




Вітаю кожного, хто є частиною наймасштабні-
шої мережі ветеринарних клінік в Україні. Вже 
15 років ми працюємо для Вас щодня, щохви-
лини та кожну мить. За цей час наша команда 
подолала шлях, що здавався нездоланним, але 
разом ми змогли досягнути успіху. На сьогодні, 
під ім’ям «Алден-Вет», працює 11 клінік, 250 
ветеринарних лікарів, 3 наукові лабораторії та 

декілька діагностичних центрів. 
Ми вдячні кожному за Вашу довіру. Це відчу-
вається, і це надихає на досягнення ще кращих 
результатів. Нас об’єднує одна спільна справа 
– допомагати тим, хто в цьому потребує. Кожен 
лікар ВЦ Алден-Вет вкладає у пацієнта весь 
свій досвід, знання та можливості. Наші підхо-
ди до лікування завжди суто індивідуальні. Для 
цього ми застосовуємо лише перевірені препа-
рати та використовуємо європейське обладнан-
ня, що забезпечує швидку та, головне, якісну 
допомогу. Піклування про тварин - неабияка 
відповідальність, тож дякуємо за Вашу небай-
дужість, за Вашу любов та турботу до тих, хто 
не в змозі самостійно про це сказати. 
Окрема подяка та велика повага генеральному 
директору ВЦ «Алден-Вет» Тищенко Денисові 
Геннадійовичу. Це людина, що змушує нас не 
зупинятись та дає сил та наснаги йти вперед. 
Ми пишаємось тим, що наш колектив є відо-
браженням його характеру, працьовитості та 
цілеспрямованості. Завжди вдячні за підтрим-
ку та натхнення!
До речі, один з таких предметів натхнення Ви 
зараз тримаєте у руках. На сторінках нашого 
журналу Ви зможете отримати багато корисних 
порад та професійних підказок від спеціалістів 
ВЦ «Алден-Вет», спробувати застосувати їх 
практично та перелаштуватись на зимовий 
період разом з Вашим улюбленцем.

...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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ІсторІя вІдкриття 
рентгенІвського випромІнювання

наука рентгенологія отримала свою на-
зву на честь професора Вюрцбурзького 

університету Вільгельма Конрада Рентгена, 
який відкрив рентгенівське випромінювання 8 
листопада 1895 року. Саме відкриття Рентген 
зробив несподівано для себе: пізно ввечері, 
йдучи з лабораторії, вчений погасив світло в 
кімнаті й помітив у темряві зеленувате світін-
ня, флюоресценцію, що виходила від екрану, 
покритого кристалами платино-синеродистого 
барію. Як виявилося, кристали відреагували на 
вплив на них розташованої неподалік електро-
вакуумної (круксової) трубки, яка в той момент 
перебувала під високою напругою. При відклю-
ченні струму світіння екрану припинялося, а 
при повторному включенні знову відновлюва-
лося. Трубка була обгорнута в чорний світлоне-
проникний папір, тому Рентген припустив, що 
при проходженні через неї електричного струму 
вона випускає якісь невидимі промені, здатні 
проникати через непрозорі середовища й по-
рушувати кристали барію. Ці невідомі промені 
Рентген назвав X-променями.
Через 50 днів вчений представив голові 
Вюрцбурзького фізико-медичного товариства 
рукопис із 17 сторінок, що містить опис 
відкритих ним променів. Цей день, 28 грудня 
1895 року, увійшов в історію як офіційна дата 
відкриття рентгенівських променів. Разом із 
рукописом вчений представив також першу 
рентгенограму, зроблену раніше, 22 грудня, 
на якій була відображена рука його дружини 
Берти Рентген. Після того як жінка побачила 
рентгенівський знімок своєї руки, вона, 
не розбираючись у тонкощах фізики, була 
настільки вражена, що вигукнула: «Я бачила 
свою смерть».
Увечері 23 січня доктор Рентген прочитав лек-
цію в наповненій аудиторії Вюрцбурзького 
фізико-медичного товариства. Після дискусії 
про проведені експерименти Рентген запросив 
голову товариства Альберта фон Келлікера, 
відомого анатома, зробити знімок його руки 
за допомогою нових X-променів. Коли готове 

вільгельм конрад рентген

рентгенограма руки анатоміста альберта фон 

келлікера, зроблена 23 січня 1896 року вільгель-

мом конрадом рентгеном під час його пу-

блічної лекції на засіданні фізико-медичного 

товариства
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зображення було продемонстровано аудиторії, 
вона вибухнула бурхливими оваціями. Доктор 
фон Келлікер, вражений відкриттям, запропону-
вав назвати нові промені рентгенівськими - його 
пропозицію аудиторія зустріла оплесками.
Але ще в 1881 році український фізик, винахід-
ник, професор Іван Павлович Пулюй, виготовив 
лампу з так званими Х-променями власної кон-
струкції і приступив до її серійного виробни-
цтва, опублікував теоретичну роботу «Проник-
нення швидких променів «Х» з трубок назовні».
1883 р. - у Відні була опублікована його брошу-
ра (86 стор.) «Промениста електродна матерія і 
четвертий стан матерії».
1896 р. - доповідь в Празькому політехнічно-
му інституті, де І. П. Пулюй продемонстрував 
знімки, вироблені за допомогою трубки власної 
конструкції.
Але Х-промені назвали ім’ям Рентгена, хоча 
вчений був категорично проти цього.
Відкриття рентгенівських променів викликало 
широкий резонанс серед вчених усього світу. 
На початку січня 1896 року брошура Рентгена 
була опублікована. Протягом декількох тижнів 
вона була перекладена на російську, англійську, 
французьку та італійську мови, і вже в кінці січ-

ня А. С. Попов виготовив перший рентгенівсь-
кий апарат, за допомогою якого вчені повторили 
експеримент Рентгена. Вільгельм Рентген про-
довжував вивчати своє відкриття, і до травня 
1897 року він остаточно сформулював всі ос-
новні властивості X-променів, опублікувавши 
ще дві наукові статті. Найбільш цінною прак-
тичною властивістю рентгенівського випромі-
нювання, яке знайшло широке застосування в 
науці й медицині, виявилася його здатність про-
никати через непрозорі тіла. У 1901 році Віль-
гельм Рентген був удостоєний за своє відкрит-
тя першої Нобелівської премії у галузі фізики. 
Згодом науку, що вивчає вплив рентгенівських 
променів на організм, назвали рентгенологією.
у 1912 році в лабораторії Харківського ветеринар-

ного інституту була зібрана перша рентгенівська 

установка, за допомогою якої діагностували 

переломи кісток і вивиХи, визначали чужорідні 

тіла, а також проводили дослідження плодів у 

дрібниХ домашніХ тварин.

Однак ці дослідження були одиничними, вони 
проводилися на примітивних апаратах, зібраних 
своїми силами. Лише у 1924 році було розпочато 
виробництво рентгенівських апаратів, і завдяки 

перший рентгенівський знімок, на якому відо-

бражена рука дружини вченого, берти рентген, та 

ї ї обручка (зберігається в арХіваХ насса)

іван павлович пулюй
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Г. В. Домрачьову і А. І. Вишнякову з Казансь-
кого і Ленінградського ветеринарних інститутів 
даний вид дослідження отримав широке засто-
сування у ветеринарії.
Згодом майстерні з виробництва рентгенівських 
апаратів перетворилися на рентгенівські заво-
ди, які до 1931 року стали випускати апарати, 
придатні для дослідження не тільки дрібних 
тварин, а й великих, завдяки чому в 1932 році в 
Ленінградському, Харківському та Казанському 
ветеринарних інститутах були обладнані перші 
рентгенівські кабінети.
З цього моменту розпочинається інтенсивний 
розвиток ветеринарної рентгенології.
У зв’язку з появою в даний час ще більш доско-
налих рентгенівських апаратів можливості до-
слідження тварин значно збільшилися. Актив-
но розвивається цифрова рентгенографія, яка 
завдяки багаторазовому поліпшенню якості зо-
браження поступово витісняє класичну, анало-
гову рентгенографію. Розвиток цифрової рент-
генографії зробив дослідження, діагностику та 
лікування більш безпечними і інформативними. 
Слід зауважити, що цифрова рентгенографія 
знайшла широке застосування не тільки в меди-
цині, але й в інших областях.
При цифровій рентгенографії знімок зберігаєть-

ся не на плівці, а в цифровому вигляді, напри-
клад, в комп’ютері, може бути перенесений і на 
змінний носій (диск, флеш-накопичувач). Це на-
багато зручніше, ніж плівка. Більше того, плівка 
з часом змінюється, зображення на ній стає роз-
митим, з’являються подряпини. Усього цього 
позбавлена цифрова рентгенографія. Ще один 
плюс - звичайна рентгенографія дає вам лише 
один знімок, а цифрова дозволяє розмножити 
електронне зображення стільки разів, скільки 
потрібно, і за  мить відправити по інтернету хоч 
на інший кінець світу.
і напевно, одна з найважливішиХ переваг цифро-

виХ рентгенологічниХ досліджень - це мінімізація 

променевого навантаження на пацієнта і персо-

нал, Що дозволяє робити велику кількість знімків 

без шкоди здоров’ю. мережа клінік «алден-вет» 

має в арсеналі сучасні цифрові рентгенологічні 

апарати з новітнім програмним забезпеченням, 

Що відкриває широкі можливості в цьому методі 

дослідження пацієнтів.

семенець андрій миколайович

завідуючий відділенням візуальної діагностики

вц «алден-вет»

вул. героїв дніпра, 18

тел.: (044) 489-94-01





коШенята та ЦУЦенята,
перШІ години Життя

усім нам приносить радість момент народ-
ження кошенят та цуценят. Але ми повин-

ні усвідомлено та відповідально підходити до 
того, щоб допомогти матері у догляді за малю-
ками. Адже перші дні життя після народження 
найскладніші для організму малюків.
Вкрай важливо, щоб вже в перші години жит-
тя до організму новонародженого потрапила 
необхідна доза молозива. Своєчасне отриман-
ня молозива забезпечить малюкам захист від 
інфекцій і вірусних захворювань. 90 % антитіл 
потрапляє до організму малюка саме з ним, і, 
найголовніше, що молозиво захищає від зневод-

нення, підтримує водно-електролітний баланс і 
нормалізує кровообіг. Якщо ж у матері немає 
молока або вона відмовилася від малюків, влас-
нику необхідно самостійно вигодовувати дитин-
чат спеціалізованими сумішами для цуценят і 
кошенят, згідно з інструкцією виробника. Году-
вати в такому випадку необхідно кожні 2-3 годи-
ни, а після годування залишки суміші видаляти. 
Потім ретельно мити пляшечку і дезінфікувати 
її за допомогою окропу (або у такий спосіб, як 
зазначено виробником). Через 3 тижні суміш 
потрібно поступово замінювати спеціальними 
кормами (для кошенят або цуценят), оскільки 
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вони містять весь комплекс поживних речовин, 
вітамінів і мінералів. Після 6 місяців малят по-
трібно повністю перевести на нормальну їжу 
(бажано готові корми), з інтервалом 3-4 рази на 
день. Після годування мати повинна постійно 
й ретельно вилизувати своїх малюків, щоб сти-
мулювати акти сечовипускання і дефекації.
Проте буває, що мати не вилизує своїх діток, і 
в такому випадку догляд за новонародженими 
лягає на плечі власника. Щоб зімітувати даний 
процес, власникам необхідно ніжно масажувати 
животик теплою, м’якою серветкою, за ходом 
годинникової стрілки щоразу після годування.
але іноді зустрічаються такі матері, які занадто 

часто й інтенсивно вилизують своїХ малюків, 

виявляючи надмірну турботу. в результаті відбу-

вається травматизація пупка і розрив черевної 

порожнини. Ще одна форма надмірної турботи 

полягає в постійному перенесенні малюка з міс-

ця на місце, Що також може викликати травмати-

зацію цуценяти або кошеняти й послабити його 

організм.

Дуже важливий момент - це контроль за темпе-
ратурою тіла малюка. Протягом 4-х тижнів піс-
ля народження температура тіла може бути на 
1-3ºС нижче, ніж у дорослих тварин, і переваж-
но залежить від температури навколишнього 
середовища. Імунітет новонароджених тварин 
значно послабшає, якщо вони будуть знаходити-
ся при температурі навколишнього середовища 
нижче 30 ºС. Однак підвищення температури до 
37-39 ºС так само справляє негативний вплив, 

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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аномалІї 
новонародЖених:

1. НезарощеННя черевНої порожНиНи - у цуцеНят 

і кошеНят спостерігається вивалюваННя вНу-

трішНіх оргаНів та кишковика за межі черевНої 

та грудНої порожНиНи. за такої патології твари-

На НежиттєздатНа.

2. пупкова грижа - ця патологія зустрічається 

дуже часто. воНа може бути як природжеНою, 

так і Набутою, може бути виправлеНа хірургіч-

Ним шляхом при досягНеННі твариНою віку 

10-12 місяців.

3. вовча паща і заяча губа - це розщеплеННя 

верхНьої губи і твердого підНебіННя. щоб поба-

чити даНу патологію, НеобхідНо огляНути або 

пропальпувати тверде Небо (верхНя частиНа 

ротової порожНиНи). чим складНіше патоло-

гія, тим меНше шаНсів виживаННя, оскільки під 

час харчуваННя молоко потрапляє в Носові 

шляхи, потім у легеНі, і малюк може померти 

від аспіраційНої пНевмоНії або від висНажеН-

Ня оргаНізму. якщо патологія Не важка, тоді її 

можНа усуНути хірургічНим шляхом.

4. атрезія аНуса - це повНа відсутНість аНаль-

Ного отвору. проявляється тим, що цуцеНята 

та кошеНята постійНо кричать і роздуваються. 

у разі такої патології НеобхідНо зверНутися до 

фахівця ветериНарНої медициНи за терміНовою 

допомогою.

5. пороки серця - у малюків з даНою патоло-

гією спостерігається дихальНа НедостатНість, 

дихальНі рухи прискореНі,  ускладНеНе дихаН-

Ня, без глибоких зітхаНь, постійНий кашель, 

сиНюшНість слизових оболоНок і подушечок 

лап. таких твариН НеобхідНо показати ветери-

НарНому лікарю.

6. глухота і сліпота - щоб перекоНатися в тому, 

що малюк чує, НеобхідНо перевіряти слух з 14-

го дНя життя (постукати по предмету, зателе-

фоНувати, подзвоНити у дзвіНочок і т.д.). глуха 

твариНа Не реагує На звук і Не повертає голову в 

бік джерела звуку. НеобхідНо показати цуцеНя 

або кошеНя ветериНарНому офтальмологу.

оскільки може викликати сухість слизових обо-
лонок і збільшити частоту серцевих скорочень і 
дихання. Тому «тварин-сиріт» необхідно утри-
мувати в термобоксі, що регулюється, або в ко-
робці.
необХідно звернути увагу на дуже важливий мо-

мент - це огляд кожного народженого з посліду, 

оскільки у ветеринарній практиці часто зустріча-

ються аномалії новонароджениХ. вони бувають 

різного поХодження і мають своєрідні 

симптоми.

Але турбота про малюків — це не тільки штуч-
не вигодовування і контроль випорожнень. Ди-
тинчата-штучники як ніхто інший потребують 
обов’язкової вакцинації! Якщо вони не отриму-
ють жодної краплі молозива, то колостральний 
імунітет у них буде відсутнім. І завдання влас-
ників - подбати про це.
перед вакцинацією необХідно обов’язково про-

вести дегельмінтизацію, яку можна розпочати з 

6-тижневого віку. цуценят можна вакцинувати з 

6-тижневого віку (але тільки двовалентною вак-

циною «PuPPy»), а кошенят - з 8-тижневого віку.

У разі відсутності або браку уваги матері, вся 
відповідальність по догляду за малюками лягає 
на плечі власників, і будьте впевнені, що малю-
ки назавжди запам’ятають вас як людину, яка 
допомогла їм вижити.

баглай артем сергійович

лікар-ординатор

вц «алден-вет»

пр. червонозоряний, 10

тел.: (044) 288-40-95
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гастроскопІя. 
що У ШлУнкУ ваШої кІШки?
якЩо у вас дома живе кішка, то ви неодноразово звертали увагу, як ретель-

но і старанно вона, по кілька разів на день, вилизує свою шубку. у такий 

спосіб кішки, наводячи красу і чистоту, видаляють пил, бруд та відмерлі 

лусочки і волоски...

Через особливості будови котячого язика, 
який має безліч жорстких бугорочків, вели-

ка кількість шерсті виявляється проковтнутою. 
Це є фізіологічним процесом і, надалі, проковт-
нута шерсть буде виходити природним шляхом 
при відригуванні або з фекаліями, пройшовши 
весь кишечник. Однак для деяких кішок воло-
сяні грудочки (тріхобезоари) можуть створити 
серйозну проблему, й навіть загрозу для життя.
проблема виникає, якЩо кішка заковтує надмір-

ну кількість вовни і не може вивести її природ-

ним шляХом - важкий рефлекс відригування або 

шерсть, при переХоді зі шлунка в кишечник, може 

застрягти і викликати кишкову непроХідність.

Найбільше до цієї проблеми схильні кішки дов-
гошерстих порід - перси, мейн куни, гімалайські 
коти, особливо в період линьки - навесні та во-
сени. Так само можуть страждати короткошер-
сті кішки, за наявності алергічних захворювань, 
які вилизуються дуже посилено, при проблемах 
зі шлунком і кишечником.
як же запобігти появі тріхобезоарів і допомог-

ти своєму виховаНцеві позбавитися Них?

По-перше, намагатися зменшити кількість зако-
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втування шерсті кішкою. Для цього добре підій-
де більш часте вичісування, масаж вологою 
рукою або, навіть, стрижка. Для нормального 
відригування кішки в природі їдять траву, яку 
вдома ви можете самостійно вирощувати або 
купити готову в зоомагазині.
Сьогодні також існує безліч товарів – пасти, 
ласощі та спеціальні корми. Всі ці товари мі-
стять мінеральні масла, баластні речовини, що 
сприяють природному виведенню шерсті через 
кишечник. Практично всі корми преміум класу, 
такі як Hill’s, Royal Canin, Eukanuba, ProPlan та 
інші, мають у своїй лінії такий вид корму. 
Застосовувати ці засоби необходімо з початком 
періоду линьки. У розпал линьки доза препа-
ратів може бути збільшена. Обов’язково, пе-
ред тим як дати їх кішці, ретельно ознайомтеся 
з інструкцією та отримайте, якщо необхідно, 
консультацію у ветеринарного лікаря в клініці. 
Побічні ефекти за умови правильного застосу-
вання не спостерігаються.
Щодо загальновідомого методу «домашнього 

лікування» - випоювання вазелінової або кас-

торової олії, ми категорично не рекомендуємо 

проводити цю маніпуляцію вдома, тому Що це 

вкрай небезпечно - можлива аспірація (вдиХання) 

масла і виникнення в подальшому сильного 

запалення в легеняХ тварини!

що ж робити, якщо травичку кішка їсть і пасту 

з кормом отримує, а симптоми все одНо при-

сутНі? 

Найвірогідніше у вашого улюбленця дуже ве-
лика кількість тріхобезоарів у шлунку, або ж 
виникла кишкова непрохідність, і ця проблема 
вимагає медичної допомоги.
Для діагностики проводиться огляд кішки, ви-

основнІ симптоми 
наявностІ грУдок ШерстІ
в ШлУнкУ:

1. часті позиви На блювоту;

2. запори, що чергуються з проНосом;

3. зНижеННя апетиту, млявість після відригуваН-

Ня грудочок шерсті;

4. періодичНі епізоди кашлю.

конуються рентгенівські знімки (дуже великі 
грудки шерсті можна побачити на рентгені) та  
аналізи крові. Зазначені процедури проводяться 
для виключення інших захворювань, що викли-
кають подібні симптоми.
На сьогодні найбільш ефективним методом 
діагностики та лікування тріхобезоарів є гастро-
скопія. Це лікувально-діагностична процедура, 
за якої у стравохід і шлунок вводиться спеціаль-
ний прилад - гнучкий ендоскоп. Він являє со-
бою гнучкий зонд, на кінці якого є лампочка і 
крихітна камера, що виводить зображення на 
екран. Так само в гастроскопії є тоненький ка-
нал, що дозволяє ввести в шлунок спеціальний 
затискач і витягти чужорідний предмет - тріхо-
безоар зі шлунка без єдиного розрізу і проколу.
сьогодні гастроскопія є єдиним достовірним 

методом діагностики та лікування Хвороб шлун-

ка. у клініці «алден-вет» є сучасний гастроскоп 

австрійської фірми еndooPtix. величезною пере-

вагою даного приладу є його унікальний розмір, 

Що дозволяє провести дослідження пацієнту 

будь-якого розміру.

Сама процедура гастроскопії проводиться під 
невеликою седацією, що необхідна для усунен-
ня дискомфорту у тварин. Дана маніпуляція до-
зволяє виявити грудочку шерсті, витягти її та 
оцінити стан шлунка й стравоходу, оскільки до-
сить часто через тривале перебування волосся в 
шлунку відбувається його запалення - гастрит.
З початком осінньо-зимового сезону і линькою, 
пам’ятайте, що вашим улюбленцям потрібно 
трохи більше звичайної уваги, любові й 
турботи.

карась надія костянтинівна

лікар-терапевт,завідуюча відділенням

 візуальної діагностики, ендоскопіст

вц «алден-вет»

вул. а. аХматової, 16а

тел.: (044) 502-14-14
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Біль. Кожному з нас знайомий цей неприєм-
ний фізичний або емоційний стан, пов’яза-

ний з дійсним або потенційним стражданням. 
Це відчуття є дуже важливою захисною ланкою, 
яка повідомляє нам, якщо в організмі щось відб-
увається не так або на що варто звернути увагу. 
Біль може бути різним: гострим або хронічним, 
поверхневим (шкіряним) або внутрішнім, ней-
ропатичним, психогенним, фантомним, душев-
ним (у людей). Немає остаточної точки зору, як 
проходить сприйняття болю і чи є «больові» ре-
цептори. Можливо, це просто перероздратуван-
ня термічних, механічних або хімічних рецеп-
торів.
епідуральна анестезія - це один із методів регіо-

нарної анестезії, за якого анестетик вводиться 

в епідуральний простір для забезпечення втрати 

чутливості нижніХ частин тіла. за допомогою 

даного виду анестезії, залежно від цілей, які 

переслідує лікар і кількості введеного анестети-

ка, можна досягти: анальгезії (втрати больової 

чутливості), анестезії (повної втрати чутливості) і 

міорелаксації.

як це працює? 

Принцип розташування спинного мозку у ссав-
ців, у тому числі і в людини, однаковий. Епіду-
ральний простір - це невелика порожнина між 
спинним мозком (його твердою оболонкою) і 
хребтом, заповненим спинномозковою ріди-
ною. Цей простір зберігається по всій довжині 
спинного мозку. У спинному мозку, як і у всіх 
інших нервових волокнах, передача імпульсів 
проходить за допомогою нейронів, де і працю-
ють місцеві анестетики або наркотичні аналь-
гетики, які блокують роботу іонних каналів. Як 
наслідок, імпульс не передається вище по реф-
лекторній дузі і, відповідно, пацієнт не відчу-

епІдУральна анестезІя
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ває, що відбувається з даною частиною тіла.
Залежно від місця введення анестетика, можна 
у такий спосіб знеболити практично будь-яку 
ділянку тіла тварини, крім голови. Хоча, най-
частіше даний вид анестезії використовується 
при проведенні операцій на задніх кінцівках і 
органах черевної порожнини.
Незважаючи на появу нових системних знебо-
лювальних препаратів, застосування епідураль-
ної анестезії у ветеринарній медицині не втра-
чає актуальності.

що НеобхідНо для проведеННя такої аНестезії?

Для проведення епідуральної анестезії викори-
стовують спеціальні голки (якщо потрібне зне-
болювання на короткий час) або катетери (якщо 
знеболювати потрібно буде кілька разів). Вони 
мають спеціально заточений край, що зменшує 
ризик неправильного введення препарату.
Немає сенсу в даній статті описувати техніку 
епідуральної анестезії, оскільки необхідність 
її проведення має на меті стаціонарне лікуван-
ня. Важливим моментом є регулярна обробка і 
догляд за катетером. У більшості випадків його 
видаляють відразу після проведення хірургічно-
го втручання.
При правильному проведенні маніпуляції, 
ускладнення, які можуть виникнути у зв’язку з 
анестезією, мінімальні. Тварини безболісно пе-
реживають операцію, і зменшується термін реа-
білітаційного періоду.

карпюк володимир володимирович

в.о. головного лікаря, лікар візуальної діагностики

вц «алден-вет» пр. червонозоряний, 10

тел.: (044) 288-40-95
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лікар ветеринарної медицини, фаХівець з ліку-

вання екзотичниХ тварин, спікер міжнародниХ 

ветеринарниХ конференцій, член ArAV, автор 

ветеринарниХ статей, лікар року за версією uSAVA, 

завідувач ветеринарним відділенням секції екзо-

тичниХ тварин міжнародної асоціації зоопарків 

і дельфінаріїв, аспірант ннц іеквм, герпетолог і го-

ловний лікар клініки вц «алден-вет» на ісаакяна, 1.

- почнемо з головного. герпетолог?

Я дуже хотів стати унікальним у своїй професії. 
Допомагати тим, хто потребує цього якнайбіль-
ше. Звичайно, були думки про те, що спеціалі-
зація не матиме попиту. А коли таких думок 
не було, знаходилися люди, які допомагали їм 
виникати. У США рептилії займають третю по-
зицію в рейтингу популярності домашніх тва-
рин. Щодо України, такі тварини знайшли собі 

в господарі 3 % від загального числа населення. 
Але парадокс в тому, що навіть якщо знайдеться 
всього один плазун на всю Україну, то його по-
трібно буде кому-небудь лікувати.
- чи пам’ятаєте ви свою першу операцію?

Звичайно. Це був складний антибактеріальний 
укол без анестезії. Хробаку. Мені було 5 років.
- це і стало ключовим моментом у прийнятті 

рішення стати вузьким спеціалістом саме в цій 

галузі?

Можливо. Але я звик вважати, що цим момен-
том став Єменський хамелеон. Мій перший хо-
лоднокровний пацієнт. Що дивно, досі не можу 
його забути. Цей вид, через свою невибагливість 
в утримуванні і швидкості розмноження, часто 
тримають початківці-тераріумісти. Він був до-
сить великим, близько 40 см. Операція пройшла 
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потяг з найробі до МоМбасу• Фото: Євген Манчу

затока біля Містечка kilifi• Фото: Євген Манчу

успішно, очікування підтвердилися, а разом з 
ними і рішення присвятити себе тому, чим зай-
маюся сьогодні.
- у кожної людини є фатальна, або навіть доле-

носна зустріч. чи була у вас така?

Так. Без частки сумнівів це - Дмитро Борисо-
вич Васильєв. Мій перший і, без перебільшень, 
найкращий вчитель. Це людина, на яку варто 
рівнятися не тільки за її професійними, але й за 
особистісними якостями. Я пишаюся тим, що 
на сьогоднішній день ми є колегами і друзями. 
Дмитро Борисович дуже вплинув і продовжує 

впливати на мене сьогоднішнього. І я щиро 
вдячний йому за це.
- ну а трудноЩі? чи Характерні вони для вашої 

спеціалізації?

У нашій країні більшість лабораторних тестів, 
які на Заході вважаються нормою, просто не-
можливі. Це відбувається через відсутность 
фінансової підтримки та інвестицій в цю галузь 
ветеринарної медицини. Мені часто доводить-
ся самостійно робити лабораторну діагностику, 
підбирати курс лікування і поєднувати препа-
рати. Якщо у соціально адаптованого кота па-
тології проявляються помітно, то у рептилій 
первинні ознаки захворювання помічаються 
господарем набагато пізніше. Різна фізіологія, 
різний рівень інтелекту, а значить, і абсолютно 
різний підхід до лікування.
- до речі, про підХоди. до дикиХ тварин його 

вдалося знайти?

Ви про подорож до Африки?) Вона, як і всі мої 
пригоди, стала величезним кроком в моєму про-
фесійному розвитку. Спостерігати за рептилія-
ми у їхньому природному середовищі існуван-
ня неймовірно цікаво. На відміну від наших 
звичних пацієнтів, вони дуже сильні, потужні 
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і непередбачувані. А підхід, швидше, знайшли 
вони до мене).
- на вашому раХунку величезна кількість май-

стер-класів, семінарів і конференцій.

Я все ще учень. І завжди ним буду. Вважаю, 
тільки завдяки такій позиції можна стати гар-
ним фахівцем і навчити цьому інших.
- а у своїХ пацієнтів ви також навчаєтесь? якЩо 

так, то чому?

Холоднокровності. До всього треба підходити з 
теплим серцем і холодним розумом. Я навчився 

абстрагуватися від душевних переживань сто-
совно роботи. Це приходить із досвідом. Подіб-
не ставлення  дозволяє зробити все можливе під 
час операції, прийняти швидке, і, що важливо, 
правильне рішення.
- виХодячи із сімейного стану, з жінками ви та-

кож Холоднокровні?

При попаданні в організм зміїної отрути - довго 
страждати не доведеться. А ось жіночий укус - 
шлях, довжиною в життя.
- і на якій стадії ваш шляХ в даний момент? до 

чого ви йдете?

У мене є тільки зараз і сьогодні. На даному ета-
пі це мережа ветеринарних клінік «Алден-Вет», 
яка надала мені прекрасну можливість здобуття 
нового досвіду, знань і професійного зростання.
Моя життєва мета - це самореалізація. Я не 
поділяю свій час на вільний і робочий, дні на 
вихідні чи будні, а тим більше себе на герпе-
толога або звичайну людину. Я ветеринарний 
лікар. Кожен день, кожну секунду і за будь-яких 
обставин.

журналіст єфанова леся

на замовлення вц “алден-вет” ©



отЖе, чого не варто робити зІ свої-
ми УлюбленЦями:

1. олюднювати тварину

ви спитаєте, що тут поганого? Адже у кохано-
го Рижика професорські очі, висловлюється 

без слів і взагалі скоро почне ходити на задніх 
лапах і в пенсне! Але так історично склалося, 
що людина (homosapiens) - це один вид живих 
істот. Собака (canislupus) - абсолютно інший. А 
кішки взагалі третій (Felissilvestruscatus). І те, 
що добре одному, іншому - іноді смерть. Соба-

ки - це не маленькі люди, а кішки - не маленькі 
собаки. У них свої особливості фізіології, трав-
лення, фармакокінетики. Тобто, їм потрібно 
окремо готувати корм, враховуючи всі потреби, 
або використовувати спеціальний. Те ж саме з 
лікуванням. Давши кішці дитячий панадол від 
температури, можна викликати смертельне от-
руєння. Колоти кульгавій собаці бабусин дикло-
фенак - на 90 % отримати стійку криваву діарею 
з блювотою та необхідність інтенсивної терапії.
2. підібрати тварину на вулиці і, обій-

нявши, нести додому.
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багато Хто з нас приймає рішення завести чотирилапого друга. але через не-

знання або через упередження, певні стереотипи та навіювання багато людей 

часто не зовсім правильно утримують тварин. деякі з нижченаведениХ по-

милок, можуть бути досить небезпечними.

найпоШиренІШІ помилки 
власникІв домаШнІх тварин



Йдеться не про те, що треба кинути чи пройти 
повз бідолаги. Маленькі волохаті безпритуль-
ники дуже часто або вже не здорові, або здо-
рові, але є джерелами інфекції. А крім не-
безпеки безпосередньо для них, людям обійми 
з безпритульними тваринами несуть загрозу 
зараження: мікроспорією (лишай), паразитами 
(токсокароз, лямбліоз, цистоізоспороз); інфек-
ціями (токсоплазмоз, лептоспіроз, сказ та ін.). 
Поєднуйте добрі вчинки з карантинізацією! 
Особливо треба бути пильними власникам 
нещеплених домашніх тварин. Існують дієві за-
ходи профілактики основних котячих/собачих 
вірусів, не піддавайте небезпеці життя улю-
бленців, принісши додому пухнастий вуличний 
комочок.
3. неХтування кастрацією/стериліза-

цією

Дуже часто саме чоловіки - власники котів 
обурюються: «Як же він без них?». Жінки заз-
вичай кажуть таке: «Але ж вона отримає травму, 
не ставши матір’ю!». Тут можна лише поверну-
тися до пункту № 1. Тварини - це не люди. І вони 
не живуть у природних для себе умовах. Для їх 

психічного та фізичного здоров’я не потрібно 
ставати батьками. Рання стерилізація/кастрація 
собак знижує ризик виникнення раку молочних 
залоз/сім’яників на 90 %. Тварини не перетво-
рюються на апатичних «пофігістів» та не впада-
ють в депресію. Їх характер може змінюватися 
лише в бік зменшення агресивності, відповідно, 
менше бійок, менше потраплянь під машини.
4. йти до ветеринара тільки тоді, коли 

тварина Хворіє

Раніше лікарям гуманної медицини регулярно 
платили, навіть якщо ніхто в родині не хворіє. І в 
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цьому є частка справедливості. Більше полови-
ни всіх хвороб можна уникнути, застосовуючи 
профілактичні заходи. Або «зловити» на ранніх 
стадіях і успішно контролювати (наприклад, ар-
трози, хвороби серця, нирок - на пізніх стадіях 
ці хвороби практично невиліковні). Один раз на 
рік показуючи своїх улюбленців фахівцю, мож-
на уникнути багатьох проблем, продовжити ви-
хованцеві життя і навіть заощадити.
5. зосерджуватися на негативі у виХо-

ванні собак

Дуже часто собаки не розуміють, за що на них 

кричать або за що їх наказують. Чим більше 
підтримувати і нагороджувати собаку за бажану 
поведінку, тим частіше вона буде його повторю-
вати. І навпаки.
6. ігнорувати чистку зубів

Дуже багато людей сміються, коли чують про 
зубні щітки і пасти для собак. Але, чесно ка-
жучи, єдиний метод боротьби з відкладенням 
зубного каменю - регулярно (якщо не щодня, то 
хоча б кілька разів на тиждень) очищати м’який 
зубний наліт. Тоді нічому буде перетворювати-
ся на камінь. Особливо важливо це зрозуміти 
власникам мініатюрних порід собак. Що навіть 
після самої ретельної санації ротової порожни-
ни ультразвуковим скалером, з поліруванням і 
очищенням ясенних кишень, потрібно стежи-
ти за чистотою зубів - інакше через 2-3 місяці 
камінь відкладеться знову. Найпростіше посту-
пово привчати молодих тварин до цієї несклад-
ної процедури.
7. вважати, Що наркоз має протипо-

казання маленьким породам

Ніхто не знає звідки, але поширилася думка, 
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що той-тер’єрам, йоркширським тер’єрам та 
іншим декоративним породам «не можна роби-
ти наркоз, бо вони помруть». Ну і, відповідно, 
не можна чистити зуби/видаляти молочні зуби 
під анестезією (краще нехай собака випробовує 
півгодинний стрес під час фіксації, а також буде 
піддана можливому травмуванню); ні в яко-
му разі не можна каструвати/стерилізувати (бо 
у сусідки померла собака через півроку після 
стерилізації); і не дай Боже робити наркоз під 
час проведення рентгенографії (ну це взагалі 

вже - вони що, не вміють робити рентгени?!). У 
загальному і цілому цей дивний міф, можливо, 
і заснований на якихось реальних подіях, але 
не існує такої хвороби, як «побічна дія наркозу 
дрібними породами собак». Оцінити анестезіо-
логічний ризик можна і потрібно для кожної тва-
рини індивідуально. І порода тут відіграє роль 
у плані спадкування генетичних хвороб серца, 
нирок та ін. А для оцінки анестезіологічного 
ризику навіть існує спеціальна шкала. Дуже ба-
гато ускладнень під час або після проведення 
анестезії пов’язані з нерозпізнаним хронічним 
або вродженим захворюванням, а також недо-
статньою кваліфікацією лікаря-анестезіолога. 
Саме тому, у мережі ВЦ «Алден-Вет» велика 
увага приділяється навчанню та регулярному 
підвищенню кваліфікації у лікарів.

лазаренко марія олександрівна

лікар-терапевт, лікар візуальної діагностики, 

англомовний спеціаліст

вул. ісаакяна, 1

вц «алден-вет»

тел.: (044) 236-33-22
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пet-терапІя

кожен, у кого є домашні улюбленці, знає, що 
тварини роблять нас щасливими. Але все 

більше наукових досліджень доводять, що до-
машні улюбленці можуть робити нас ще і здо-
ровими.
окремою дисципліною Pet-терапії є каністерапія 

(від лат. CAniS - собака) - лікування ХвориХ за до-

помогою собаки.

Історія каністерапії походить з 1796 року, коли 
в англійському графстві Йоркшир була засно-
вана лікарня для душевнохворих «Ретрит». За-
сновник лікарні Вільям Тьюк та його однодумці 
замінили традиційний на той час метод ліку-
вання психічнохворих (за допомогою гамівних 
сорочок і ліків) на християнські принципи спів-
чуття, любові, розуміння і довіри. В лікуванні 
стали застосовувати собак. Лікарі відзначали 
позитивний вплив тварин на хворих, у них зни-
зилася агресія і частота нападів.

Також американський дитячий психіатр Борис 
Левінсон помітив, як його маленькі пацієнти 
позитивно реагували на його собаку, який зна-
ходився в приймальні під час сеансу лікування, 
згодом і запропонував використовувати цих тва-
рин для лікування психічних розладів. Він впер-
ше вжив в 1969 році термін «pet-терапія».
час, проведений з твариною, покраЩує  фізич-

ний, розумовий, а також емоційний стан 

людини. 

Для людей з епілепсію за кордоном спеціально 
виховують собак-асистентів, які завжди поруч з 
людиною. Якщо у господаря стався напад, такий 
пес збереже його від небезпечних предметів або 
покличе по допомогу. Особливо натреновані со-
баки можуть за запахом розпізнавати швидкий 
напад і у такий спосіб допомагають господареві 
вжити заходів безпеки.
Відновлення після інсульту, важких операцій 
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та травм - процес зазвичай важкий та трива-
лий. Щодня потрібно виконувати безліч вправ, 
і тут собаки можуть бути добрими помічника-
ми. Вчені з’ясували, що в компанії з домашнім 
улюбленцем, при виконанні потрібних для реа-
білітації вправ, людина відчуває себе спокійні-
ше і впевненіше. Справа в тому, що собака не є 
конкурентом, він не осудить, не подумає нічого 
поганого про свого господаря, але складе ком-
панію і зробить заняття більш приємними. Тому 
власники собак з більшим бажанням виконують 
фізичні вправи.
Якщо собака досить великий, його можна ви-
дресирувати, щоб він допомагав людині підні-
матися по сходинках і взагалі утримувати рів-
новагу під час ходіння.
Ці знання вже застосовують на практиці в серй-
озних медичних установах. У дослідженнях 
було спростовано, що в стресових ситуаціях 
собаки заспокоюють краще, ніж волонтери або 
друзі.
За кордоном цей вид терапії дуже розповсюд-
жений, на жаль, в Україні маловідомий. Тільки 
в деяких великих містах є програми для занять 
з дельфінами, кіньми, собаками. Багато влас-
ників тварин помічають в них якості, якими 
можна допомагати іншим, але не знають, як 
їх правильно розвинути. У майбутньому буде 
більше центрів і програм, де «природні» лікарі 
зможуть ділитися теплом і любов’ю.

паЩенко тетяна іванівна

врач-терапевт, дерматолог

вц “алден-вет”

вул. серафимовича, 15а

тел.: (044) 500-35-35

ЦІлющІ ефекти 
pet-терапІї:

позитивний вплив, 
терапІя з використанням 
тварин, надає при таких 
захворюваннях:

психічНі переваги:

- зНижеННя стресу і тривоги;

- зНижеННя депресії;

- зНижеННя почуття самотНості та ізоляції;

- зНижеННя агресивНої поведіНки;

- збільшеННя здатНості приймати соціальНу та 

емоційНу підтримку.

фізичНі переваги:

- зНижеННя артеріальНого тиску;

- зНижеННя частоти серцевих скорочеНь;

- зНижеННя гормоНу стресу - кортизолу;

- збільшеННя гормоНів, пов’язаНих із здоров’ям 

і почуттям благополуччя - бета-еНдорфіНу, до-

фаміНу, окситоциНу, пролактиНу, серотоНіНу;

- стимул до фізичНих вправ;

- поліпшеННя дрібНої моторики.

- підвищеНа тривожНість;

- епілепсія;

- розсіяНий склероз;

- дцп;

- різНі види демеНції;

- у реабілітації після травм, іНсультів;

- при НадаННі паліативНої допомоги Не-

виліковНо хворим.
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незважаючи на те що останнім часом зима 
не балує нас снігом, проблеми низьких 

температур і підвищеної вологості все одно ха-
рактерні для нашого регіону. Ми, як власники 
собак, ігнорувати це не можемо. Нашим вихо-
ванцям у зимовий період року необхідні підви-
щена увага і турбота! У данній статті я хотіла 
б озглянути проблеми, з якими стикаються 
власники собак взимку і дати рекомендації, які, 
сподіваюсь, допоможуть вам і вашому чотири-
лапому другові провести зиму так, щоб від неї 
залишилися тільки приємні спогади.

небезпека № 1 - переоХолодження. 

На відміну від своїх бродячих родичів, домаш-
ні вихованці більш чутливі до холоду, оскільки 
більшу частину свого життя проводять у примі-
щеннях з кімнатною температурою, тому імуні-

тет і морозостійкість у них знижені. Більше за 
всіх страждають від низьких температур собаки 
декоративних порід, а також собаки з короткою 
шерстю. У меншій мірі схильні до дії низьких 
темератур собаки з густою і довгою шерстю. 
Однак тривале перебування на вулиці собаки 
взимку в будь-якому випадку небажано, неза-
лежно від породи вашого улюбленця.
що ж робити, щоб собака Не змерз?

1. У зимовий період часу організм нашого ви-
хованця потребує додаткової енергії для захисту 
від морозу. У зв’язку з цим щоденний раціон 
харчування повинен бути більш калорійним, 
ніж влітку або восени.
2. Нас завжди веселить, коли наш улюбленець, 
вибігаючи на вулицю, починає «прибирання» 
снігу, ковтаючи його. Ви повинні пам’ятати, 
що сніг не є заміною воді! Необхідно стежити 
за тим, щоб у собаки вдома завжди стояла на-

У коЖної пори рокУ свої особливостІ
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повнена свіжою водою миска.
3. Прогулянка має завжди бути активною, з 
пробіжками та іграми, але в той же час менш 
тривалою, ніж у теплу пору року.
4. Категорично не можна залишати собаку взим-
ку в машині - це загрожує переохолодженням, а 
з працюючим двигуном собака може отруїтися 
чадним газом.
5. Зима - це час, коли можна бути модним з ко-
ристю для здоров’я. Купуйте собаці попону або 
комбінезон, які захистять частини тіла, най-
більш чутливі до холоду (нирки і сечостатеві 
органи).

6. Якщо у собаки взимку мерзнуть лапи - прид-
байте спеціальне взуття або скористуйтеся 
спеціальними кремами або воском. Інформацію 
про їх використання ви можете отримати в зоо-
магазинах у продавців-консультантів або у ве-
теринарних лікарів мережі клінік «Алден-Вет».
7. Не допускайте, щоб ваш собака довго сидів 
або лежав на снігу, на землі або на холодному 
асфальті.
8. Цуценята, літні собаки, вагітні та лактуючі 
суки потерпають від холоду сильніше, ніж до-
рослі здорові тварини у віці від 2-5 років.
9. Мерзнути собаки можуть не тільки на вулиці, 
але й у квартирі: не допускайте, щоб вихованець 
лежав удома на холодній підлозі, на протязі. 
Місце, де лежить собака у будинку, повинно 
знаходитися вище підлоги не менше ніж на 8-12 
см.
Якщо собака на прогулянці починає тремтіти і 
піджимає лапи - це перші ознаки переохолод-
ження. У цій ситуації не варто намагатися «зі-
гріти» її пробіжкою або активними іграми. Кра-
ще якомога швидше повернутися в тепло. Якщо 
мерзне маленький собачка, його треба прямо на 
прогулянці взяти на руки і сховати за пазуху.
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гіпотермія (сильНе переохолоджеННя) характе-
ризується зниженням температури тіла до 36 
С0, загальною загальмованістю тварини аж до 
втрати свідомості. У такому стані тремтіння вже 
пропадає, але при цьому пульс слабшає або вза-
галі відсутній, дихання рідке і неглибоке. По-
дальше зниження температури призводить до 
важких порушень в організмі і, навіть, загибелі 
тварини. Щоб цього не сталося, при найменшій 
підозрі на погіршення загального стану вашого 
улюбленця, слід звернутися за допомогою до 
ветеринарного лікаря!

небезпека № 2 - обмороження 

Найчастіше у собак страждають подушечки 
пальців, вуха, молочні залози у сук, мошонка 
у псів. Першою ознакою обмороження є зміна 
кольору шкіри на пошкодженій ділянці. Після 
того, як відновлюється кровообіг, шкіра чер-
воніє і починає лущитися. Обморожені місця 
схожі на сліди від опіків - темні, а іноді чорні, 
вони чітко відрізняються  від здорової шкіри со-
баки. Зазвичай постраждалі ділянки відновлю-
ються протягом 14-20 днів, однак боліти будуть 

ще довго.
При обмороженні необхідна допомога ветери-
нарного лікаря. Головне не зробити поширену 
помилку — розтирати уражені ділянки тіла со-
баки!

небезпека № 3 - травматизм

Взимку, через ожеледицю, зростає небезпека 
вивихів, розтягнень, переломів і ударів. Уни-
кайте ігор та прогулянок на слизьких ділянках 
вулиці і ні в якому разі не дозволяйте собаці бі-
гати по льоду замерзлих водойм. Також узим-
ку збільшується ризик порізів подушечок лап 
склом та іншими гострими предметами, що 
приховані під снігом. Через низьку температуру 
навколишнього середовища судини звужують-
ся, чутливість кінцівки знижується - в резуль-
таті собака може не відразу відчути біль, насту-
пивши на щось гостре. Іноді сильний поріз лапи 
виявляється по кривавих слідах на снігу або в 
будинку. Необхідно обробити рану антисептич-
ними препаратами, накласти пов’язку і їхати у 
ветеринарну клініку.
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небезпека № 4 - алергія на сніг, Що тане

Оскільки екологія, на превеликий жаль, зали-
шає бажати кращого, в снігу, що випав за зиму, 
міститься величезна кількість важких металів 
та інших шкідливих речовин. Коли починає 
танути сніг, всі ці речовини потрапляють у 
повітря, викликаючи у деяких собак алергічні 
реакції. Ознаки захворювання, яке отримало 
назву «алергія на талий сніг», є кашель, чхан-
ня, виділення з очей і носа, іноді спостеріга-
ються шкірні реакції при контакті талого снігу 
зі шкірою кінцівок. При виникненні подібної 
алергії потрібно звернутися до ветеринарного 
лікаря негайно.
Окрему увагу хотілося приділити породам 
з укороченою мордою. Коли люди купують 
брахіцефалів як домашніх вихованців, зазвичай 
поняття не мають, з якими проблемами зі здо-
ров’ям вони можуть зіткнутися в майбутньому. 
Головною проблемою для них на все життя стає 
брахіцефалічний синдром — патологія, обумов-
лена укороченою частиною черепа і від того 
надмірною кількістю м’яких тканин на морді, 
вузькими ніздрями. Така особливість будови ви-

магає від тварини додаткових зусиль при вдиху, 
причому протягом усього життя! Тому для да-
них порід не тільки небезпечна висока темпера-
тура навколишнього середовища, але й не менш 
небезпечна низька температура. У собаки з уко-
роченою мордою при вдиху, повітря, що вди-
хається, не прогрівається, як у більшості порід. 
Брахіцефали при найменшому фізичному на-
вантаженні починають дихати інтенсивніше, за-
хоплюючи холодне повітря через пащу. Наслід-
ки даного процесу: риніти, тонзиліти, бронхіти, 
які брахіцефали переносять важко. Виділення з 
ніздрів, чхання, непродуктивний кашель, - ство-
рюється враження, що собака задихається.
Щоб попередити перелічені негативні явища 
взимку - необхідно скоротити час прогулянок.
Я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам 
уникнути подібних проблем і насолодитися та-
кою прекрасною порою року, як зима.

мировська наталя дмитрівна

головний лікар

вц “алден-вет”

вул. саксаганського, 76

тел.: (044) 501-12-16
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гемобартонельоз котІв

у наш час кішка є однією з найпопулярні-
ших домашніх тварин. Ми багато часу і 

сил присвячуємо турботі про своїх вихованців, 
намагаємося уберегти їх від хвороб. Проте од-
нією з найактуальніших проблем є саме інфек-
ційні захворювання. Існує ряд хвороб, від яких 
немає щеплень та після перенесення яких імуні-
тет не формується, і можливі випадки повтор-
них заражень.
Сьогодні ми поговоримо про кровопаразитарні 
хвороби. Однією з яких є гемобартонельоз кі-
шок.
гемобартонельоз - це заразна Хвороба, за якої Ха-

рактерним симптомом є анемія. можна зустріти 

й іншу назву, таку як інфекційна анемія кішок.

на даний момент це заХворювання залишається 

маловивченим. дуже багато питань стосують-

ся саме епізоотології заХворювання. однією з 

причин є те, Що збудника практично неможливо 

культивувати поза організмом господаря. ос-

новним видом гемобартенел, Що викликають ге-

мобартонельоз у кішок, є HAemobArtonellA feliS.

В останні роки широке розповсюдження та ви-
користання молекулярно-генетичних методів 
дослідження дозволяють проводити додатко-
вий ряд досліджень. Філогенетичний аналіз, 
проведений шляхом секвенування гена 16S 
рРНК, вказує на близьку спорідненість з ро-
дом Mycoplasma, а не з рикетсіями, як вважа-
лося раніше. Ці методи дозволили довести, що 
Haemobartonella felis вражає еритроцити, а кіль-
кість виділеної ДНК корелює з числом мікроор-
ганізмів у крові. За зарубіжними дослідження-

ми, є дані про наявність кількох штамів і навіть 
видів Haemobartonella.
Захворювання має широке розповсюдження. 
Кішки є найбільш сприйнятливим видом тварин 
до гемобартонельозу. Собаки так само можуть 
заразитися Haemobartonella felis, але вона рідко 
викликає у них клінічне захворювання.
чи небезпечний гемобартонельоз кішок для лю-

дей? зафіксованиХ даниХ про випадки гемобарто-

нельозу у людей немає. Хоча організми, Що на-

гадують гемотропну мікоплазму, були виявлені у 

людей з пригніченою імунною системою.

Збудник є грамнегативним, кислотостійким і не 
культивується поза господарем. Добре забар-
влюється за Романовським-Гімзою і подібними 
методами, погано - іншими аніліновими барв-
никами. Збудник чутливий до з’єднань миш’яку 
і тетрацикліну (до пеніциліну і стрептоміцину 
не чутливий). Є відомості про застосування в 
лікуванні фторхінолонами (зокрема енрофлок-
сацином), оскільки до нього чутливі мікоплаз-
ми, але позитивних результатів не було досяг-
нуто. Найчастіше зараження передається при 
укусах, подряпинах. Одним з основних шляхів 
передачі є трансмісивний (при укусах бліх і клі-
щів). Також не виключений механізм зараження 
кошенят внутрішньоутробно із молоком матері. 
Дуже часто інфекція може приймати персистую-
чий характер, такі тварини можуть бути носіями 
інфекції протягом усього життя. Хвороба може 
виникати і через зниження резистентності ор-
ганізму, на тлі інших інфекційних захворювань, 
паразитарних і онкологічних хвороб, вагітності 
або за несприятливих умов утримання.
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меХанізм розвитку:

Гемобартонели вражають еритроцити, в резуль-
таті клітини знищуються власними макрофа-
гами. Далі фагоцити починають знищувати не 
тільки уражені паразитами клітини, а й нор-
мальні, здорові еритроцити, що провокує ро-
звиток недокрів’я. У результаті розвивається 
гіпоксія тканин (недостатність кисню), можуть 
виникати крововиливи в органах і тканинах, що 
призводить до серцево-судинної недостатності 
та шлунково-кишковому синдрому. Інкубацій-
ний період, до прояву клінічних симптомів, 
може становити 1-2 тижні. Тривалість хвороби 
- 1-2 місяці. Смертність може сягати до 30 %.
Діагноз встановлюють на підставі клінічних 
та епізоотологічних даних, а також за резуль-
татами лабораторного дослідження. Але, нега-
тивний результат дослідження мазка крові не 
виключає присутність даного захворювання. 
Це пов’язано з тим, що при руйнуванні клітини 
збудник виходить із неї. Іноді потрібно повтор-
не дослідження мазка крові. 
Лікування полягає у застосуванні специфіч-
них препаратів при даному захворюванні, це 
препарати тетрациклінового ряду. Препарата-
ми вибору є доксициклін, Юнідокс солютаб, 
азидин. Дієтотерапія, застосування вітамінних 
препаратів та макроелементів, особливо тих, 
що впливають на кровотворну функцію. Ліку-
вання призначається лише лікарем. Перевищен-
ня дози чи не корректний вибір препарату може 
призвести до тяжких наслідків.

профілактика зараження:

Перш за все, це повноцінне годування та до-
гляд за твариною. Якщо це домашня тварина, 
не припускайте його контакту з безпритульни-
ми. Вакцинуйте своїх улюбленців вчасно і до-
тримуйтеся рекомендацій лікаря. Не забувайте 
про профілактичні обробки від ектопаразитів 
та дегельмінтизації тварин, а також обробляйте 
приміщення (квартири, підвали, парадні).

кошлай лариса григорівна

лікар-ординатор

вц “алден-вет”

вул. георгія гонгадзе, 20

тел.: (044) 463-49-39

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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чотири простих кроки У збереЖеннІ 
здорової «посмІШки» ваШого 
УлюбленЦя

для багатьох власників декоративних порід 
собак вже не є новиною, що представники 

таких порід, як чіхуахуа, йоркширські тер’єри, 
той-тер’єри, папільони, бішони та інш., схильні 
до виникнення захворювань ротової порожнини. 
Частіше за все вони проявляються утворенням 
зубного нальоту, який з часом мінералізується 
та перетворюється на твердий зубний камінь. 
Саме утворення зубного каменю призводить 
до початку розвитку небезпечних змін в утри-
муючих тканинах зуба: гінгівітів, пародонтитів,  
карієсу, пульпітів, одонтогенних абсцесів та в 
кінцевому результаті - до повної втрати зуба.
Аби завчасно профілактувати  розвиток  захво-
рювань ротової порожнини, у даній статті ми 

поговоримо з вами про 4 простих кроки для збе-
реження здорової «посмішки» вашого улюблен-
ця.

крок перший

Збалансований раціон за всіма поживними ре-
човинами. Якщо ваш улюбленець вживає на-
туральну їжу (кашу, м’ясо, невелику кількість 
овочів), то важливо декілька разів на тиждень 
давати тварині гризти спеціальні ласощі, які 
за консистенцією тверді та потребують більш 
довгого жування, що приводить до збільшення 
жувальних рухів та механічного видалення зуб-
ного нальоту. В наш час на ринку існує достат-
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ньо велика кількість товарів такого призначен-
ня: кісточки  для чищення зубів зі смаком м’яса, 
палички для чищення зубів зі смаком курячого 
м’яса, кісточки для профілактики утворення 
зубного каменю з вибілювальним ефектом. Але 
важливо пам’ятати, що для отримання ефекту 
необхідно давати такі ласощі регулярно, упро-
довж всього життя.
Якщо ваш чотирилапий друг приймає сухий 
корм комерційного виробництва, важливо 
пам’ятати, що необхідно давати добову норму, 
вказану на етикетці, згідно з вагою вашої тва-
рини. Якщо тварина не має вираженої харчової 
алергії, важливо годувати вашого улюбленця 
спеціальним кормом, який профілактує утво-
рення зубного каменю. Дія  корму заснована 
на балансі поживних речовин та спеціальній 
структурі гранул. У сухих кормах комерційно-
го виробництва строго контролюється баланс 
білків, оскільки їх надмірна кількість сприяє ут-
воренню зубного нальоту. Також контролюєть-
ся рівень кальцію, оскільки кальцій входить до 
складу зубного каменю при мінералізації нальо-
ту. Натуральні рослинні волокна (клітковина в 
гранулах) мають вирівняне паралельне розта-
шування, що, в свою чергу, приводить до струк-
туризації гранули корма у такий спосіб, що вона 
не розколюється на дрібні часточки, а зберігає 
свою пружність. Кожна гранула «одягається» на 
зуб та очищає його від нальоту по всій поверхні. 
Гранули такого корма крупніші за гранули зви-
чайних сухих кормів. Це забезпечує збільшення 
контакту з поверхнею зуба. При застосуванні  
кормів з позначкою «зубна дієта» (teeth diet) - не 
виникає потреби у застосуванні  додаткових ла-
сощів для видалення зубного нальоту.

крок другий

Необхідно привчити домашнього улюбленця до 
регулярного чищення зубів двічі на тиждень. На 
початку процесу навчання, ще зовсім у юному 
віці, таку процедуру варто проводити у вигляді 
ігор. При перших спробах варто застосовувати 
спеціальну зубну щітку для тварин, але без зуб-
ної пасти. Перші спроби навчання не повинні 
довго тривати, зазвичай це займає одну-дві хви-
лини. Варто пам’ятати, що ваш маленький друг 
не буде в захваті від того, що хтось намагається 
проникнути до його пащі, тому слід робити це 
послідовно, зі збереженням спокою. Візьміть до 
рук щітку та дайте можливість ознайомитися 
тварині з новим предметом, обережно підніміть 
щоку та доторкніться до зубного ряду, якщо тва-
рина почне гризти щіточку, не припиняйте своїх 
рухів, а навпаки, продовжуйте робити рухи  
назад-вперед, верх та вниз, імітуючи чищення 
зубів.  Повторюйте таку процедуру декілька 
разів на день, упродовж першого тижня. Коли 
тварина почне більш спокійно реагувати на 
проведення такої маніпуляції, можна починати 
застосовувати зубну пасту. Важливо пом’ятати, 
що товари, що призначені для людей, не підхо-
дять для тварин. Приміром, приємний для нас 
запах м’яти, викликає відторгнення у собак, 
оскільки вони мають більш розвинений нюх.

крок третій

Регулярне застосування рідкої зубної пасти для 
тварин. Особливо у тих, які споживають нату-
ральну іжу. М’які часточки корму налипають на 
поверхні зуба та до проведення чищення зубів 
можуть спровокувати утворення зубних бляшок 
(м’якого зубного нальоту), а від застосування 
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рідкої зубної пасти, яка додається до води, знач-
но зменшується їх утворення. Ефективність за-
снована на унікальній дії стабілізованого діок-
сида хлору, який стабільний за нормального 
рівня pH слюни здорової ротової порожнини 
тварини. Присутність бактерій, які є причиною 
неприємного запаху, порушують pН ротової по-
рожнини, активують при цьому діоксид хлора. 
Хлор вивільняється та знищує бактерії. При 
постійному застосуванні рідких зубних паст не 
залишається можливості для розвитку бактерій 
у ротовій порожнині.

крок четвертий

Регулярний  огляд  ветеринарного лікаря. Під 
час загального огляду лікар може виявити пато-
логічні зміни в зубній системі вашого улюблен-
ця, які недоступні вам при звичайному, домаш-
ньому огляді. Важливо не забувати, що постійне 
утворення зубного каменю - це постійно зроста-
ючий розвиток пародонтопатії, що може вини-
кати внаслідок хронічних захворювань  вну-
трішніх органів. Дуже часто порушення рівня 
рН ротової порожнини пов’язано  з хронічними 
захворюваннями нирок або печінки, які перебі-
гають безсимптомно. Для виключення таких 
небезпечних хвороб рекомендовано регулярно 

(один раз на шість місяців) проводити біохіміч-
не дослідження крові та ультразвукове дослід-
ження черевної порожнини вашого улюбленця.
варто пам’ятати, Що  здоров’я вашого чотири-

лапого друга цілком залежить від вас, отож 

не будьте байдужими до заХворювань ротової 

порожнини, адже вони викликають болючість та 

значний дискомфорт у тварини. внаслідок чого 

їм складніше розділити з вами радість життя. 

будьте здоровенькі! 

мудра олена леонідівна

лікар-ординатор

вц «алден-вет»

вул. героїв дніпра, 18

тел.: (044) 489-94-01





остеоартрит також відомий як дегенера-
тивне захворювання суглобів, за часто-

тою випадків у літніх тварин знаходиться на 
перших місцях. Вже у віці більше року його 
можна зустріти у 20 % тварин, з якими звер-
таються до ветеринарної клініки зі скаргами 
на кульгавість і біль у кінцівках. У собак віком 
близько 10 років ця цифра сягає 50 %.
Хвороба зазвичай проявляє себе важкорухомі-
стю хворого суглоба, кульгавістю різного сту-
пеня, болем і запаленням як самого суглоба, так 
і оточуючих його м’яких тканин.
початковими пошкоджуючими факторами мо-

жуть бути травми, надмірні фізичні навантажен-

ня, вроджені дефекти будови кістково-м’язової 

системи Що, поряд із погіршенням регенератор-

ниХ здібностей тканин і появою надмірної ваги, 

призводять до незворотниХ змін суглобовиХ 

ХряЩів.

У результаті мікротравм клітин суглобово-
го хряща вивільняються запальні ферменти, 
які пошкоджують поверхню хряща. Ці ушкод-
ження призводять до запалення тканин власне 
хряща і суглобової капсули, погіршення стану 
і розм’якшенню підхрящевої частини кістки. 
Коли чутливі тканини суглобової капсули і кіст-
ки пошкоджені значною мірою (зазвичай вже 
після значного пошкодження хрящів суглоба), 
з’являються ознаки болю, кульгавості, при-
пухлість навколишніх тканин і важкорухомость 
суглоба. Надалі організм реагує на пошкоджен-
ня процесами окостініння (осифікації) м’яких 
тканин, з метою стабілізувати суглоб, зменшити 
рухливість і, по можливості, зменшити больові 
відчуття. Однак цей дегенеративний процес за-
подіює зміни, що викликають больові відчуття 
протягом усього життя тварини.
Рентгенографія дозволяє визначити супут-

здоров’я 
та рУхливость сУглобІв
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ні зміни в суглобі і оточуючих його тканинах 
(осифікація, пошкодження підхрящевої ділян-
ки кістки). До початку лікування остеоартриту, 
важливо визначити наявність супутніх патоло-
гій, таких як фрагментований вінцевий відро-
сток, розрив передньої хрестоподібної зв’язки, 
травма меніска або бічних зв’язок, і усунути їх.
застосування повільно діючиХ лікарськиХ препа-

ратів, які покраЩують діяльність ХряЩової ткани-

ни суглоба:

ін’єкційні препарати

Полісульфат глюкозаміноглікан (Адекван) і 
гіалуронова кислота (Хионат), перший призна-
чається у вигляді внутрішньом’язових ін’єкцій, 
другий застосовується внутрисуглобово.
пероральні продукти

Глюкозамін, хондроїтин, довголанцюгові оме-
га-3 жирні кислоти. Найкращий ефект від їх 
застосування спостерігається у випадках при-
значень при перших найменших та найперших 
проявах остеоартриту. Також дуже корисно їх 
застосовувати клінічно здоровим собакам вели-

перШІ видимІ ознаки 
остеоартрозУ:

1. кульгавість;

2. підвищеНа чутливість або прояви агресії 

при пульпації уражеНої області;

3. зНижеННя фізичНої активНості;

4.  важкорухомість (особливо після 

відпочиНку);

5. твариНі важко вставати, лягати, підНіматися 

по сходах;

6. собака відмовляється або стає НездатНа 

стрибати. 
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ких порід, собакам у період інтенсивного росту, 
робочим та спортивним тваринам.
вНутрішНьосуглобові іН’єкції стероїдНих гор-

моНів (метилпредНізолоН, тріамциНолоН) 

Здатні зменшити запалення і біль у суглобі у 
тварин, стійких до інших видів терапії. Проте 
повторні ін’єкції гормонів можуть з високим 
ступенем імовірності посилити руйнування су-
глобового хряща внаслідок уповільнення синте-
зу клітин матриксу.
НестероїдНі протизапальНі препарати 

Застосовуються в основному для тимчасового 
полегшення больових відчуттів на етапі підго-
товки до реабілітаційної терапії. При тривалому 
застосуванні здатні викликати цілий ряд неба-
жаних побічних ефектів, що шкодять діяльності 
шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок. 
Хоча, в цілому, препарати цієї групи, що випу-
скаються в даний час для собак (Рімаділ, Рікар-
фа, Метакам) зарекомендували себе як високое-
фективні і малотоксичні препарати з вираженим 
знеболювальним ефектом. 
На розвиток і перебіг остеоартриту впливає 
маса різних факторів і спосіб життя в цілому, 
і тільки уважне спостереження за станом здо-
ров’я тварини може допомогти виявити перші  
ознаки цього захворювання і, відповідно, поча-
ти ранню і ефективну терапію.

зменшення маси тіла 

Рекомендується для собак з надмірною вагою, 
тому що при ожирінні спостерігається не тіль-
ки збільшення вагового навантаження на сугло-
би, але і погіршення регенеративних процесів 
у тканинах суглобового хряща на біохімічному 
рівні. У зоомагазинах, що розташовані в кожній 

з наших клінік, ви можете придбати спеціальні, 
дієтичні сорти для контролю ваги вашої твари-
ни.

реабілітаційна терапія

Основним методом реабілітаційної терапії є 
електротерапія, застосовувана метою зменшен-
ня запалення, набряку і болю. У домашніх умо-
вах необхідно виконувати пасивні згинання-роз-
гинання в широкому діапазоні рухів у суглобі 
для відновлення повного діапазону рухів. Після 
того як біль зменшився і больові відчуття зна-
ходяться під контролем, можна застосовувати 
гідротерапію (плавання у водоймах, спеціаль-
них ваннах, заняття на біговій доріжці у воді), 
що дозволить відновити нормальну рухливість 
хворих суглобів і наростити м’язову масу.
Для підтримання здоров’я і рухливості суглобів 
у наших клініках розміщені бігові доріжки - 
для кращого опрацювання рухливості кінцівок 
тварин. По можливості, намагайтеся надавати 
своєму вихованцеві активні фізичні заняття та 
достатній моціон, також проконсультуйтеся у 
ортопеда, який підбере індивідуальну програму 
для вашого улюбленця.

артеменко олексій миколайович

головний лікар, Хірург, ортопед
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