




Ветеринарний холдинг «Алден-Вет» продов-
жує підтримувати, зберігати і розвивати світ 
ветеринарної медицини. Труднощі ніколи не 
лякають тих, хто любить свою справу і вірить у 
неї. Увесь цей сезон ми працювали ще старан-
ніше, ще ретельніше, і, як виявилося сьогодні, 
- не дарма. За цей час ми пройшли багато ви-
пробувань, які подарували нам нові сили, і, що 

найголовніше, нові звершення, що дозволяють 
ще впевненіше рухатися вперед.
Команда професіоналів ВЦ «Алден-Вет» зна-
ходиться у вільному доступі кожного дня 
24 години на добу. Ми завжди маємо на меті 
створювати комфортне обслуговування як ви-
хованцям, так і їхнім господарям. Наші канали 
комунікації охоплюють будь-який зручний для 
вас спосіб: від стаціонарного телефону до сай-
ту, від мобільних додатків до особистого спіл-
кування. На сьогодні мережа ВЦ «Алден-Вет» 
нараховує 11 клінік, що діють у кожному рай-
оні міста Києва та за якими закріплено най-
потужніший штат ветеринарних лікарів, вузь-
ких спеціалістів та молодих різнопрофільних 
фахівців.
Результат нашої діяльності - це безліч творчих 
та наукових проектів, автором яких є незмін-
ний голова Ветеринарних центрів «Алден-Вет» 
Тищенко Денис Геннадійович. Завдяки йому 
заплановані ідеї мають можливість не тіль-
ки реалізовуватися, але й розвиватися та мати 
успіх. Саме тому, під керівництвом генераль-
ного директора, наша редакція щодня працює 
над тим, щоб втілювати свою любов до тварин 
у доступній і цікавій для вас формі. 
З турботою та піклуванням про вас та ваших 
вихованців ми підготували всі необхідні пора-
ди та актуальну інформацію, щоб зустріти цю 
весну безпечно і, що найголовніше, здорово.

...Щоб розвивати ветеринарію, не обов’яз-

ково бути бізнесменом, Щоб врятувати 

життя не потрібна посада, а  Щоб до-

помогти тварині, не обв’язково бути її 

власником.
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Піометра – Прихована загроза

слід зазначити, що патологічні стани ор-
ганів репродуктивної системи з’являються 

незалежно від того, чи в’язалась тварина, чи ні. 
Міф про те, що тварина хоча б один раз у житті 
має виконати свою репродуктивну функцію, до-
сить добре укорінився в головах людей і підтри-
мується на різних форумах тваринників.
Завдяки дослідженням, стало відомо, що ран-
ня стерилізація кішок (собак це не стосується) 
до першого еструсу (тічки) має профілактичну 
дію щодо виникнення новоутворень молочної 
залози, а, як твердять факти, 80 % новоутворень 
саме цього органу є злоякісними і досить агре-
сивними з сильним метастазуючим потенціалом 
(розповсюдженням по всьому організму).

Давайте поступово розберемось у причинах ви-
никнення піометри.
Статевий цикл у тварин, як собак, так і котів, 
дещо схожий, але має свої відмінності. Загальні 
спільні риси наступні:
1. Під дією естрогенів (спеціальних гормонів, 
які виділяються в першу стадію циклу) слизо-
ва оболонка матки потовщується, збільшується 
кількість кровоносних судин, зменшується в’яз-
кість слизу.
2. У цей час дозрівають фолікули, в яких знахо-
дяться яйцеклітини.
3. У наступну фазу рівень естрогенів змен-
шується і починає продукуватися прогестерон, 
так званий гормон вагітності, завдяки якому:

у даній статті хотілось би висвітлити матеріал по такому захворюванню, як 

піометра. адже це насамперед небезпечне для життя тварини захворювання, 

яке характеризується накопиченням великої кількості гнійного вмісту в по-

рожнині рогів і тіла матки і може протікати без видимих клінічних ознак, аж 

до розриву матки.
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- матка перестає скорочуватися; 
- знижується місцевий імунітет для того, щоб 
зигота (яйцеклітина, в яку проник спермато-
зоїд) могла приживитись і почався подальший 
розвиток плоду;
- збільшується кількість маточних залоз, які 
продукують спеціальну рідину для живлення 
плоду на перших етапах розвитку;
- закривається шийка матки.
саме в прогестеронову стадію існує найбіль-

ший ризик проникнення бактерій у порожнину і 

виникнення запалення, адже місцевий імунітет 

знижений. ця стадія проходить незалежно від 

того, завагітніла тварина чи ні.

Бактерії, які проникають у матку, в основному 
знаходяться у самій тварині, так звані симбіон-
ти (організми, які при нормальному імунітеті 
не вкликають захворювань). До них належить 
і кишкова паличка, яка і є причиною запалення.
Дуже сильним фактором, який може спричини-
ти виникнення піометри, є використання гор-
мональних препаратів для пригнічення тічки у 
тварин, які використовуються повсякденно. 
Ми розібралися з причинами виникнення піо-
метри. Розглянемо основні її види і симптоми:
Є відкрита і закрита форма піометри. 
Перша менш небезпечна і може дати час для 
підготовки тварини до оперативного втручання, 
а саме інфузійна детоксикаційна терапія (при 
загальному пригніченні), антибіотикотерапія, 
діагностика крові для оцінки загального стану 
організму і анестезіологічного ризику.
Золотим стандартом діагностики є  ультразву-
кове дослідження.
Допоміжні методи, які дають змогу виявити за-
палення і ураження нирок, це: 
- загальний аналіз крові та
- нирковий профіль (біохімія крові).

Причини життєвої загро-
зи тварині При закритій 
формі Піометри:

симПтоматика:

1. час виникнення її невідомий;

2. кількість гною, яка є в порожнині, 

теж невідома;

3. неможливість оцінити стан самого органу, 

який може перфоруватися під тиском і дією 

самого гною;

4. можливі мікророзриви матки з підтіканням 

гною в черевну порожнину і утворення абс-

цесів і осередків гнійного запалення;

5. ураження нирок токсинами кишкової па-

лички і зараження крові – септикопіємії.

1. пригнічення – від помірного до сильного.

2. витікання гною з матки, яке іноді плутається 

у власників кішок з тічкою, прирівнюючи їх до 

собак.

3. температура може бути відсутня.

4. підвищення спраги і діурезу, яке виникає на 

фоні ураження нирок токсинами бактерій.

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
з 10.00 до 18.00 пн.-пт.
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Лікування даної патології консервативним мето-
дом (без хірургічного втручання) є надзвичайно 
складним і потребує постійного моніторингу і, 
на мою думку, чітких показань:
- найголовнішим критерієм є племінна цін-
ність тварини;
- анестезіологічні ризики, які загрожують жит-
тю тварини, і потрібен час для підготовки тва-
рини до операції;
- породи тварин, які схильні до післякастрацій-
ного синдрому (нетримання сечі);
- відсутність фінансових проблем у власника, 
адже консервативне лікування піометри в 2–3 
рази дорожче, ніж хірургія;
- усвідомлення того, що ризик виникнення піо-
метри на наступну тічку буде такий самий, як 
і до лікування без використання гормональних 
препаратів.

випадок ускладненої піометри
з абсцедуванням.

Молода короткошерста кішка, вік 1,7 р., часті 
тічки з інтервалами 3–4 дні на протязі місяця, 
раніше використовували гормональні препара-
ти. Стала помірно активною, знизився апетит, 
втрата ваги, провисання черевної стінки на фоні 

загального виснаження. Проведена УЗ діагно-
стика, на якій виявлено роги матки розміром 1,5 
см кожний. При оперативному втручанні була 
проведена оваріогістеректомія (видалення мат-
ки і яєчників), при ревізії черевної порожнини 
виявлено запалення очеревини – перитоніт і 
абсцес сальника розміром 3 см. Проведена по-
становка дренажів і лаваж черевної порожнини. 
На момент написання статті тварина проходила 
реабілітацію в стаціонарі під контролем УЗД, 
аналізів крові і інфузійної терапії, мала пози-
тивну динаміку. Апетит з’явився на 2-й день 
після операції.
P.S.: підсумовуючи все виЩезазначене, хотілось 

би сказати, Що здоров’я тварини – у руках самих 

власників і стерилізувати молоду здорову твари-

ну завжди менш ризиковано, ніж тварину геріа-

трічного (старечого) віку з ускладненими форма-

ми захворювань репродуктивного тракту. отже, 

профілактика завжди безпечніша і  дешевша, ніж 

лікування.

шевченко євген віталійович

головний лікар, дерматолог

ветлікарня низьких цін

вул. драгоманова 1д

тел.: (044) 390-19-40
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чіхуахуа – особливості Породи

немає точних даних про походження поро-
ди, але найпоширенішою версією є те, що 

чіхуахуа походять від породи течічі, яку толь-
теки розводили як «кімнатних» собак, шляхом 
схрещування з китайськими породами, завезе-
ними конкістадорами до Америки.
Як правило, люди, купуючи собаку породи чі-
хуахуа, недооцінюють її, хоча вони легко під-
даються дресируванню. Маленькі зовні, вони 
відчувають себе вівчарками всередині, тому 
нерідко нехтування їх вихованням призводить 
до того, що собачки виростають агресивними.
У кінології розрізняють два різновиди чіхуахуа: 
гладкошерсту та довгошерсту.
як правило, чіхуахуа відрізняються міцним здо-

ров’ям і тривалим життям. але є деякі нюанси 

здоров’я, на які слід звернути увагу майбутнім 

власникам. існує ряд захворювань, які для даної 

породи є генетично обумовленими.

1. Ортопедичні аномалії — дисплазія ліктьового 
(ДЛС) і тазостегнового суглобів (ДТС). Термін 

чіхуахуа – найменша порода собак. була виявлена в 1850 році в мексикансь-

кому штаті чіуауа, за Що і отримала свою назву.

зовніШні ПроЯви
брахіоЦефалічного
синдрому:

1. сопіння уві сні або в стані спокою;

2. дихання, яке супроводжується свистом і 

хрипами;

3. затруднений вдих: залипання ніздрів, відтя-

гування кутів губ (інспіраторна віддишка);

4. прискорене дихання (тахіпное);

5. непереносимість фізичних навантажень, 

стресів, спекотної погоди;

6. носові кровотечі.
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ДЛС включає в себе ряд не зв’язаних між собою 
захворювань. Всі вони виникають у ліктьовому 
суглобі, у молодих собак в період росту. Вони 
спричинюють біль і поступово призводять до 
остеоартрозу враженого суглобу. ДТС виникає 
через порушення нормального розвитку головки 
стегна і вертлужної впадини і нещільного з’єд-
нання цих кісток. Це призводить до перенапру-
ження хряща, його перегинання і деформації су-
глобу. Поступово руйнується суглобовий хрящ і 
відбувається запалення суглобу, що спричинює 
біль. З часом головка стегна не поглинається у 
впадину, що призводить до дисплазії.

Медіальний вивих колінної чашечки — патоло-
гія, за якої колінна чашечка зміщується віднос-
но нормального положення.  Супровождується 
періодичною кульгавістю, яка може раптово 
проходити.
2. Гідроцефалія — патологічне накопичен-
ня спинномозкової рідини в головному мозку, 
внаслідок чого зменшується маса нервової тка-
нини і призводить до тяжких неврологічних 
симптомів. Частіше зустрічається у чіхуахуа з 
круглою, яблукоподібною головою.
3. Сечокам’яна хвороба.
4. Важка атрофія сітківки, глаукома.
для собачок формату «міні» часто є характерною 

гіпоглікемія. мініатюрні собаки потребують частої 

годівлі високобілковими кормами. в іншому 

випадку рівень цукру в крові може катастрофічно 

знизитися і викликати гіпоглікемічну кому.

Чіхуахуа — єдина порода собак, яка народжуєть-
ся з недорозвиненими кістками черепу. Через це 
формується відкрита м’яка ділянка на верхній 
частині черепу, так званий родничок. Він, як 
правило, заростає до 4-місячного віку, але дея-
кі можуть прожити з ним все життя. Дана осо-
бливість робить собачок особливо вразливими 
до будь-якого удару чи потрясіння. Також через 

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
з 10.00 до 18.00 пн.-пт.
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це чіхуахуа є метеозалежними.
Як правило, власники чихуахуа з округлою го-
ловою і маленькою мордочкою стикаються з та-
ким явищем, як брахіоцефалічний синдром. 

проблеми з зубною системою

Вузька нижня щелепа дуже часто є причиною 
неповного комплекту зубів (в нормі 4 клики, по 
6 різців на кожній щелепі). У період зміни зубів 
часто виникають проблеми, коли молочні зуби 

ще не випали, а поряд починають рости постій-
ні, це може призводити до формування непра-
вильного прикусу, застрягання шматочків їжі 
між зубами, їх гниття і в результаті до запален-
ня ясен. Для даної породи характерне посилене 
утворення зубного каменю, що призводить до 
раннього випадіння зубів і захворювань ясен.
Незважаючи на багато породних особливостей, 
чіхуахуа є одними із самих популярних пред-
ставників мініатюрних собак.
Якщо ви є власником чіхуахуа і спостерігаєте 
описані вище проблеми або хочете стати ним 
в майбутньому, зверніться за консультацією до 
кваліфікованого ветеринарного лікаря, який до-
поможе придбати здорове цуценя або розробить 
програму корекції наявних проблем у вашого 
улюбленця.

зарицька ірина володимірівна

лікар-терапевт

вц алден-вет

вул. саксаганського, 76

тел.: (044) 501-12-16
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котЯчий «гриП». Правда чи міф?
Що таке котЯчий «гриП»?

ринотрахеїт кішок (синонім — «грип» кішок) 
— є інфекційним захворюванням, виклика-

ним герпесвірусом котячих типу 1. Вірусом мо-
жуть заразитися кішки будь-якого віку.
Ринотрахеїт кішок є однією з основних при-
чин захворювання верхніх дихальних шляхів 
у кішок і є найбільш поширеною причиною 
кон’юнктивіту (запалення слизової оболонки 
очей).
Як кішка заражається котячим герпесвірусом?
кішка заражається цим вірусом при безпосеред-

ньому контакті з вірусними виділеннями.

вірус виявляють у слині із характерним виділення-

ми з очей і носа зараженого кота. таким чином, 

зараження відбувається, коли сприйнятлива 

кішка контактує із зараженою кішкою або всту-

пає в контакт із забрудненими вірусними частка-

ми (брудними підстилками і т.ін.).

Які симптоми котячої вірусної інфекції ри-
нотрахеїту?

Ринотрахеїт може викликати кон’юнктивіт, ке-
ратит (запалення рогівки) і захворювання верх-
ніх дихальних шляхів. Симптоми ринотрахеїту 
у вашої кішки залежатимуть від того, яким чи-
ном вірус впливає конкретно на неї.
Симптоми ринотрахеїту найчастіше пов’язані з 
хворобами верхніх дихальних шляхів. Початок 
хвороби раптовий (гострий), з нападами чхання. 
Спостерігаються виділення з носа, кашель. Чер-
воніють очі і з’являються водянисті або гнійні 
виділення; кіт примружує або закриває очі. У 
деяких кішок розвиваються характерні виразки 
на рогівці. Кішка, як правило, відмовляється від 
їжі. У кішок з ослабленим імунітетом можуть 
також розвинутися різні вторинні інфекції.

коли з’являються перші симптоми 
захворювання після зараження 
вірусом?

Після того як кішка заражена на «грип», триває 
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інкубаційний період від 2—10 днів, перш ніж 
з’являються перші симптоми хвороби. Кішка 
може заражати своїх родичів протягом цього 
інкубаційного періоду. У більшості випадків, 
коли з’являються характерні симптоми, захво-
рювання триватиме близько 10—20 днів. Всі 
кішки, які були інфіковані на «грип», стануть 
носіями цього вірусу, а деякі переносники бу-
дуть хворіти в прихованій формі.
В більшості випадків у кішки проявляються 
симптоми респіраторної інфекції, коли вірус 
активізується. Інфіковані кішки становлять не-
безпеку для інших котячих (від домашньої кіш-
ки до тигра).
Якщо ваш вихованець проявляє один із сим-
птомів цієї хвороби, то чекати вдома, поки сим-
птоми погіршаться, не варто. Негайно зверніть-
ся до ветеринарного лікаря.

як довго вірус може жити в навко-
лишньому середовиЩі?

Коли слина або інші виділення від інфікованої 
кішки виділяються в навколишнє середовище, 
вірус здатний виживати на матерії до тих пір, 
поки він залишається вологим. Такі об’єкти, як 
їжа, миски з водою, ящики для сміття, ганчірки 
для прибирання та іграшки, будуть інфіковані 

симПтоми ринотрахеїту 
можуть включати:

1. кон’юнктивіт;

2. виділення з очей;

3. нежить;

4. чхання;

5. важке дихання;

6. виразки на рогівці;

7. відсутність апетиту та зацікавленості до їжі;

8. млявість;

9. сонливість;

10. слинотечу;

11. лихоманку;

13. закладеність носа;

14. виразку язика;

15. пневмонію;

16. у вагітних кішок може статися абортування 

плода.

доти, поки виділення на них залишатимуть-
ся вологими — в нормальних умовах виділен-
ня висохнуть протягом декількох годин і вірус 
інактивується.

як можна вбити вірус?

Підстилки та іграшки можуть бути знезаражені 
за допомогою регулярного машинного прання з 
використанням гарячої води і миючих засобів. 
М’які меблі можуть бути очищені від вірусу 
шампунем для меблів, хоча в більшості випад-
ків меблі є джерелом вірусу протягом короткого 
періоду часу.
Після контакту з зараженим котом руки слід по-
мити проточною водою з милом, з подальшим 
застосуванням дезінфікуючих засобів для рук 
на спиртовій основі.

як діагностується дана інфекція?

Найбільш доступними для власників кішок 
є методи імуноферментного аналізу (ІФА) і 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Мето-
ди ІФА спрямовані на виявлення вірусного ан-
тигену в природних виділеннях у кішок. Дана 
група методів досить чутлива і достовірна, але 
все ж поступається методам ПЛР. Останні, на 
відміну від ІФА, в виділеннях відображають і 
ідентифікують нуклеїнові кислоти збудника.
Диференціювати вірус ринотрахеїту слід від ін-
фекційних агентів, таких як пікорнавіруси, ре-
овірус, мікоплазми, хламідії, здатних викликати 
розвиток захворювань, що протікають з клініч-
но схожої картиною.

які кішки піддаються найбільшому 
ризику зараження котячою вірусною 
інфекцією ринотрахеїту?

Всі кішки можуть заразитися на котячий «грип», 
але зараження має тенденцію бути більш серй-
озними у молодих тварин або тварин, які мають 
іншу хронічну хворобу. Кошенята, народжені 
від кішки, що несе приховану герпесвірусну ін-
фекцію, заражаються під час вагітності, а після 
народження стають джерелом зараження інших 
котів.

як лікується «грип» кішок?

Якщо у вас є підозри, що ваша кішка заразилася 
вірусом котячого «грипу», необхідно негайно 

Лінія довіри: “Лівого берега” (044) 227 52 97,  “Правого берега” (044) 362 44 42
з 10.00 до 18.00 пн.-пт.

поради ветеринара

13



звернутися до ветеринарної клініки. Кішки з не-
ускладненою інфекцією, викликаною рінотра-
хеїтом котячих, як правило, лікуються симпто-
матично. Лікування залежатиме від конкретних 
клінічних ознак і проблем вашої кішки. Після 
зараження більшість кішок залишаються носія-
ми вірусу все життя (як і у людей, у яких герпес 
на губах в ситуації стресу або ослабленні імуні-
тету періодично проявляється). Проте, прояв 
гострих симптомів необхідно купірувати. Деякі 
приклади ліків:
1. противірусні препарати.

2. антибіотики.

3. засоби для лікування інфекції очей і болі.

4. носові краплі для зменшення виділень з носа.

У тих випадках, коли інфекція проявилася ура-
женням очей, своєчасне лікування може бути 
єдиним способом зберегти зір вашої кішки. 
Якщо кішка зневоднена і має важкий перебіг 
хвороби, швидше за все ветеринарний лікар 
буде рекомендувати госпіталізацію і більш ін-
тенсивне лікування, в тому числі внутрішньо-
венне введення рідини та інших необхідних для 
стабілізації процедур.
При хорошому харчуванні, турботі і ніжній лю-
бові господарів більшість кішок успішно від-
новлюються після хвороби.
Зверніть увагу, що будь-яка кішка з інфекцією 
верхніх дихальних шляхів повинна перебува-
ти під ветеринарним наглядом. За результата-
ми огляду ветеринар визначить, яке лікування 
потребує ваша кішка, чи є у неї лихоманка або 
зневоднення. Не давайте кішці ліки, якщо ви не 

обговорили їх з вашим лікарем.

чи небезпечний «грип» кішок для лю-
дини?

Ринотрахеїт кішок небезпечний для людини, 
можуть заразитися тільки котячі.

який прогноз для кішок з рінотра-
хеїтом?

Прогноз для кішок з ринотрахеїтом зазвичай 
сприятливий. Деякі кішки можуть мати лише 
незначні виділення з очей і носа, чхання, в той 
час як інші можуть страждати захворюванням 
кілька тижнів. Смертність дуже низька, за ви-
нятком кошенят. Можливі ускладнення — запа-
лення пазух (синусит) особини і хронічні вираз-
ки рогівки.

як можна запобігти зараженню кіш-
ки вірусом?

Єдиний спосіб запобігти зараженню — вакци-
нація! Щорічне введення вакцини допоможе 
звести до мінімуму ризики захворіти вашій тва-
рині.

артеменко тетяна віталіївна

лікар-терапевт

вц алден-вет

вул. ісаакяна, 1

тел.: (044) 236-33-22
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у нормі в собак (незалежно від породи, віку 
та статі) налічується п’ять пальців на пе-

редніх лапах (п’ятий палець додатковий), і по 
чотири на задніх кінцівках. Прибулий палець у 
собак не виконує жодного функціонального на-
вантаження і є атавізмом, так званим подарун-
ком від далеких предків, якими прийнято вважа-
ти не тільки вовків, а й більш далеких предків. 
Прибулі пальці в процесі еволюції поступово 
рудиментувались, і потреба в них зникла.
Атавізмом прийнято вважати такі ознаки того 
чи іншого організму, виду, класу, які колись були 
присутні й активно використовувалися його 
дуже далекими предками, але з часом втратили 
свої функції, залишивши про себе лише слабке 

нагадування.
Проте, у деяких порід собак, таке явище вва-
жається ознакою чистоти їх походження:
• бріар;

• ненецька лайка (оленегонний шпіц);

• піренейський мастиф;

• босерон.

Чи успадковується полідактилія (зайві пальці) 
на передніх кінцівках, не встановлено, але відо-
мо, що додаткові пальці на задніх кінцівках зу-
стрічаються набагато частіше, ніж на передніх. 
У деяких порід, німецьких вівчарок та браків, 
прибулі пальці бувають дуже рідко.
Рудиментарний палець на задніх кінцівках може 

сьогодні ми поговоримо про таке явиЩе, як рудиментарний палець у собак, 

або прибулий палець, чи вовчий кіготь - саме так у наші дні називають п’я-

тий палець у собак...

зайві ПальЦі у собак. 
бути чи не бути?
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мати як вид цілком розвиненого пальця, так і на-
гадувати невелику рудиментарну складку шкіри. 
Найчастіше він має одну або дві фаланги і не 
зовсім міцно прикріплюється до шкіри, через 
що часто травмується (особливо у мисливських 
собак). Додатковий палець на передній кінцівці 
має три фаланги і міцно прикріплений. Зазви-
чай його видаляють за бажанням власника со-
баки (цуценяти), особливо у таких порід, яким 
необхідний постійний грумінг (фокстер’єри, 
пуделі, шнауцери). Зайві пальці у цуценят мис-
ливських порід видаляють з міркувань безпеки, 

для запобігання травматизму.

видаляти чи ні?

Видалення рудиментів не є обов’язковим, од-
нак фахівці настійно рекомендують це робити. 
Користі від прибулих пальців абсолютно ніякої, 
а неприємностей забагато. Рудиментарні паль-
ці на тазових кінцівках, як правило, позбавлені 
деяких фаланг: вони кріпляться не до кістки, а 
виключно до шкіри. Слабке прикріплення га-
рантує таким «відросткам» безліч травм.
Пальці на передніх кінцівках, на відміну від за-
дніх «побратимів», мають, як і належить, всі три 
фаланги. До кістки вони прикріплені ретельно, 
а тому і заважають менше. Доглядати за додат-
ковим пальцем потрібно як і за іншими, тобто 
регулярно підстригати кігті. Якщо кіготь на та-
кому пальці росте неправильно і постійно спри-
чиняє собаці дискомфорт або, ще гірше, прово-
кує запалення - варто задуматися про видалення 
даного рудиментарного органу.
Рудименти заважають тварині бігати і ходи-
ти, особливо, якщо доводиться пересуватися 
по снігу або пухкій землі. Нерідко, після отри-
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мання травми, ветеринар приймає рішення про 
ампутацію рудимента. Подібне може статися 
не тільки з цуценям, але і з дорослим собакою. 
Власнику тварини зовсім не варто переживати, 
адже це найпростіша операція, яку вихованці 
переносять дуже легко.

видалення

Видалення проводиться тільки за бажанням го-
сподарів собаки.
У цуценят видалення прибулого пальця про-
ходить у віці від трьох до шести днів, під міс-
цевою анестезією. Шкіра, разом із пальцем, 
прихоплюється гемостатичним пінцетом, і під 
ним відсікається. Рана зашивається декількома 
вузловими швами. Під час операції можливе ви-
користання шовного матеріалу, що самостійно 
розсмоктується. У цьому випадку шви не зні-
маються. Цуценятам старше одного тижня опе-
рацію вже не проводять, слід дочекатися 12-16 
тижнів і вже потім виконувати хірургічне втру-
чання, яке здійснюють, як і дорослим собакам, 
під загальним наркозом.
Післяопераційний догляд для маленьких цуце-
нят не представляє складності. Навіть не по-
трібно накладати пов’язку. Однак старшим цу-
ценятам і дорослим собакам накладають м’яку 

пов’язку на 3-5 днів після операції, а шви вида-
ляють після 7-10 днів. Щоб тварина не розлизу-
вала післяопераційні рани і не роздирала шви, 
лікарі рекомендують використовувати захисний 
комір.
Остаточне рішення все ж за господарями. До-
даткові пальці на передніх лапах, в більшості 
випадків, щільно прилягають до кінцівок і трав-
муються не частіше інших. Але трохи інакше 
може закінчиться справа з рудиментарними 
пальцями на задніх лапах. Вони можуть сильно 
підніматися над шкірним покривом і часто трав-
муватися, наприклад, на полюванні, коли собаці 
доводиться пересуватися крізь зарості, очерети, 
високу траву і так далі. Досить часто додаткові 
пальці у собак видаляють власники довгошер-
стих вихованців, щоб полегшити грумінг. До-
машнім собакам, що не ведуть «мисливський», 
«спортивний» або «світський» спосіб життя, 
як правило, прибулі пальці на задніх і вже тим 
більше на передніх кінцівках ніяких незручно-
стей не доставляють.

каптенар віталій олександрович

головний лікар

вц алден-вет

вул.: георгія гонагадзе, 20

тел.: (044) 463-49-39
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імунооПосередкована
гемолітична анеміЯ

у ветеринарній клініці «Алден-Вет» ми, 
ветеринарні лікарі, все частіше почали 

реєструвати рідкісні види анемій. Дане захво-
рювання має рідкісні прояви, але, за останні два 
роки, ми мали нагоду зіткнутися з даною про-
блемою декілька разів.
імуноопосередкована гемолітична анемія може 

бути первинною (ідіопатичною) або вторинною 

— на введення препаратів, вакцин, наявності крове-

паразитів або пухлин. 

До препаратів, здатних викликати ІОГА відно-
сять антибіотики групи цефалоспоринів, пені-
цилінів, деякі сульфаніламіди, а також НПЗП. 
Серед інфекційних захворювань відзначалися 
випадки анемії під час загострень таких крове-
паразитарних інфекцій, як анаплазмоз, ерліхіоз, 
бабезіоз, дирофіляріоз та мікоплазменна інфек-

ція. Для клітин імунної системи дані антиге-
ни є чужорідними, тому відбувається розвиток 
агресії по відношенню до них, що супровод-
жується руйнуванням клітин, на яких дані ан-
тигени знаходяться. Третій механізм розвитку 
пов’язаний з тим, що деякі лікарські речовини, 
хімікати та інфекційні агенти є гаптенами — не-
повними алергенами. Самі по собі вони занадто 
малі для того, щоб звернути на себе увагу імун-
ної системи, але при приєднанні до рецепторів 
на поверхні еритроцитів їх питома вага зростає, 
а разом з тим зростають і антигенні властивості, 
роблячи з гаптена повноцінну мішень для атаки 
імунної системи.

патогенез

Аутоімунна патологія, обумовлена органами 
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імуногенезу.
Імунний апарат не містить імунокомпетентних 
клітин до тканин власного організму, що закла-
даються в ембріогенезі раніше імунної системи. 
Однак такі клітини можуть з’явитися в процесі 
життя організму в результаті мутацій. У нормі 
вони або знищуються, або придушуються су-
пресорними механізмами.
За етіопатогенезом аутоімунну патологію 
поділяють на первинну і вторинну. Аутоімунні 
хвороби є первинними.
Патогенез первинної аутоімунної патології у 
людини і тварин має прямий зв’язок з генетич-
ними факторами, що визначають природу, місце 
локалізації, ступінь вираженості супроводжую-
чих їх проявів. Головну роль у продетермінова-
ності аутоімунних захворювань відіграють гени, 
що кодують інтенсивність і природу імунних 
відповідей на антигени — гени головного ком-
плексу гістосумісності і гени імуноглобулінів.
аутоімунні захворювання можуть формуватися 

за участі різних типів імунологічного ушкоджен-

ня, їх поєднання і послідовності.

Може превалювати цитотоксична дія сен-
сибілізованих лімфоцитів (первинний цироз, 
виразковий коліт), мутантних імуноцитів, що 
сприймають нормальні тканинні структури 
як антигени (гемолітична анемія, системний 
червоний вовчак, ревматоїдний артрит), цито-
токсичні антитіла (тиреоїдит, цитолитическая 
анемія), імунні комплекси антиген-антитіло 
(нефропатія, аутоімунна шкірна патологія).
Вторинна аутоімунна патологія розвивається як 
наслідок різних первинних ушкоджень органів і 
тканин неадекватними чинниками зовнішнього 
середовища і має назву «аутоімунні процеси». 
Вони не є першопричиною хвороби, але мо-
жуть брати активну участь у механізмах розвит-

до аутоімунних 
захворювань відносЯть:

ПроЯвами анемічного 
синдрому є:

ПроЯвами гемолітичного 
синдрому є:

1. діабет;

2. хронічний тиреоїдит;

3. атрофічний гастрит;

4. виразковий коліт; 

5. первинний цироз печінки;

6. орхіти;

7. поліневрити; 

8. гломерулонефрит;

9. дерматоміозит; 

10. гемолітичну анемію.

1. блідість шкірних і слизових покривів;

2. млявість;

3. блювота;

4. тахікардія.

1. блідість шкірних покривів з жовтим відтін-

ком, що залежить від вираженості гемолізу;

2. збільшення розмірів селезінки;

3. фарбування сечі в темно-коричневий, тем   

но-вишневий або червоний колір;

4. компенсаторний розвиток двс-синдрому 

(множинний поліорганний тромбоз, що су-

проводжується тривалими кровотечами).
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ку патології інфекційного та неінфекційного по-
ходження. Ці аутоімунні процеси виникають у 
зв’язку зі змінами антигенних властивостей тка-
нин під впливом ендогенних і екзогенних фак-
торів, особливе значення в розвитку вторинної 
аутоімунної патології у тварин має інфекційний 
чинник. При вакцинації, бактеріальних і вірус-
них інфекціях, паразитарних хворобах виявля-
ють значне підвищення титру аутоантитіл до 
антигенів клітин, що змінюють свою структуру.
Гемолітична анемія може бути пов’язана з ут-
воренням антитіл проти мембрани еритроцитів. 
Покриті антитілами еритроцити можуть бути 
лізовані за рахунок фіксації комплементу (вну-
трішньосудинний гемоліз) або віддалятися ма-
крофагами в селезінці (позасудинний гемоліз). 
Еритроцити, покриті антитілами, стають клей-
кими і схильні до злипання або аутоаглютинації. 
У ветеринарній клініці «Алден-Вет» дана пато-
логія найчастіше зустрічається у собак порід ко-
кер спаніель (особливо рудих), такс, мініатюр-
них пуделів, ірландських сетерів, доберманів. 
Підсумком руйнування еритроцитів є вивіль-
нення в кровоносне русло вільного гемоглобіну. 
При швидкості гемолізу менше 10 % від за-

гального числа еритроцитів у добу гемоглобін 
захоплюється білком під назвою гаптоглобін 
і осідає в селезінці або на внутрішньому шарі 
судин. Осідаючи, він руйнується макрофагами. 
У процесі руйнування еритроцита макрофаги 
вивільняють всі молекули гема, що знаходилися 
в ньому. Далі гем самостійно трансформуєть-
ся в вільний білірубін, що виявляється появою 
жовтяниці. Вільний білірубін за допомогою біл-
ка крові альбуміну транспортується в печінку, 
де він перетворюється на зв’язаний (прямий) 
білірубін і виділяється в кишечник разом із 
жовчю.
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Надалі під впливом флори кишечника відбу-
вається відновлення прямого білірубіну до стер-
кобіліногену і уробіліногену, які всмоктуються 
до кишечнику і виділяються з сечею. Велика 
частина стеркобіліногену виділяється з калом, 
фарбуючи його в темно-коричневий колір, а за-
лишок всмоктується до кишечника, надходить в 
кровотік і повторно виводиться із жовчю. Здій-
снюючи дане коло, стеркобіліноген паралельно 
тонізує імунну систему. Цим пояснюється той 
факт, що при механічних (порушення виділення 
жовчі) і паренхіматозних (порушення форму-
вання жовчі) жовтяницях, персистуючих більш 
одного-двох тижнів, настає зниження рівня 
імунної резистентності організму.
При більш високих темпах гемолізу, що переви-
щують 10 % від загального числа еритроцитів 
на добу, здібності гаптоглобіну виявляється 
недостатньо, і вільний гемоглобін надходить 
в нирки. У нирках гемоглобін окислюється до 
гемосидерину і в такому вигляді виводиться із 
сечею. При темпах гемолізу, що перевищують 
18-20 % загального числа еритроцитів на добу, 
окислення гемоглобіну в ниркових канальцях не 
встигає відбуватися, і в сечі виявляється чистий 

гемоглобін. Виявлення в сечі цільних незміне-
них еритроцитів не характерно для аутоімунної 
анемії і свідчить швидше про джерело кровот-
ечі в балії, сечоводах, сечовому міхурі, уретрі 
або вульві самок.
Симптоми аутоімунної анемії - анемічний і ге-
молітичний.
За ступенем прогресії клінічних ознак розрізня-
ють такі види перебігу аутоімунної анемії:
- гострий;

- підгострий;

- хронічний.

Гострий - характерний для молодого віку, а 
також при нашаруванні супутньої вірусної або 
трансмісивної інфекції.
Підгострий перебіг найчастіше спостерігаєть-
ся при аутоімунній анемії, що розвивається 
за допомогою холодових антитіл. Примітним 
фактом даних анемій є посилення гемолізу при 
зниженні температури тканин організму, тому 
більш виражений гемоліз відбувається на пе-
риферії. Такі анемії часто супроводжуються 
гіпервіскозним синдромом, проявами якого є 
посиніння і збліднення пальців лап або кінчиків 
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вух при низьких температурах, тромбофлебіти, 
довгостроково незагойні трофічні виразки і на-
віть гангрена. Зникнення симптоматики відбу-
вається при підвищенні температури шкірних 
покривів до фізіологічних значень.
Хронічний перебіг характерний для аутоімун-
них анемій із залученням теплових антитіл. Ча-
сто загострення супроводжуються підвищен-
ням температури тіла, викликаної вірусними і 
бактеріальними інфекціями. Проте, з причини 
того, що в деяких органах тварини температура 
тіла фізіологічно вище середніх значень (печін-

ка, селезінка), гемоліз у них відбувається по-
стійно, однак у помірних масштабах.

діагностика аутоімунної анемії

Для нас, ветеринарних лікарів клініки «Ал-
ден-Вет», діагностика аутоімунної анемії поля-
гає в послідовній оцінці стану тварини, історії 
захворювання та здійсненні необхідних лабо-
раторних аналізів. Висококваліфікованими ла-
борантами «Алден-Вет» на сертифікованому 
високоточному обладнанні в лабораторії про-
водиться достовірна діагностика. Загальний 
розгорнутий аналіз крові: лейкоцитоз і реге-
неративна анемія — у деяких пацієнтів немає 
регенеративної відповіді, оскільки стан розви-
вається блискавично, тому що антитіла спря-
мовані проти попередників у кістковому мозку, 
кількість тромбоцитів при цьому абсолютно 
нормальне, спостегірається поява великої кіль-
кості нормоцітитів.
Співвідношення різних видів лейкоцитів у лей-
коцитарній формулі змінюється відповідно 
до захворювання, що викликало аутоімунну 
анемію. При ідіопатичній анемії лейкоцитарна 
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формула часто характеризується збільшенням 
частки лімфоцитів і моноцитів.

загальний аналіз сечі

Лабораторні знахідки в сечі за наявності аутоі-
мунної гемолітичної анемії.
Відносна щільність сечі незмінна. Фільтраційна 
функція нирок не порушена.
Колір: темно-коричневий, темно-червоний, 
червоний. Темно-коричневий колір свідчить 
про виділення з сечею надлишку вільного 
білірубіну.
Темно-червоний колір свідчить про появу в сечі 
гемосидерину при більш високих темпах ге-
молізу.
Червона сеча є ознакою присутності в ній віль-
ного гемоглобіну при значно вираженому ге-
молізі.
Середа: кисла або нейтральна. Незначне зни-
ження кислотності сечі може свідчити про 
підвищення швидкості ниркової фільтрації.
Прозорість: прозора. Прозорість сечі візуально 
свідчить про відсутність в ній великої кількості 
білка, що є ознакою запального процесу.

Лейкоцити: відсутні.
Еритроцити: 2-3 незмінених еритроцити в полі 
зору. Відсутність цілісних еритроцитів у сечі 
свідчить про цілісність епітеліального покриву 
сечостатевої системи. Поява змінених еритро-
цитів або еритроцитарних циліндрів є ознакою 
гострого гломерулонефриту.
Гемосидерин: може бути присутнім. Поява ге-
мосидерину в сечі є ознакою високої швидкості 
гемолізу (більше 10 % від загальної кількості 
еритроцитів на добу). Несприятливий прогноз.
Гемоглобін: може бути присутнім. Поява в сечі 
гемоглобіну є ознакою дуже високої швидкості 
гемолізу (більше 18—20 % від загальної кіль-
кості еритроцитів на добу). Вкрай несприятли-
вий прогноз.

біохімічний аналіз крові

Нормальне значення і незначне підвищення 
печінкових трансаміназ.
Загальний білок — зазвичай, завищені показни-
ки. Збільшення загального білка свідчить про 
запальні ознаки в організмі.
Загальний білірубін підвищений у кілька разів. 
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Прямий білірубін у нормі, оскільки функція 
печінки не страждає.
Непрямий білірубін. Часто збільшення в де-
сятки разів. Збільшення непрямого білірубіну, 
продукту метаболізму гема із зруйнованих ери-
троцитів.
Кількість альбуміну на нижній межі норми або 
знижений.
Додаткові методи діагностики
До додаткових методів діагностики відносять 
УЗД-діагностику, за якої знахідками є наявність 
гепато- і спленомегалії, при цьому ехогенність 
органів збільшується. Структура селезінки 
може бути неоднорідною.

лікування

У неускладнених випадках (позитивний тест 
Кумбса, немає аглютинації, регенеративна 
анемія, гепатоспленомегалія, білірубінурія, ге-

матокрит більше 15 %).
1. Кортикостероїди у високих дозах.
2. Н2-блокатори.
3. Гепарин рекомендований для профілактики 
тромбозу у собак з аглютинацією або тромбо-
цитозом. Гепарин відміняти поступово, задля 
уникнення «рикошетного» підвищеного згор-
тання. Дозу знижують по ½ протягом 48 годин.
4. Продовжують вводити кортикостероїди у ви-
соких дозах протягом 1 місяця доти, поки гема-
токрит не буде вище 35 %. Знижують до одного 
введення на день протягом 2—4 тижнів і про-
довжують поступово зменшувати дозу протягом 
8—12 місяців.
5. Якщо побічні ефекти кортикостероїдів ста-
ють проблемою, призначають азатіоприн 1 раз 
на добу 7—10 днів, потім знижують до введен-
ня через день, чергуючи з преднізолоном. Це 
дозволяє швидше знизити дозу преднізолону.
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В ускладнених випадках (аглютинація, вну-
трішньосудинний гемоліз, блискавичний ко-
лапс, гематокрит менше 15 %, жовтушність) 
також використовують цей протокол, якщо від-
повідь на преднізолон відсутнія через 3 дні.
1. Якщо у тварини спостерігається блювота, 
спочатку замість перорального преднізолону 
можна призначити дексаметазон кожні 12 го-
дин.
2.  Азатіоприн 1 раз на добу.
3.  Циклоспорин (в/м) 5 днів, потім 2 дні перер-
ва (пригнічує клітинний імунітет, тоді як пред-
нізолон і циклофосфамід пригнічує гумораль-
ний імунітет).
4.  Даназол кожні 8—12 годин  може запобігати 
позасудинному гемолізу.
5. Циклофосфамід можна замінити азатіопри-
ном. Його можна призначити внутрішньовен-
но(в/в) або всередину один раз на добу двома 
курсами по 4 дні з інтервалом 3 дні.
6. Може знадобитися гемотрансфузія у сильно 
уражених собак. Вона підвищує ризик розвит-
ку легеневої тромбоемболії і гострої ниркової 
недостатності. Переливання крові зазвичай по-
трібно, якщо гематокрит нижче 10 %.
7. Підтримуючи лікування за допомогою вну-
трішньовенних розчинів слід призначити тва-
ринам з нудотою або блювотою.
8. Може знадобитися спленектомія, як остан-
нього засобу у пацієнтів з позасудинним ге-
молізом, які не відповідають на медикаменто-
зну терапію. Однак спленектомія може бути 
неефективною, оскільки одночасно деструкція 
еритроцитів відбувається в печінці.

нерода інна василівна

лікар ветеринарної медицини

вц алден-вет

вул. а. ахматової, 16а

тел.: (044) 502-14-14

клінічні симПтоми 
захворюваннЯ:

1. інтермітуюча лихоманка;

2. тривале і стійке підвищення температури 

тіла до 40 °с і вище;

3. блідість слизових оболонок або жовтуш-

ність;

4. слабкість, швидка стомлюваність, 

млявість, депресія;

5. зниження апетиту, втрата у вазі, анорексія, 

іноді й перекручення апетиту (поїдання піску, 

сміття і т.д.);

6. прискорене дихання, тахікардія, спленоме-

галія.

1. найбільш швидким методом діагностики 

гемобартонельоза є дослідження мазка пери-

феричної крові під мікроскопом, пофарбова-

ним за романовським- гімзою.

2. гематологічне дослідження крові: знижен-

ня числа еритроцитів, зниження гемоглобіну, 

підвищення числа лейкоцитів, тромбоцито-

пенія.

3. найбільш чутливим і специфічним методом 

є пцр (дозволяє виявляти днк збудника в крові 

тварини).

діагностика 
захворюваннЯ:
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тромбоемболіЯ у кіШок

кошача аортальна тромбоемболія (АТЕ), 
у закордонних джерелах – Feline aortic 

thromboembolism (FATE), або saddle thrombus, є 
серйозним та в більшості випадків смертельним 
ускладенням хвороб сердця у котів. До групи 
ризику входять близько 25 % кішок з гіпертро-
фічною кардіоміопатією (ГКМП). АТЕ зазвичай 
вражає без попередження; насправді це може 
бути перша та єдина ознака хвороб сердця.
Що ж таке тромбоемболія?
тромбоемболія – це гостре порушення кроообігу 

внаслідок повної або часткової закупорки тром-

бом (згустком крові) ділянки аорти або артерії, 

Що призводить до тяжкої ішемії тканин, які кро-

вонаповнює ця артеріальна гілка.

При утворенні тромбу в венах легень (у малому 
колі кровообігу) емболізація виникає в артеріях 
великого кола кровообігу. У свою чергу, при 
тромбоутворенні в порожнистих венах ембола 
потрапляє в легеневі артерії.

У більшості випадків тромб формується в по-
рожнинах лівих відділів серця та з током крові 
потрапляє в аорту. Найбільш часте його місце-
розташування – це стегнова артерія та  біфур-
кація аорти (місце, де аорта розділяється на дві 
гілки, які живлять задні кінцівки), це місце та-
кож відоме, як “сідло аорти”.

причини утворення тромбу:

1. Ця проблема виникає переважно у зовні здо-
рової тварини при хронічній хворобі серця, в 
результаті кардіоміопатії. За цієї патології збіль-
шене ліве передсердя або шлуночок призво-
дять до застою крові і загибелі ендотеліоцитів 
(клітин, що вистилають судини і серце зсереди-
ни). У більшості випадків крім серцевої недо-
статності спостерігаються певні функціональні 
порушення нирок і печінки. Все це в кінцевому 
підсумку провокує порушення антипептидазної 
активноcті крові та пригнічує антикоагулянтну 
систему.
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2. До рідших причин вдносять: важко протікаю-
чі інфекції, сепсис, шоковий стан, агональні ста-
ни, алергії та імунні захворювання, отруєння, 
втрати крові, переливання, деякі види пухлин. 
Ці процеси порушують баланс між системою 
згортання крові та антикоагулянтною систе-
мою, що призводить до утворення тромбів.
3. АТЕ рідко спостерігається і у собак, але заз-
вичай супроводжує неоплазію, сепсис, хворобу 
Кушинга, нефропатію з втратою білку та інши-
ми гіперкоагуляційними станами (гіперзгортан-
ня крові). Тяжкі хвороби сердця у собак не ча-
сто ускладнюються АТЕ.

група ризику:

Британські короткошерсті, шотландські 
висловухі, сфінкси, мейн куни, перси, абіс-
синці, регдоли, бірманські кішки.
Вік – у середньому від 5 до 10 років, але не 
виключене виникнення й в іншому віці. Більш 
схильні самці.

діагноcтика

Тромбоемболія діагностується на підставі від-
мінних клінічних проявів.
Обов’язковими є проведення: 
1. ангіографії (для виявлення тромбу); 
2. рентгенографії (розмір сердця та легень);
3. електрокардіографії (оцінюється тяжкість 
порушення ритму та гіпоксичних явищ в міо-
карді);
4. УЗД-доплер (для підтвердження відсутності 
кровотоку); 
5. ЕХО сердця (допоможе виявити основні па-
тології, які стали причиною АТЕ);
6. загальний та біохімічний аналіз крові (оцін-
ка факторів згортання, анемії та функціональну 
активність органів).
Диференційна діагностика включає мієло-
графію, проведення якої необхідно для виклю-
чення компресії спинного мозку.
Прогноз робиться  на основі клінічних та не-
врологічних симптомів, тяжкість яких корелює 
з даними ангіографії та інших досліджень. Так, 
у тварин c легкими неврологічними розладами 
та компенсованими порушеннями кровообігу 
– виcока cтупінь виживання з частковим від-
новленням функцій кінцівок. Якщо  ми маємо 
сильні неврологічні порушення з ознаками на-

ознаки ате з’ЯвлЯютьсЯ 
раПтово і можуть
включати:

При оглЯді ветеринар може 
відмітити інШі додаткові 
симПтоми:

ЯкЩо ви Помітили схожі 
симПтоми у ваШого улю-
бленЦЯ, негайно звернітьсЯ 
до ветеринара. При данно-
му захворюванні час віді-
грає ключову роль.

- перемінну кульгавість при неповному тром-

бозі;

- параліч або парез кінцівок (частіше задніх). 

найчастіша скарга власників;

- кінцівки холодні на дотик;

- вокалізація, неспокій тварини;

- болючість уражених кінцівок (загибель не-

рвових клітин в області ішемії);

- тахіпное, «собаче» дихання с відкритим 

ротом.

- зниження або відсутність пульсації стегно-

вих артерій;

- синюшність подушечок лап та нігтьового 

ложа;

- при аускультації виявляється аритмія, шуми 

в серці;

- відмічається ущільнення м`язів;

- аномальний легеневий звук (застійні явища 

або початок набряку легень);

- зниження температури тіла.
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ростання декомпенсаторних явищ – то більш 
імовірним  є летальне закінчення хвороби або 
стабілізація стану тварини з наростаючим не-
крозом уражених кінцівок.

лікування

Тромболітична терапія є стандартом  лікування 
при тромбоемболії. Вона проводиться c метою 
макcимально швидкого поновлення кровотоку 
через закупорені cудини, зменшення тиску в су-
динах. Це забезпечується за рахунок уведення 
спеціальних антикоагулянтів і тромболітиків. 
Також тварині застосовують антигіпоксанти для 
поліпшення кисневого обміну тнанин, знеболю-
ючі засоби та симптоматичну терапію.
Хірургічне лікування тромбоемболії у кішок 
також можливо, коли тромб фізично можна ви-
тягнути з cудини. Оперативне втручання може 
проводитиcя у тварин з повністю закупореною 
судиною та відомим розташуванням тромбу 
(тільки ділянка біфуркації черевної аорти). При 
хірургічеcкому лікуванні існує одна велика про-
блема.
Під час вилучення тромбу чаcто виникає cин-
дром реперфузії. Cуть його полягає в тому, що 
ішемічні токcини (продукти ішемічного некро-
зу), потрапляючи в кров, різко патогенно діють 
на життєво важливі органи та cиcтеми. До кін-
ця склад ішемічних токcинів невідомий, але до 
них відносять аутоантигени, вільні радикали, 
проcтагландини, гіcтаміни, cеротоніни, іони 
калію, водню, продукти напіврозпаду білків та 
ін. Тому хірургічне лікування для котів застосо-
вується дуже рідко.
Через невизначені перспективи і можливий ре-
цидив захворювання, примаймні 1/4 власників, 
обирають гуманну евтаназію, а не лікування. 
Кішки з гострою АТЕ вимагають інтенсивної 
терапії в умовах лікарні протягом перших 72 го-

дин і більше.
Британські вчені опублікували результати своїх 
досліджень, в ході яких вони визначали імовірні 
прогнози для котів з АТЕ:
Прогноз для кішок, які протягом 48 годин піс-
ля початку хвороби зберігали температуру тіла 
вище 37,2 оС, мали на 50% більше шансів на ви-
живання, на відміну від тварин з більш низькою 
температурою.
Після АТЕ кішки із сердцевою недостатністю 
(СН) живуть у середньому 77 діб, тоді як твари-
ни, які не мають СН, живуть у середньому ще 
223 доби.
Найбільша проблема аортальної тромбоемболії 
– в частковому відновленні (при неповній заку-
порці) та великому відсотку рецидивів.
Отже, дорогі власники, вчасне виявлення сер-
цевих патологій та їх адекватне лікування може 
значно знизити ризик виникнення цього серй-
озного захворювання. Провести повноцінну 
діагностику та отримати висококваліфікова-
ну консультацію ви можете у мережі ВЦ «Ал-
ден-Вет».
наші четвероногі улюбленці віддають нам усе 

своє життя і всю свою любов, все, Що ми мо-

жемо віддати взамін – це своє тепло та турботу 

про їхнє здоров’я та благополуччя, яке залежить 

лише від нас! бережіть себе та своїх улюбленців.

рубаха богдана михайлівна

лікар-ординатор

вц алден-вет

вул. естонська, 51

тел.: (044) 587-73-73



Гризуни відносяться до одного з найчисленні-
ших і різноманітніших видів ссавців. У зв’яз-

ку з тим, що це, як правило, тварини невелико-
го розміру і практично всеїдні, вони займають 
свою нішу проживання й освоїли майже всю 
земну кулю, за виключенням деяких островів і 
Антарктиди.
особливість всіх гризунів пов’язана з тим, Що 

всі вони харчуються рослинною їжею. у зв’язку 

з цим пов’язана специфіка анатомічної будови 

черепа і зубів цих тварин. зуби у гризунів мають 

властивості постійно рости в міру стирання, і 

якЩо цей процес порушується з будь-яких при-

чин, то розвивається ціла серія пов’язаних між 

собою захворювань. це хвороби очей, носової 

та ротової порожнини і шлунково-кишкового 

тракту.

Також цікавим моментом є особливості будови 
гризуна, повязані з його способом життя, отже, 
залежно від виду і планують систему утриман-
ня, годівлю і догляд за твариною (білки, шинши-
ли, хом’ячка тощо). Не потрібно забувати і про 
особливості поведінки різних видів гризунів. 
Наприклад, шиншилам необхідний спеціальний 
тепловий режим і обов’язкові «пісочні» ванни, 
білка любить робити запаси їжі, тому вам дове-
деться змиритися із «схованками» покладів зер-
на або горіхів у шафі чи під подушкою. Ці осо-
бливості слід враховувати при виборі тварини. 
При купівлі гризуна треба враховувати і те, що 
це дуже плодовиті тварини з коротким терміном 
вагітності, великою кількістю дитинчат і корот-
ким терміном вирощування. Тому, якщо ви не 
збираєтеся розводити тварин, то краще заводи-
ти тварин однієї статі.
Гризунам, як і іншим тваринам, часом потрібна 
термінова ветеринарна допомога (шок, тепло

маленька тварина — маленькі 
клоПоти?
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людина, купуючи представника виду гризунів (хом’яка, Щура, кролика, шин-

шилу... ), як правило, думає, Що якЩо тварина маленька, то і проблем з нею 

менше. на жаль — ця думка часто призводить до проблем, як у господаря, 

так і у вихованця.



вий удар, отруєння, порушення сечовипускання 
і т. ін. ). Спроби лікування вдома, як правило, 
закінчуються погано (смертю тварини). При 
виникненні будь-якого захворювання краще 
проконсультуватись у ратолога, щоб адекватно 
оцінити стан тварини, провести необхідні до-
слідження, встановити вірний діагноз і призна-
чити відповідне лікування.
Інфекційні хвороби гризунів досить різноманіт-
ні. Вони, як і всі інші тварини, чутливі до цілої 
низки вірусних, бактеріальних, грибкових і па-
разитарних захворювань, досить велика части-
на яких небезпечна для людини і інших домаш-
ніх тварин. 

часто гризуни є латентними носіями багатьох 

захворювань (токсоплазмоз, лептоспіроз, міко-

плазмоз, лямбліоз, дерматомікози і т. ін.).

факторами ризику для зараження гризунів, як 

правило, є неправильне утримання, годування та 

розведення тварин, антисанітарні умови, від-

сутність належного ветеринарного контролю і 

профілактики ряду захворювань, стреси. через це 

тварин потрібно купувати у надійних заводчиків і 

добре їх оглядати перед покупкою, та у профілак-

тичних цілях відвідати ветеринара. особливу увагу 

потрібно звертати на виділення з очей, прикус, 

цілісність шкірного покриву і т. ін.

Шановні майбутні господарі, перш ніж купити 
маленьку пухнасту тваринку, задумайтеся, чи 
готові ви забезпечити їй всі необхідні умови 
утримання, змиритися з її особливостями по-
ведінки та способу життя, щоб ваша  «малень-
ка» покупка не перетворилася на велику про-
блему для вас.

аксеніна ольга василівна

лікар ветеринарної медицини, ратолог

вц алден-вет

пр-т червонозоряний, 10

тел.: (044) 288-40-95
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коротко Про головне.
загальний аналіз сечі ваШого
вихованЦЯ

все частіше у ветеринарних клініках зустрі-
чаються такі діагнози: сечокам’яна хвороба, 

цистит, гостра ниркова недостатність, хронічна 
хвороба нирок, термінальна ниркова недостат-
ність та різні захворювання печінки. Встанов-
лення такого діагнозу для вашого вихованця 
— неприємна звістка. Оскільки лікування та-
ких хвороб не завжди закінчується позитивним 
результатом. У даній статті ми поговоримо про 
те, як заздалегідь діагностувати багато захворю-
вань, ще до прояву клінічних ознак.
Одним із рутинних способів діагностики, але 
простим у своєму виконанні як для власника, 
так і для лікаря лабораторної діагностики, є за-
гальний (клінічний) аналіз сечі.
загальний аналіз сечі — лабораторний метод, 

Що включає дослідження фізичних, хімічних, 

деяких біохімічних властивостей сечі, а також 

дослідження її осаду. такий аналіз може вияви-

тися незамінним не тільки при підозрі у пацієнта 

на патології сечової системи, а й при первинній 

діагностиці захворювань інших систем та ор-

ганів.

Загальний аналіз сечі включає в себе дослід-
ження кольору, запаху, прозорості, питомої ваги 
і кислотності цієї біологічної рідини. Крім того, 
виявляється наявність в сечі білка, ліпідів, жовч-
них пігментів (уробіліногену і білірубіну), глю-
кози, кетонових тіл, гемоглобіну і солей, а та-
кож таких формених елементів, як еритроцити, 
лейкоцити, гіалінові, еритроцитарні, зернисті, 
воскоподібні циліндричні і епітеліальні кліти-
ни сечового міхура і сечовивідних шляхів. На-
явність перелічених вище елементів у сечі може 
свідчити про патологію в різних органах. Так, 
нормальна сеча тварин практично не містить 
білка (незначна протеїнурія вважається нормою 
у кроликів). Але якщо в результаті проведення 
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аналізу сечі було виявлено підвищений вміст 
білка, то такий стан є патологією і носить назву 
протеїнурія. Білок у сечі може бути виявлений 
в результаті порушення роботи різних органів.
Протеїнурію можна поділити на три групи — 
преренальна, ренальна і постренальна. Стани, 
що викликають постренальну протеїнурію, до-
сить легко діагностувати — у тварин часто при-
сутні симптоми інфекцій нижньої частини сечо-
вих шляхів або захворювання статевих органів, 
що супроводжується дизурією, полакурією або 
гематурією. При пренальній протеїнурії вияви-
ти приховану її причину допомагають анамнез, 
загальний огляд і результати звичайних лабора-
торних аналізів. Сама ж ренальна протеїнурія 
дуже складно діагностується і, як правило, по-
рушення роботи нирок клінічно проявляється 
на пізніх стадіях захворювання, коли вже від-
булися незворотні структурні зміни в органах 
і практично не піддаються лікарській терапії. 
Тому саме аналіз сечі (нефрологічне обстежен-
ня) може бути дуже інформативним і своєчас-
ним у виявленні захворювань сечовидільної 
системи. Наявність кетонових тіл у сечі часто 
зустрічається при цукровому діабеті, при го-
лодуванні, новоутвореннях, важких інфекціях. 
Жовчні пігменти (білірубін, білівердин, уробілі-
ногенові тіла) в нормі у тварин містяться в міні-
мальних кількостях. Вміст вище допустимої 
норми насторожує щодо деяких форм жовтяни-
ці, голодування та лихоманки також, внутріш-
ньосудинного гемолізу. У кішок рідко знаходять 
білірубін, це вважається аномалією, пов’язаною 
з безліччю інших хвороб.

як же правильно зібрати сечу, Щоб аналіз був ін-

формативним і об’єктивним?

Зберігати і транспортувати сечу, особливо у 
кішок, необхідно тільки при плюсових темпе-
ратурах. Через надмірне зберігання можливий 
осад солей, в результаті чого можливе отриман-
ня некоректних результатів. Досліджувати сечу 
бажано не пізніше 2-4 годин після її отримання. 

основні Правила забору, 
зберіганнЯ і трансПорту-
ваннЯ сечі длЯ аналізу:

1. тара для збору сечі на аналіз повинна бути 

добре вимитою, але краще використовувати 

спеціальні контейнери (продаються у вільно-

му доступі в аптеках), щоб уникнути появів у 

ній побічних домішок.

2. статеві органи і ділянку промежини перед 

збором сечі необхідно очистити від забруд-

нень і вимити з антибактеріальним миючим 

засобом. однак повної стерильності для 

проведення загального аналізу сечі не вима-

гається.

3. у собак збір сечі для аналізу бажано прово-

дити в ранкові години на голодний шлунок 

і безпосередньо в тару, в якій вона буде транс-

портуватися для дослідження.

4. у кішок сечу на аналіз можна збирати в 

будь-який час доби. оскільки кішки дуже 

вимогливі до власного туалету, то збір сечі 

повинен відбуватися з мінімальним стресом. 

для цього необхідний чистий, сухий і бажано 

новий лоток (оскільки використаний навіть 

після полоскання може зберігати залишки 

фосфатів, які сприяють розкладанню свіжої 

сечі). якщо тварина відмовляється мочитися в 

лоток без наповнювача,  необхідно провести 

його імітацію. для цього слід використовува-

ти спеціальні невбираючі полімерні гранули 

або ж дрібно порізані прості коктейльні 

палички.
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Це пов’язано з тим, що при довгому зберіган-
ні в сечі активно починають розмножуватися 
бактерії, при цьому відбувається зміна рН сечі, 
зникає глюкоза (бактерії споживають її для за-
безпечення своєї життєдіяльності) і аналіз вже 
стає необ’єктивним. Так само важливо при 
здачі аналізу вашого улюбленця вказати док-
тору про особливості його фізіологічного стану. 
На результати обстеження можуть впливати 
захворювання статевих органів (ендометрити, 
вагініти), хронічний еструс, запалення препу-
ціального мішка і головки статевого члена (ба-
ланопостит), простатит, катетеризація сечового 
міхура, споживання деяких лікарських препа-
ратів.
З профілактичною метою собакам і кішкам у 
віці 1-2 років рекомендується здавати загаль-
ний аналіз сечі кожні 6 місяців, а тваринам 
старше цього віку - кожні 3-4 місяці.
Набагато складніше йдуть справи у представ-
ників котячих порід. Їм, згідно з міжнародними 
рекомендаціями (IRIS), необхідно проводити 
скринінгове дослідження сечі, починаючи вже з 
6-місячного віку. Оскільки безліч небезпечних 

вірусних інфекцій циркулює у зовнішньому се-
редовищі, вони можуть довго і приховано пере-
бувати в організмі, згубно впливаючи на різні 
внутрішні органи, порушення у роботі можна 
виявити рутинним аналізом сечі.

пам’ятайте, Що будь-яке захворювання краЩе по-

передити, ніж лікувати.
мудра олена леонідівна

лікар-ординатор

вц алден-вет

вул. героїв дніпра, 18

тел.: (044) 489-91-01
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наші досягнення
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сучасне обладнання

У кліниці ВЦ Алден-Вет за адресю вул. Гриш-
ка, 4а оновлено відділення діагностики. Тепер 
ми готові приймати як маленьких, так і великих 
пацієнтів, адже новий апарат УЗД експерт-кла-
су дозволяє здійснювати всі види ультразву-
кових досліджень. Висока роздільна здатність 
датчиків надає можливість детально дослідити 
дуже дрібні структури в організмі - судини, ор-
гани плодів і виявити патології на початкових 
етапах їхнього розвитку.

нові методики дослідження

Векторний аналіз - найсучасніша методика до-
слідження динамічних об’єктів, яка ледве встиг-
ла пройти стадію наукового тестування, але 
швидко влилася в практичну медицину ВЦ «Ал-
ден-Вет» за адресою пр-т. Червонозоряний, 10. 
Вона надає можливість здійснювати об’єктив-
ну мультипараметричну оцінку зсуву сегментів 
міокарда протягом серцевого циклу, що дозво-
ляє підрахувати ступінь і швидкість деформації 
міокарда, отримуючи у такий спосіб унікальну 
інформацію щодо скоротності серцевого м’яза.
Апарати експерт-класу, що знаходяться в 
клініках «Алден-Вет», дозволяють отримувати 
інформацію в автоматизированому режимі. На-
шими зусиллями дана методика адаптується для 
тварин, для отримання нормативів і створення 
клінічних рекомендацій щодо використання 
апаратів експерт-класу.

перші та єдині

Мережа ветеринарних центрів «Алден-Вет» 
- перші та єдині клініки в Україні, що, на офі-
ційному рівні та згідно з усіма Європейськими 

стандартами, пройшли міжнародну сертифіко-
вану програму PREVECAL та отримали сер-
тифікат міжнародного зразка. Щиро вітаємо на-
ших лікарів-лаборантів з цим досягненням! 
Точна діагностика є дуже важливою складовою 
в лікуванні будь-якого захворювання, саме тому 
мережа ветеринарних центрів «Алден-Вет» 
прагне до повної автоматизації лабораторних 
досліджень. 

відкриті внутрішні конференції

Починаючи з весняного сезону, внутрішні 
конференції ВЦ «Алден-Вет» проходитимуть 
відкрито. Спільно з «ВГВ» ми створили нову 
освітню програму для всіх ветеринарних лікарів 
України та зарубіжжя.
Нагадуємо, що всі доповідачі, які виступають 
на внутрішніх конференціях протягом року, 
отримують бали, які еквівалентні оплаті май-
стер-класів на міжнародних конференціях. Та-
кож, лікар ветеринарної медицини, доповідь 
якого, шляхом загального голосування, буде 
визнана найкращою, отримує грошову премію 
від генерального директора ВЦ «Алден-Вет».

новини вЦ «алден-вет»

міжнародний сертифікат PREVEcAL

узд апарат експерт класу

12-ий корпус нубіп

мережа ветеринарних центрів «алден-вет» продовжує підтримувати, зберігати

і розвивати світ ветеринарної медицини.






