великих надрізів тканин, як при хірургічній операції 
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відкритого типу, сприяє швидкому періоду реабілітації тварин. Автори цієї методики вважають, що її 
легко опанувати хірургам початківцям. 

У вищенаведених роботах було проведено операції абдомінальної хірургії при хворобах жовчного 
міхура та печінки. При лапаротомних операціях застосовувалася попередня ультрасонографія в  
режимі «B-mode», тоді як у лапароскопічних операціях використовували бронхоскоп та різні речови-
ни контрасту, які вводилися в каудальну та в портальну вену. 

Основними показаннями для ультрасонографії підшлункової залози у тварин є підозра на панкре-
атит, новоутвори підшлункової залози або позапечінкову жовч [29]. Важко візуалізувати нормальну 
підшлункову залозу, оскільки вона має схожу ехогенність з навколишнім брижовим жиром, не має 
визначеної капсули і знаходиться в безпосередній близькості від шлунка, дванадцятипалої кишки та 
поперечної товстої кишки, усі з яких можуть містити газ, який перешкоджає проникненню ультра-
звукового променю [29]. У дослідженні Домініка Пенніка було проаналізовано визначення окремих 
ділянок підшлункової залози у 242 собак. Праву протоку було видно в такому співвідношенні 88,0 % 
(213 із 242), ліву протоку було видно 16,9 % (41 із 242), тоді як тіло підшлункової залози було видно 
лише у 6,6 % (16 із 242) [48]. 

Через важкість у візуалізації підшлункової залози ультрасонографічне визначення панкреатиту 
здійснюється тільки із додатковою діагностикою, наприклад, вимірюванням ферментів, які секретує 
цей орган. В наступному експерименті були проаналізовані 35 котів із клінічними ознаками, що 
відповідають панкреатиту [66]. За допомогою ультрасонографічного дослідження було оцінено тов-
щину підшлункової залози, ехогенність підшлункової залози та ехогенність панкреатичного жиру. 
Паралельно було проведено визначення збільшення активності панкреатичної ліпази, яка є достовір-
ним маркером панкреатиту. Гіперехогенність підшлункової залози є підставою для діагностування 
панкреатиту. Хоча і чутливість ультрасонографії є досить високою, через неможливість повної 
візуалізації органу ультрасонографія визначала некоректний стан підшлункової залози.  

Інше дослідження підтверджує неточність ультрасонографічного діагностування панкреатиту. Бу-
ло виявлено, що поширеність гіперехогенності підшлункової залози в нормальних собак становила 
лише 7 % (5 із 74), що, як зазначають автори, є недостатнім для того, щоб вважати ультрасоно-
графічний метод корисним у діагностуванні панкреатиту [21]. 

У недавньому дослідженні під керівництвом Гаррі Кріджа 2020 року було проаналізовано 157 со-
бак [23]. Метою науковців було визначити, чи можна використовувати ультрасонографію для надан-
ня клінічного аналізу панкреатиту. Була проведена діагностика методом ультрасонографії та визна-
чення активності ліпази підшлункової залози. Кореляція між дійсною наявністю панкреатиту та його 
визначенням методом ультрасонографії є недостатня для ветеринарного застосування. Тому автори 
не рекомендують використовувати ультрасонографію у визначенні панкреатиту.  

Водночас ультрасонографічне дослідження дає змогу визначити побічні ускладнення від панкреа-
титу. В дослідженні Масахіро Муракамі були визначені ультразвукові особливості передбачуваного 
набряку шлункової стінки у 14 собак з панкреатитом. Результати показали, що потовщення стінок 
шлунка, імовірно через набряки, може бути ускладненням гострого панкреатиту [42]. 

Отже, ультрасонографічні методи дослідження підшлункової залози є ефективними лише в поєд-
нанні з іншими методами діагностики, такими як визначення ферментів. Натомість, ультрасонографія 
може бути використана для діагностики ускладнень, які були спричинені панкреатитом.  

На відміну від підшлункової залози, селезінка має добру локалізацію для ультразвукового до-
слідження. У цій роботі науковці успішно визначили розташування та розмір селезінки у 30 здорових 
самок кіз [9]. Було визначено зовнішній вигляд паренхіми селезінки, положення ультрасонографічно 
видимих дорсальних і вентральних країв селезінки та відстань між ними, товщину селезінки та діа-
метр судин селезінки. Також ультрасонографія селезінки використовується для оцінки якості про-
дукції корів [8]. Тобто цей орган може слугувати маркером якісної продукції. 

Селезінка – це вторинний орган імунної системи, який пристосований для індукції вроджених та 
адаптивних імунних відповідей [60]. Неправильний розмір та форма цього органу свідчить про на-
явність інфекції. Ультрасонографічні методи дослідження разом із методами імуноферментного 
аналізу здатні ідентифікувати розвиток інфекційної хвороби організму [60]. Ультразвукове до-
слідження дозволяє виявити грибкові інфекції в селезінці котів [4]. У майже всіх особин (14 із 15) 
було виявлено гіпоехогенний вигляд селезінки при гістоплазмозі. Дослідження селезінки застосо-
вується для визначення стану тварин при плановій діагностиці [18]. Також ультразвукові досліджен-
ня селезінки проводять для моніторингу росту та розвитку тварин малих розмірів [44]. 
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Висновки 
Метою цього огляду було проаналізувати розвиток ультрасонографічних методів дослідження від 

його зародження до сучасності та розглянути перспективи застосування ультрасонографії у ветери-
нарній практиці при діагностиці стану печінки, селезінки та підшлункової залози, вказати на можливі 
сфери потенційного розвитку методики в майбутньому. Ультрасонографія у ветеринарії активно ро-
звивається від середини ХХ століття і давно пройшла етап свого визнання в науковій та ветеринарній 
спільноті. Вона може бути використана для вивчення більшості структур у тварин, забезпечуючи 
швидкі, неінвазивні засоби візуалізації інформації, отриманої при фізичному обстеженні та рентгено-
графії. Ультрасонографія істотно доповнює рентгенодіагностику абдомінальної хірургічної патології 
тварин. При лапароскопічних операціях на печінці використання ультрасонографії є необхідним для 
чіткої візуалізації оперативного простору хірурга-ветеринара. Ультразвукова діагностика підшлунко-
вої залози є обмеженою через несприятливу локалізацію органу. У разі дослідження селезінки уль-
трасонографічні методи діагностики є повністю виправданими через сприятливу локалізацію органу 
в черевній порожнині. Найбільшим недоліком ультразвукового дослідження є неможливість прове-
дення процедури у тварин із високим вмістом жирової тканини навколо досліджуваного органу. По-
при цей недолік ультрасонографія є ефективним методом при діагностиці більшості органів черевної 
порожнини та використовується в абдомінальній хірургії у тварин. 
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