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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблема існування такої патології, як отит у собак 

залишається актуальною. Дана патологія цікава нам як з точки зору складності 

лікування, тому що великий арсенал лікарських засобів до сих пір не зміг 

забезпечити подолання даної патології, так і з соціального боку - гострий слух 

для собаки – питання життя і смерті, як для самої тварини так і для її господаря.  

Було встановлено, що для підвищення якості діагностики та терапії отитів 

необхідно розробити раціональний підхід, що включає: алгоритм подолання 

різних питань, котрі впливають (можуть впливати) на вирішення даної 

проблеми та виявити ризики, що сприяють рецидиву отитів і оцінити якість 

медикаментозної допомоги на різних етапах. 

Встановлено, що одним із головних питань при лікуванні отитів є 

застосування протимікробної терапії та формування «раціонального підходу 

щодо використання хіміотерапевтичних засобів» шляхом визначення 

антибіотиків як при індивідуальному виборі, так і для конкретного 

географічного регіону з метою ефективного емпіричного призначення на певній 

території. На фоні чого виникло питання пошуку раціональних препаратів для 

системного і місцевого застосування, використання яких може бути 

ефективним при отитах зовнішнього вуха у собак та при цьому не сприятиме 

появі резистентних форм антибіотиків. Відомо, що серед таких доступних 

вітчизняних ветеринарних препаратів на ринку є ВетОкс-1000, характеристика 

та ефективність якого відповідає нашому пошуку раціональних підходів за 

зовнішніх отитів у собак.  

Було встановлено, що вибір антисептиків за отитів можливо проводити 

лабораторним шляхом. Для чого експериментально дослідили, як може 

реагувати культура бактерій, виділена з вух, хворої на отит собаки, на паперові 

диски, просочені різними антисептиками.  

Також були вивчені зміни біохімічних та клінічних показників крові після 

парентерального введення ВетОксу-1000 собаці, що мала змішані патології. 
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Одночасно, з метою вибору оптимальної концентрації ВетОксу-1000 для 

парентерального введення, дослідили реакцію клітин крові собаки in vitro 

безпосередньо після інфузії препарату та in vivo при змішуванні даного 

препарату у різному співвідношенні з кров’ю собаки.  

В результаті проведених дослідів і отриманих результатів були 

обґрунтуванні раціональні підходи щодо діагностики і лікування зовнішніх 

отитів у собак та виділені важливі для практичного впровадження моменти. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали 

наукової роботи виконувалися для магістерської роботи студенти факультету 

ветеринарної медицини як частина науково-дослідної роботи кафедри 

факультету ветеринарної медицини з питання клініко-експериментального 

обґрунтування та розробки систем лікувально-профілактичних заходів за 

внутрішньої патології тварин, яка є розділом тематичного плану науково-

дослідної роботи НАУ. Термін виконання роботи тривав з 2016 по 2018 рр. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – визначити раціональні 

підходи терапії зовнішніх отитів у собак на фоні експериментального 

застосування Ветоксу-1000 як альтернативного способу лікування. 

Для досягнення мети провели моніторинг пацієнтів (собак) однієї 

ветеринарної клініки обласного центру, які обслуговувались впродовж 2016-2018 

років і мали клінічні ознаки зовнішнього отиту. Були поставлені такі завдання: 

– провести аналіз діагностики та лікування отитів внутрішнього вуха у 

собак та запропонувати раціональні підходи до їх виконання; 

– визначити «регіональну» чутливість збудників до антибіотиків за 

зовнішніх отитів у собак, що мешкають на території обласного центру для 

визначення індивідуальної та емпіричної протимікробної терапії; 

– вивчити місцеву реакцію шкіри вуха собаки при отиті за використання 

ВетОксу-1000 у якості антисептика; 

– експериментально дослідити можливості вибору антисептиків за отитів 

внутрішнього вуха у собак методом дисків; 
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- вивчити реакцію поверхні клітин крові собаки при використанні 

ВетОксу-1000 in vivо та при застосуванні різних концентрацій ВетОксу-1000 з 

кров’ю собаки in vitro; 

– вивчити зміни клінічних та біохімічних показників крові собаки за 

парентерального введення ВетОксу-1000; 

- обґрунтувати раціональні підходи при зовнішніх отитах у собак. 

Об’єкт дослідження –хворі на зовнішній отит собаки. 

Предмети дослідження – чутливість антибіотиків до мікрофлори з вух 

собак; місцева реакція шкіри вух на антисептики; реакція культури клітин з 

хворого вуха на паперові диски, просочені антисептиками; зміни клінічних і 

біохімічних показників крові при парентеральному застосуванні ВетОксу-1000 in 

vivo; зміни поверхні клітин крові за різних концентрацій ВетОксу-1000 in vitro. 

Методика дослідження – використовували статистичні, клінічні, візуальні 

та інструментальні методи дослідження вушної раковини собак, лабораторні та 

експериментальні методи досліджень. 

Дослідження проводили впродовж 2016-2018 років на базі однієї із 

ветеринарних клінік обласного центру. Статистичні дані формували згідно 

журналів амбулаторного прийому хворих. При діагностиці пацієнтів проводили 

клінічний огляд вушних раковин на наявність та характер патологічного 

ексудату. За допомогою отоскопа візуально оцінювали стан внутрішнього вуха, 

барабанної перетинки, наявність новоутворень, лусочок та ексудату. За 

присутності характерних для кліщового отиту кірочок проводили діагностику 

зіскрібку з вуха для виключення Otodectes cynotis загально прийнятими 

методами [11-12].  

Патологічний матеріал з вушних раковин тварин направляли до обласного 

філіалу державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи для визначення чутливості збудників до 

антибіотиків згідно встановлених методик [10].  



7 
 

Аналіз антибіотикограм проводили за критеріями визначення чутливості 

збудників до антибіотиків (зона затримки росту більше 25 мм–висока 

чутливість, 15-25–середня, 10-15–низька, нижче 10 мм–резистентні). 

Морфологічну оцінку мазків (фарбованих по Граму), виготовлених з 

культури клітин під час визначення чутливості до антибіотиків, проводили на 

кафедрі ФВМ НАУ, використовуючи «Определитель бактерий Берджи» [26].  

Для візуалізації мазків з культури клітин та оцінки клітин крові собаки при 

використанні різних співвідношень ВетОкс-1000 користувалися атласами та 

камерою-насадкою на мікроскоп DELTA OPTICAL 2.0 МР [18-21].  

Клінічний та біохімічний аналіз крові, тести га гормони щитоподібної 

залози проводили в спеціалізованій медичній лабораторії згідно стандартних 

сертифікованих досліджень. Показники оцінювали за референтними даними [24]. 

Експериментальну частину досліджень для оцінки вибору антисептиків при 

санації вух собак при отитах, сформували на базі методик, що використовуються 

для визначення чутливості до антибіотиків методом дисків.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено моніторинг 

територіальної чутливості антибіотиків при отиті внутрішнього вуха серед собак 

на території одного обласного центру з метою підвищення ефективності вибору 

антибіотикотерапії за умов емпіричного призначення; проведено 

експериментальну оцінку ефективності застосування антисептиків при отитах; 

вивчені клінічні та біохімічні показники крові собаки при парентеральному 

введенні ВетОкс-1000; оцінена реакція еритроцитів на різні концентрації 

ВетОкс-1000 in vitro та in vivo.  

Публікації та впровадження. За темою наукової роботи опубліковано  

2 наукові статті та 3 тези, розроблені 2 акти-впровадження щодо використання 

ВетОксу-1000 для санації вушних раковин у собак на базі однієї із з 

ветеринарних клінік обласного центру та сформовано пам’ятку-брошуру для 

власників собак з метою їх обізнаності у процедурі догляду за вушними 

раковинами собак за норми та при їх запаленні. Результати досліджень 

використовуються в навчальному процесі. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури 

Проблема подолання такої патології, як зовнішній отит у собак до сих пір 

залишається актуальною не дивлячись на те, що удосконалюються методики 

діагностики, схеми лікування, існує широкий вибір хіміотерапевтичних засобів 

для комплексної медикаментозної допомоги. Аналіз статистики відвідування 

клінік продовжує демонструвати потребу моніторингу даної патології та 

пошуку нових підходів до її вирішення [23, 28, 37-38, 40].  

Причиною отитів зовнішнього вуха є ряд причин: бактерії, грибки, віруси, 

кліщі та сприятливі фактори: алергізація організму різної етіології, особливо 

аліментарного походження, порушення гігієнічних режимів, тощо. Тому 

глибокий аналіз анамнестичних даних є запорукою встановлення діагнозу і 

контролю причин, які необхідно враховувати в комплексі [9, 11, 35].  

З метою диференційної діагностики проводяться загальний клінічний 

огляд тварини та поверхні шкіри вух, зіскрібок з вуха, зіскрібок-відбиток з 

поверхні шкіри вуха, отоскопія. Для досягнення ефективного лікування отитів 

обов’язково потрібно контролювати питання резистентності антибіотиків та 

проводити пропаганду їх раціонального застосування. Аналіз досвіду іноземних 

країн дає можливість зрозуміти глобальність проблеми, але не слід забувати 

про дослідження провідних вітчизняних науковців, які формують їх з 

урахуванням сьогоднішніх реалій. Так, Б. Т. Стегній з колегами наголошують: 

«…Учитывая тот факт, что собаки могут являться резервуаром возбудителей 

зооантропонозов, вопрос их здоровья имеет еще и эпидемиологический аспект. 

Несмотря на широкий спектр оказываемых ветеринарных услуг, доступность 

антибактериальных препаратов и наличие большого количества ветеринарных 

клиник, решить эту проблему удается далеко не в каждом случае. Проблема 

заключается в том, что современные лечащие ветеринарные врачи часто 

пренебрегают услугами бактериологических лабораторий или неверно 

трактуют полученные результаты» [1-3, 12, 25]. 
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Тому діагностика отитів повинна бути комплексною. Важливим моментом 

при лікуванні отитів є санація вушних раковин. Втім, ми не зустріли 

обґрунтованих лабораторних підходів стосовно вибору антисептиків при 

лікуванні отитів у собак, що теж може вплинути на появу резистентності, також 

це важливо і для поєднання протимікробних препаратів між собою. Для санації 

вушних раковин використовують професійні засоби: Стоп-Зуд спрей (Росія), 

Суролан (Австрія), Отомін (Україна), Посатекс (Нідерланди). В їх склад 

входять: антибіотики-левоміцетин, метронідазол, міконазолу нітрат, 

орбіфлоксацин; знеболюючі - лідокаїн та гормональні протизапальні препарати 

(ГПП) - мометазон, посаконазол, преднізолон. Тому їх слід підбирати 

індивідуально, дотримуватися режиму аплікації на поверхню вушної раковини, 

враховувати сумісність з іншими засобами [28, 37–38, 40].  

Вивчаючи сучасне ставлення до застосування протимікробних препаратів 

у світі та з метою подолання рецидивів, до яких відносяться і отити у собак, 

альтернативним способом лікування можуть стати препарати «нового 

покоління», до яких не виникає звикання антибіотиків. До них можна віднести 

гіпохлорит натрію, який в залежності від концентрацій використовуються 

внутрішньо, зовнішньо та парентерально. З досвіду застосування даного 

препарату безпосередньо для собак є результати щодо його використання з 

вмістом активного хлору в розчинах 300-3000 мг/л при сепсисі, дерматиті, 

піодермії та при інших патологіях. Для лікування алергодерматозів, 

інфікованих ран використовується розчин, що містить 600 мг активної 

речовини гіпохлориту натрію, який отримують шляхом активації 0,9% розчину 

хлориду натрію електрохімічним способом за допомогою електромезеров. 

Знайдена інформація, що при лікуванні отитів у собак, ефективним виявлялися 

розчини гіпохлориту натрию різної концентрації: так при отитах, що викликані 

стафілококами, стрептококами та грибками, особливо на початкових стадіях, 

для обробки використовували розчини з вмістом активного хлору 2000 мг/л у 

проміжках між введеннями в зовнішній слуховий прохід 12-24 години 

впродовж 5-10 днів та додатково 2-6 капель розчину крапали у вухо [13-14]. 
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Для виготовлення гіпохлориту натрію потрібне спеціальне обладнання. 

На сьогоднішній день є досвід застосування гіпохлориту натрію у якості 

офіцінального препарату фірми «Бровафарма» - «ВетОкс-1000», що містить на 

1 літр води 1000 мг гіпохлориту натрію. Згідно інструкції, для собак його 

використовують у якості аплікацій та зрошувань при абсцесах, флегмонах, 

дерматитах, розводячи у об’ємному співвідношенні 1:2 стерильною водою чи 

ізотонічним розчином [17, 38, додаток К].  

Реалізація пошуку раціональних підходів при лікуванні гострих та 

хронічних отитів передбачає і боротьбу з інтоксикацією на фоні запалення. 

Механізм дії гіпохлориту натрію пов'язаний з тим, що він є донором активного 

кисню, стимулює в організмі процес окислення токсинів, активізує макрофаги, 

покращує гематологічні показники та імунний статус, але в наукових джерелах 

частіше демонструються зміни в організмі на його введення, а саме на 

гіпохлорит натрію. Стосовно ВетОксу-1000, його застосовують парентерально 

1:2 з фізіологічним розчином натрію хлориду в дозах: для поросят - 10 мл на кг 

ваги тіла 1 раз на добу 3-5 днів внутрічеревинно та телят - 5 мл на кг ваги тіла 

внутрішньовенно; для ВРХ – у дозі 1 мл на 10 кг ваги щоденно 5 днів. Щодо 

парентерального застосування у собак є дані про призначенні при сепсисі, 

дерматиті, піодермії, ендометриті - одноразове крапельне введення собакам 

гіпохлориту натрію в дозі 5 мл/кг викликало поліпшення показників крові, але 

ми не знайшли даних стосовно парентерального введення ВетОксу-1000 саме 

для собак. Також, відсутні результати клінічних та біохімічних досліджень 

крові при застосуванні гіпохлориту натрію чи ВетОксу-1000 та вивчення їх 

впливу на стан клітин крові in vitro. Тому ми перевірили дію ВетОксу-1000 при 

парентеральному введенні у виробничих умовах клініки, а для порівняння 

використали референтні показники [13-14, 17-19, 21-22].  

Парентеральне введення препаратів завжди може бути небезпечним, так 

як він потрапляє безпосередньо у кров. В наукових роботах описується, що 

вивчаючи реакцію клітин на внутрішньовенне введення препаратів, можна 
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вивчити як позитивні, так і запобігти побічним ефектам, що можуть відбутися 

при безпосередній взаємодії біологічних рідин і препарату in vivo [36]. 

Стосовно застосування ВетОксу-1000 дане питання не вивчалось. 

Встановили, що проблема подолання отитів внутрішнього вуха широко 

вивчається, але залишається актуальною внаслідок існування ряду питань, 

вирішення яких потребує раціональних підходів щодо діагностики та 

лікування. При цьому важливо дотримуватися класичних схем та визначати 

чутливість антибіотиків, але і не забувати про нові підходи, які повинні 

підвищити ефективність боротьби з отитами у собак. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІКИ  

Дана приватна клініка ветеринарної медицини обласного центру, на базі 

якої проводилось дослідження, обслуговує переважно дрібних тварин 

центральних районів міста, також звертаються за допомогою і з районних 

центрів. Потік пацієнтів впродовж доби може коливатися від 20 до 50, що 

пов’язано з популярністю клініки та її розташуванням у центрі міста.  

Клініка має відділення для клінічного огляду тварин, для лікування 

тварин, хворих на інфекційні захворювання; хірургічне, службове, приміщення 

для відпочинку персоналу, приміщення для зберігання інвентарю та 

дезінфікуючих розчинів, миючих засобів. Лікування тварин, хворих на 

інфекційні захворювання здійснюється в окремому приміщенні. Ведеться 

необхідна документація: журнал амбулаторного прийому хворих тварин; 

журнали реєстрації гематологічних, мікроскопічних досліджень; журнали 

реєстрації серологічних, бактеріологічних, копрологічних досліджень; 

проводиться реєстрація відібраного патологічного матеріалу на визначення 

чутливості при отитах та реєстрації вакцинацій; журнал з техніки безпеки; 

книга скарг та пропозицій. Для запобігання розповсюдження захворювань 

проводять просочення дезкилимів 3%-вим розчином хлорного вапна; 

кварцювання бактерицидними лампами ДРТ-200 2 рази на добу; дезінфекція 

приміщень 1 раз на добу; дезінфекція столів після кожного прийому . 
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РЕЗУЛЬТАТИ  ВЛАСНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Моніторинг зовнішнього отиту у собак та шляхи його подолання 

З метою підвищення рівня допомоги собакам при зовнішньому отиті 

ретельно вивчили виробничі ситуації за 2016-2018 роки, що мали місце в 

умовах ветеринарної клініки обласного центру та виявили цілий ряд аспектів, 

що впливають на результативність лікування та ризики окремих етапів.  

В результаті чого ми систематизували та розробили алгоритм діагностики та 

терапії за зовнішніх отитів у собак (додаток А), а також ініціювали актуальні 

питання, що потребують взаєморозуміння і обговорення у ветеринарних колах 

(додаток М). 

1. Етіологічні чинники анамнезу отитів внутрішнього вуха у собак: 

серед основних причин появи даної патології - недостатня або повністю 

відсутня якісна гігієнічна очистка вушних раковин у собак; технічно 

неправильне очищення внаслідок незнання анатомічної будови вуха; хвороби 

вух паразитарної етіології (отодектоз), що сприяють появі бактерій і грибків 

(гігієнічні причини та порушення утримання тварин потребують роз’яснень та 

мастер-класів для власників собак). 

2. Етіологічні чинники   патогенезу отитів: 

сприятливі причини - активізація патогенної мікрофлори вушних раковин 

передує аліментарна алергізація організму на фоні недотримання стандартних 

для собак раціонів та зниження їх імунітету (аліментарні, імунологічні причини 

без подолання яких лікування отитів буде малоефективним).  

Супутні причини – симптомокомплекс хвороб різної етіології, які 

сприяють появі резистентних форм бактерій при застосуванні протимікробної 

терапії до відповідної етіології (протимікробна терапія хвороб іншої етіології 

змінює мікрофлору вух). 

3. Етіологічні чинники під час діагностики отитів в умовах клініки: 

відсутність диференційної діагностики паразитарних хвороб вушних 

раковин (обов’язкова мікроскопія зіскрібка за наявності кірочок у вухах). 
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Відсутність інструментальних методів дослідження вушних раковин 

(отоскопія) при первинному огляді з метою диференційної діагностики та 

контролю перебігу захворювання під час лікування (обов’язковий 

інструментальний контроль для ефективного лікування). 

Відсутність проведення цитологічних досліджень мазків-відбитків з 

вушних раковин для виявлення і диференціації збудників бактеріального і 

грибкового походження (наявність грибкової флори на фоні бактеріальної 

потребує розширення диференційної діагностики в лабораторних умовах). 

Відсутність або ігнорування потреби проведення лабораторних досліджень 

для визначення мікрофлори з вух при отитах та визначення її чутливості до 

антибіотиків (соціально-економічні причини, небажання власників пацієнтів 

проводити лабораторні дослідження або необізнаність лікаря, інші причини). 

4. Етіологічні чинники  під час діагностики отитів у лабораторії: 

при надходженні патологічного матеріалу, відібраного з вушних раковин 

собак при отитах, проводяться бактеріологічні дослідження та визначається 

чутливість до антибіотиків переважно без ідентифікації збудника 

(ідентифікація збудників потребує значних витрат, а для диференціації грибків 

патологічний матеріал одночасно потрібно направляти у хіміко-

токсикологічний відділ лабораторії, що потребує окремих затрат для 

власників). 

Під час лабораторних досліджень по визначенню чутливості до 

антибіотиків можливе використання дисків з препаратами, які не є широко 

вживаними або доступними для терапії у ветеринарних клініках (результати 

лабораторної діагностики не завжди можна реалізувати на практиці).  

Недостатній спектр діагностикумів (дисків з різних груп антибіотиків) для 

визначення чутливості антибіотиків. Повна відсутність можливостей 

співробітниками лабораторій використовувати диски, що містять компоненти 

сучасних представників препаратів, які є популярними у ветеринарних клініках. 

Наприклад Сінулокс, Кобактан, Морбофлоксацин, Цефтіоклін (мінімізується 

практична значимість лабораторних досліджень). 
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5. Етіологічні чинники терапії отитів внутрішнього вуха. 

Відсутність (ігнорування) вибору протимікробних препаратів тільки після 

бактеріологічних досліджень мікрофлори з вуха при його запаленні (поява 

резистентних форм антибіотиків, рецидиви отитів). 

Безконтрольне використання антисептиків для вушних раковин, 

порушення режимів їх аплікації, не врахування температури зовнішнього 

середовища після очищення вух у холодну пору року. Використання 

протипаразитарних вушних крапель (переважно з амітразом та інших), що 

змінює стан мікрофлори вушних раковин (відсутність методик і методів 

раціонального вибору антисептиків для очищення вух під час отитів; повна 

відсутність аналізу взаємодії протимікробних компонентів, що містяться в 

ін’єкційних і місцевих засобах та одночасно застосовуються під час терапії 

отитів (підвищується ризики алергізації організму, появи побічних ефектів і 

резистентних форм збудників). Самолікування собак їх власниками, вибір ними 

медикаментозної терапії без визначення причини та розуміння системного 

підходу до отитів. 

В результаті пошуку раціональних підходів щодо діагностики та лікування 

отитів внутрішнього вуха у собак вдалося встановити, що кількість тварин, які 

мали клінічні ознаки запалення внутрішнього вуха у одній із ветеринарних клінік 

міста становила: у 2016 році –69, у 2017 -57, на 2018 рік – 62 пацієнта. Серед 

них визначення чутливості збудників до антибіотиків за згодою власників собак 

було проведено тільки у 17 випадках (9 % пацієнтів), іншим тваринам 

антибіотикотерапія призначалась емпірично. Визначення чутливості збудників 

до антибіотиків тільки у 9 % не дає змогу широко оцінити «територіальну 

чутливість збудників до антибіотиків» при отитах у собак, так як дані 

дослідження були ініційовані тільки однією ветеринарною клінікою міста.  

Також було встановлено, що подібні дослідження інколи проводяться в 

умовах лабораторії гуманної медицини, але при цьому результати досліджень 

не можуть бути офіційно признаними, а виявлення чутливості до антибіотиків 

не завжди реалізованими, внаслідок використовування диски виключно з 
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медичними препаратами, практичне використання яких здатне породити іншу 

ланку проблем. Наприклад, при ускладненнях здоров’я пацієнтів, власник 

тварини буде мати привід для критики лікаря, який застосував препарати, що 

зареєстровані для ветеринарії. 

Окремо ще можна виділити і проблематику етичних відносин 

ветеринарних установ та «сиру базу ветеринарних законів», за допомогою яких 

можна було б підвищувати свідомість власників тварин та лікарів ветеринарної 

медицини, що дало б можливість визначатись з територіальною ефективністю 

конкретних груп антибіотиків для емпіричної терапії отитів у собак та 

контролювати появу резистентних форм збудників до антибіотиків. 

 

«Регіональна» чутливість до антибіотиків серед собак обласного центру, 

хворих на зовнішній отит 

Статистичний аналіз показав, що кількість собак, хворих на зовнішній отит 

складала: у 2016 році –69, у 2017 -57, а на початок 2018 року – 62 пацієнтів. 

Серед них було проведено визначення чутливості до антибіотиків за згодою 

власників тільки у 17 випадках (що відповідає 9 %), іншим тваринам 

антибіотики системної дії були призначені емпірично. При визначенні 

чутливості збудників до антибіотиків у дослідних собак за представлений 

період у 9 випадках (53 % пацієнтів) було встановлено найвищій ступінь 

чутливості (затримка росту 25 мм і більше) щодо антибіотиків 

цефалоспоринової групи (цефазолін) – 6 випадків, пеніцилінової 

(бензилпеніцилін, амоксіцилін) – 9 (відповідно 5 та 4), фторхінолонової групи 

(енрофлоксацин) – 4 випадки; аміноглікозиди (гентаміцин) -3, доксіциклін–2, 

інші групи по 1 випадку. Серед 17 випадків досліджених у одного пацієнта 

затримка росту була відсутня до жодного антибіотика, що потребує повторної 

перевірки. У 8 випадках із 17 не виявили високої чутливості збудників до 

антибіотиків (47 % пацієнтів) (табл. 1, додаток Б).  
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Отримані дані співпадають з результатами харківських вчених (2006 рік) 

щодо цефалоспоринів та фторхінолонів, не співпадають щодо пеніцилінової 

групи, але у їх випадку були задіяні напівсинтетичні пеніциліни (без 

бензілпеніциліну). Дані порівняння слід ураховувати умовно, внаслідок 

розбіжності досліджень по рокам, але за умов постійного моніторингу 

антибіотикограм у різних регіонах, мати і порівнювати такі дані є надзвичайно 

корисно. У іноземних джерелах наголошується про потребу аналізу збудників, 

їх морфологічну оцінку (моно чи змішані культури, видовий склад), визначення 

чутливості, врахування клінічного статусу пацієнта на фоні чого обираються 

антибіотики первинної допомоги або їх комбінація для конкретних випадків та 

визначається географії антибіотиків для емпіричної терапії отитів [5].  

Спільним для дослідників є те, що в мазках з вуха, відібраних від хворих 

на отит собак переважає змішана мікрофлора, що теж підтвердилось 

візуальною оцінкою мазків (рис 1.), виготовлених з патологічного матеріалу 

пацієнта № 14, який має часті загострення отиту (табл. 1., дослідження № 

15-16). В нашому випадку ми не мали можливості визначити патогенність 

збудників, але враховуючи аналіз антибіотикограм, оцінивши клінічний статус 

та результати мазків одного і того ж пацієнта, можна наголосити про наявність 

хронічного перебігу отиту, що імовірно, пов’язано з наявністю резистентних і 

патогенних форм збудників у вушних раковинах.  

 
 

 
 

Рис. а – грибки;  
рис. б – Г+ (крупні),  

Г- (дрібні палички); 

рис. в – Г + (крупні 

колонії грибків),  

Г+  (дрібні) коки; 

рис. г – Г + та  

Г- коки. 

Рис. 1 (а-г) - оцінка мікрофлори пацієнта, хворого на отит. Мазок 

виготовлено з культури бактерій, що використовували при визначенні 

чутливості збудників до антибіотиків. Фарбування по Граму, ×1000 
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Експериментальна оцінка використання Ветоксу-1000 у якості 

антисептика для вух собак, хворих на зовнішній отит (місцева реакція) 

Важливим моментом при лікуванні отитів у собак є вибір антисептиків. 

Було встановлено, що проводячи санацію вух собак при їх запаленні як окремо, 

так і при застосуванні протимікробних засобів перорально чи парентерально, 

зовсім не акцентується проблема індивідуального вибору антисептиків чи їх 

взаємодії з іншими препаратами у комплексі. Тим більше, для вибору 

антисептиків не застосовувуються лабораторні методи. Тому з метою вивчення 

даного питання ми використали експериментальний спосіб, в основу якого 

задіяли принципи, наведені в офіційних методиках та патенті [15, 30].  

Спочатку вивчали місцеву реакцію поверхні вуха собаки. Тест на реакцію 

шкіри вуха при обробці ВетОксом-1000 проводили до початку лікування і 

санації - патологічний ексудат обох вух був однокової інтенсивності. При 

порівнянні місцевої реакції шкіри обох вушних раковин у одного і того ж 

пацієнта після аплікації і очищення з використанням чистого препарату 

ВетОксу-1000, була встановлена виражена гіперемія правого вуха шкіри у 

порівнянні з лівим, що обробили розведеним 1:2 згідно інструкції препаратом. 

Через 5 хвилин після обробки колір вух вже не відрізнявся. Через 24 години 

візуальна оцінка гігієнічного стану обох вушних раковин шляхом огляду та 

підрахунку кількості використаних тампонів у порівнянні показала, що 

гігієнічний стан правої вушної раковини (чистий ВетОкс, рис. 2 а) був дещо 

кращий ніж лівої (розведений 1:2, рис. 2 б) (Додаток Г).  

 

 

Рис. 2 а - права вушна раковина (чистий) Рис. 2 б – ліва вушна раковина (1:1) 

Рис. 2 – візуальна оцінка стану вушних раковин собаки, хворої 

на отит після обробки чистим (а)  і розведеним Вет-Окс-1000 (б) 
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Отримані результати свідчать про важливість уточнення індивідуального 

режиму застосування антисептиків для санації вушних раковин з урахуванням 

інтенсивності патологічного ексудату, наявності пошкоджень на шкіри вух, 

індивідуальної реакції на препарат, породи собак з різною товщиною вух.  

 

Експериментальна оцінка використання Ветоксу-1000 у якості 

антисептика при отиті у собаки (методом дисків) 

Для реалізації експерименту були підготовлені стерильні диски з 

фільтрувального паперу, які автоклавували 4 години, потім 5 хвилин 

просочували розчинами 3 % перекису водню, Хлоргексидину та нерозчиненим 

Вет-Оксом-1000 (середній час контакту антисептиків при очищенні вух).  

Диски були розподілені на чашці Петрі з МПА, куди попередньо нанесли 

культуру, відібрану для визначення антибіотикочутливості з вух хворої на отит 

собаки. Через 12 годин провели оцінку результатів, враховуючи зони затримки 

росту. Так після 12 годинного культивування в термостаті на культурі, 

використаної з вушних раковин хворої собаки, ми отримали візуально помітні 

«зони затримки росту» біля дисків, що були просочені різними антисептиками 

(Додаток Г). Біля диску з Вет-Оксом-1000 виявили затримку росту та «доріжку» 

(рис. 3, б), подібно «стікаючої краплі». Біля диску з хлоргексидином (рис. 3, в) 

виявили чітку зону затримки, але меншу за розмірами і без розтікання. Біля 

диску з 3 % перекисом водню подібних змін не зафіксовано (рис. 3, г).  

 

 

  
Рис. а – візуалізація 

експерименту;  

рис. б – реакція на  

Вет-Окс-1000; 

рис. в – реакція на 

Хлоргексидин; 

рис. г – реакція на  

3 % Перекис водню 

 
Рис. 3 (а-г) – експеримент щодо вивчення реакції Ветоксу-1000, 

Хлоргексидину та 3 % Перекису водню на культурі клітин, отриманої з 

патологічного матеріалу під час загострення зовнішнього отиту у собаки 
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Принцип, що використали, дещо схожий з методикою, запропонованою 

вченими в патенті «модифікований спосіб визначення бактерицидних 

властивостей нових дезінфікуючих засобів» [15, 30]. 
 

Отримані результати щодо оцінки реакції мікрофлори з вуха хворої 

собаки на різні антисептики, демонструємо, як експериментальні, але, можливо, 

саме вони допоможуть нам виявити шляхи раціональної медикаментозної 

допомоги пацієнтам, хворих на зовнішній отит.  

 

Експерементальне вивчення  впливу Ветоксу-1000 на організм собаки зі 

змішаними патологіями при парентеральному введенні 

Дослідження проводили впродовж 2017-2018 років серед пацієнтів 

ветеринарної клініки обласного центру та кафедрі учбового закладу.  

Для діагностики змішаних патологій проводили загальний огляд тварин, 

звертаючи увагу на наявність специфічних та неспецифічних ознак, 

характерних для хвороб різної етіології. При порушенні цілісності шкіри, 

свербежі, скуйовдженості волосяного покриву проводили мікроскопію краплі 

крові на предмет виявлення мікрофілярій, а за присутності лусочок на  

шкірі – зіскрібок на предмет виявлення грибків. Вушні раковини оглядали 

отоскопом на наявність патологічного ексудату та за згодою власників 

пацієнтів - визначали чутливість до антибіотиків. Собакам, що мали 

дерматологічні проблеми, додатково призначали дослідження на гормони 

щитоподібної залози, особливо якщо пацієнти мали рецидиви захворювань. 

В результаті було встановлено, що не менше 50 % собак з 

дерматологічними симптомами, які обслуговувалися у клініці, мали змішану 

етіологію хвороб. Часто зустрічались такі поєднання, як: «дерматити, екземи та 

бактеріальні отити зовнішнього вуха з (або без) гіпотиреозом», «дерматити, 

екземи, бактеріальні отити зовнішнього вуха та дірофіляріоз», «дерматити, 

бактеріальні отити зовнішнього вуха, гіпотиреоз та дірофіляріоз», «дерматити 

та дірофіляріоз», «дерматити та лептоспіроз і дірофіляріоз». Тобто етіологічна 

структура хвороб собак даного регіону має змішаний характер і потребує 
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значних інтелектуальних та матеріальних ресурсів для широкої диференційної 

діагностики з обов’язковим визначенням чутливості до антибіотиків та 

подальшим забезпеченням комплексного медикаментозного лікування.  

Одним із таких складних пацієнтів клініки залишається середньоазіатська 

вівчарка віком 8 років (на 2018 рік). В анамнезі має регулярні протипаразитарні 

обробки (окрім, проти комарів), щеплювалася вакцинами «Nobivac», «Biokan», 

раціон складається з каш, яловичини, субпродуктів, кислого молока, вітамінів, 

останнім часом переведена на раціон «Pro Plan» hypoallergenic. На сьогоднішній 

день собака має хронічний отит зовнішнього вуха грибково-бактеріального 

походження, атопічний дерматит, ускладнений грибковою флорою. Агресивний 

прояв клінічних ознак став діагностуватися після 2016 року, який 

ознаменувався повторним зараженням на дірофіляріоз. Перший раз дане 

захворювання було діагностовано у 11 місячному віці (2010 рік), що на час був 

перший випадок, який виявили у собаки такого молодого віку в даній клініці. 

Собака отримувала специфічне лікування щодо дирофіляріозу (2010, 2016 

роки). При загостренні отиту, дерматиту проводиться комплексна 

протимікробна, стимулююча терапія та гігієнічні процедури лікувальним 

шампунем Ceva Douxo Pyo.  

Також, внаслідок того, що у липні 2018 року у собаки було діагностовано 

ендокринну патологію – гіпотиреоз (Т3– 1,87; Т4– 7,85 на 13.07.18), пацієнт з 

кінця липня 2018 року отримує L-тироксин. Після чого показники 

покращилися - Т3–1,63; Т4– 11,4, на 10.09.18 (при нормі - Т3– 0,03-2,0 нг/мл; 

Т4–12,0-50,0 нмоль/л). Гормонотерапія продовжується. За таких змішаних 

патологій, підбираючи протимікробну терапію для лікування бактеріальних 

отитів у собаки, нами було проведені дослідження по встановленню чутливості 

до антибіотиків. 

Враховуючи те, що у частини пацієнтів спостерігалися рецидиви 

бактеріальних отитів, ми прослідкували зміну чутливості мікрофлори до 

антибіотиків в динаміці на прикладі одного пацієнта (табл. 2, додаток В).  

Як видно з таблиці 2, чутливість мікрофлори, виділеної з патологічних виділень 
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при хронічному отиті у собаки, змінювалася впродовж трьох досліджень. При 

порівнянні результатів при першому визначенні виявили тільки два випадки 

чутливості. Після курсу антибіотиків пеніцилінового ряду – амоксициліну, 

друга перевірка мікрофлори на чутливість не виявила жодного випадку високої 

чутливості, що вірогідно, пов’язано зі зміною біологічних властивостей 

мікрофлори, імунною відповіддю організму, тощо. Після двох тижневої 

перерви був проведений третій контроль та встановлено появу високої 

чутливості вже у чотирьох випадках. Взагалі, високу чутливість (більше 25 мм) 

до антибіотиків, було встановлено тільки у шести випадках використання 

антибіотиків. 

Результати дослідів у динаміці демонструють нестабільність чутливості 

мікрофлори до антибіотиків на прикладі собаки, хворої на хронічний отит, ще 

раз підтверджує важливість таких досліджень для запобігання появи 

резистентних форм збудників при застосуванні протимікробної терапії.  

Це наштовхує на пошук нових підходів у лікуванні домашніх тварин за 

змішаних патологій, що рецедивують, особливо, при їх супроводженні 

патогенною мікрофлорою. Таким препаратом, на наш погляд, може стати 

гіпохлорит натрію або його доступна форма - ВетОкс-1000.  

 

Реакція поверхні клітин крові собаки при використанні ВетОксу-1000 in vivо 

та за різних концентрацій при змішуванні ВетОкса-1000 з кров’ю  in vitro 

Вивчаючи роботи науковців з гуманної медицини щодо перевірки різних 

препаратів in vitro до того, як їх використати парентерально, ми провели 

відповідне дослідження, що підтвердило можливість змінюватися поверхні 

клітин крові собаки під впливом різних співвідношень ВетОксу-1000.  

Після відповідного розчинення у шприці, виготовляли мазки крові, фарбували 

за Романовським та досліджували на предмет візуальних змін поверхні клітин 

крові собаки, використовуючи спеціальну камеру-насадку [19].  

Так, при експериментальному розчиненні від 1:1 до 1:3 (рис. 4, а, б, в), у 

всьому полі зору мікроскопа ми мали нетипові для еритроцитів собаки змінені 
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клітини крові - ехіноцити у порівнянні з контрольними мазками крові (рис. 6). 

 № а-1:1, дослід, (1 мл 

крові, 1 мл ВетОксу) 

№ б-1:2, дослід, (1 мл 

крові, 0,5 мл ВетОксу) 

№ в-1:3, дослід, (1 мл 

крові, 0,25 мл ВетОксу) 

   
а б в 

Рис. 4 – всі клітини крові видозмінені, мають вигляд ехіноцитів  

з вираженими шипами 
 

При розчинення крові з ВетОксом-1000 від 1:4 до 1:8, кількість ехіноцитів 

значно зменшувалась (рис. 5), відсоток видозмінених клітин, що 

характеризується як «ехіноцити», є мало вираженим, як у порівнянні з нормою 

(рис. 6), так і  з розчиненням 1:1 до 1:3 (рис. 4). 

№ 5 а -1:4, дослід, (1 мл 

крові, 0,125 мл ВетОксу) 

№ 5 б -1:4, дослід,  

(1 мл крові,  

0,125 мл ВетОксу) 

№ 5 в -1:8,  дослід,  

(1 мл крові, 0,06 мл 

ВетОксу 

   

Рис. 5   –   10 % клітин крові видозмінені  та мають вигляд 

ехіноцитів з малопомітними  шипами 
 

У контрольних розведеннях 1:1, при розчиненні крові 0,9 % розчином 

натрієм хлоридом (рис. 6 а) та при мікроскопії мазку, виготовленого з чистої 

крові (рис. 6 б), не було взагалі виявлено видозмінених клітин.  

№ 6 а-1:1, контроль,  

(1 мл крові, 1 мл 0,9 % NaCl) 

№ 6 б - чистий контроль   

(без розчинення крові) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

Рис. 6 –  відсутні видозмінені   клітини  крові  подібні  до ехіноцитів  

 



23 
 

Результати візуальної оцінки взаємодії ВетОксу-1000 з клітинами крові 

собаки під мікроскопом у різних співвідношеннях in vitro (рис. 4-6) 

демонструють, що оптимальною концентрацією для парентерального введення  

є співвідношення, як у досліді № 4 – 1:4, а саме: на 1 мл крові - 0,125 мл 

ВетОксу-1000. 

Обране 1:4 співвідношення ми і використали для парентерального 

введення даному пацієнту (in vivo), обравши при цьому експериментальний 

курс лікування ВетОксом-1000 - п’ять діб внутрішньовенно краплинно у об’ємі 

25 мл препарату на 200 мл 0,9 % розчину натрію хлориду зі швидкістю одна 

крапля за секунду. Для чистоти досліду собака не отримувала 

медикаментозного лікування впродовж місяця до того, як розпочали введення 

препарату та 10 днів після його введення. Слід зазначити, що дослідом і 

контролем виступав один і той же пацієнт, що мав змішані патології з 

хронічним перебігом (отити, дерматити, гіпотеріоз), до та після 

парентерального введення ВетОксу-1000. Підібрати групу тварин з 

ідентичними патологіями для постановки класичних досліджень не має 

можливості. Тому ми переслідували мету – виявити певні зміни в крові, які б 

змогли продемонструвати наявність відповідної реакцію організму собаки на 

парентеральне введення ВетОксу-1000. 

 

Зміна клінічних та біохімічних показників крові за парентерального 

введення ВетОксу-1000 

Біохімічні та клінічні аналізи крові були проведені на початку та на 10 

добу після введення препарату у суміжній до ветеринарної клініки 

сертифікованій лабораторії [Додатки Д, Ж].  

Між показниками крові собаки до (табл. 3-4, колонки С) та після 

експериментального парентерального введення ВетОксу-1000 (табл. 3-4, 

колонки D, I, F) виявили помітні зміни, які характеризують наявність реакції 

організму на даний препарат. В свою чергу, показники після його введення 

(колонка I) мають відмінності від референтних (колонка К). 
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Клінічні показники крові (табл. 3), на наш погляд цікаво 

продемонстрували реакцію організму на парентеральне введення ВетОксу 

впродовж 10 діб та відрізнялися від норми (колонка К). Так на 10 добу (5 діб 

після останнього введення), ми мали реакцію щодо збільшення лейкоцитів, 

ШЗЕ, палочкоядерних нейтрофілів понад норму на фоні зниження гемоглобіну 

та еритроцитів нижче норми, що можна розглядати як специфічну реакцію, що 

демонструє активізацію запального процесу. Втім, враховуючи те, що наш 

пацієнт має змішані з хронічним перебігом патології, які супроводжуються 

рецидивами і ускладнені бактеріальними нашаруваннями, така реакція може 

свідчити і про активізацію боротьби в організмі собаки. При цьому 

лейкоцитарний індекс інтоксикації збільшився з 1 до 2 одиниць.  

Аналізуючи результати біохімічних показників крові (табл. 4), помітні 

реакції щодо збільшення глюкози в межах норми та непрямого білірубіну 

значно понад норму, білків, у тому числі і глобулінів понад норму на фоні 

зменшення альбумінів та холестерину нижче норми. Інші печінкові маркери 

знижувалися впродовж десяти діб в межах норми. Показники роботи нирок 

збільшувалися в межах норми без значних коливань. В цілому, отримані дані 

свідчать про наявність хронічного запального процесу з рецидивами та 

присутність патогенної мікрофлори в організмі. Маючи такі загрозливі цифри 

щодо наявності запального процесу, непрямого білірубіну та деяких інших 

показників, даному пацієнту через декілька днів після повторних аналізів крові 

і парентерального введення ВетОксу-1000, була призначена комплексна терапія 

– Сінулокс 5 днів, Катазал 10 днів, Тіроксин по життєво, Глюкоза підшкірно 5 

днів, крапельниць тварина вже не отримувала, пацієнт мав помітну активність в 

поведінці, яка підвищилась ще під час експериментального введення ВетОксу 

без застосування інших засобів. Апетит був збережений в продовж всього 

лікування. Після застосування даної медикаментозної схеми лікування 

показники крові собаки помітно змінилися (табл.  3-4, колонка G). Запальний 

процес, судячи по рівню лейкоцитів, ЩЗЕ, нейтрофілів зменшився, гемоглобін 

підвищився. Втім, біохімічні показники у порівнянні з даними після введення 
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ВетОксу суттєво не змінилися. За принципом, що був використаний при 

вивченні реакції клітин в мазках крові собаки після змішування препарату in 

vitro, провели порівняльне дослідження мазків до та після введення 

ВетОксу-1000 (рис. 7-8).  

 

 
  

 

Рис. 7 а-б – візуалізація клітин крові  

до застосування ВетОксу-1000;  

Рис. 8 в-г – візуалізація клітин крові  

після парентерального введення 

ВетОксу-1000 ВетОксу-1000; 

 

Аналіз мазків крові собаки (фарбування за Романовським) проводили, 

використовуючи камеру-насадку на мікроскоп DELTA OPTICAL 2.0. 

Візуальний аналіз демонструє зміну інтенсивності забарвлення еритроцитів 

(рис. 7, а та б), що, вірогідно, свідчить про покращення надходження кисню в 

тканини організму. Клітини в мазках крові собаки після парентерального 

введення ВетОксу-1000 мають яскраве забарвлення, розширився 

морфологічний склад клітин крові, а в полі зору стали потрапляти фагоцитарні 

лімфоцити (рис. 8, в та г). 

 

Експерементальне вивчення змін на поверхні клітин крові собаки при їх 

взаємодії з Ветоксом-1000 у різних концентраціях  in vitro 

При парентеральному введенні препаратів, особливо, 

внутрішньовенному, важливо оцінювати контактну реакцію клітин крові на їх 

поверхні при безпосередній їх взаємодії з препаратом, що можуть 

характеризуватися відповідними змінами та відбуватися за рахунок осмосу і 

дифузії за внаслідок різних концентрацій. При вивченні нових препаратів це є 

важливим фактом, що потребує перевірки [36]. Проводячи експериментальні 

дослідження щодо оцінки реакції організму собаки на внутрішньовенне 
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введення ВетОкс-1000, ми перевірили реакцію клітин крові при її 

безпосередньому змішуванні in vitro у різних співвідношеннях з подальшим їх 

візуальним оцінюванням у мазках. Для дослідження використали порцію крові 

від однієї собаки, яка за клінічними та біохімічними показниками не мала 

відхилень від норми. Кров відібрали в пробірку без стабілізатора та швидко 

розділили на п’ять порцій. Чотири порції крові були експериментальними: 

рис. 9 а –1 мл крові змішували з 1 мл ВетОкс-1000 (1:1), рис. 9 б -1 мл крові 

змішували з 0,5 мл ВетОкс-1000 (1:2), рис. 9 в - 1 мл крові змішували з 0,25 мл 

ВетОкс-1000 (1:3), рис. 9 г - 1 мл крові змішували з 0,125 мл ВетОкс-1000 (1:4), 

після чого з даних порцій виготовили мазки. Для контролю з однієї порції 

виготовили мазки крові без додавання препаратів (рис. 9 ж) та одну порцію 

змішали у співвідношенні 1:1 з 0,9 % розчином натрію хлориду (рис. 9 д).  

     
 а-(1:1) б-(1:2) в-(1:3) г-(1:4) д –фіз.розч. ж - кров. 

Рис. 9. - зміни в еритроцитах собаки за використання ВетОкс-1000  

у різних співвідношеннях in vitro  
 

Мікроскопія мазків крові собаки, виготовлених при змішуванні з 

ВетОксом-1000 у порівнянні з контролем демонструє характерні візуальні 

зміни, що відбулися з еритроцитами. Так, при розчиненні крові собаки у 

співвідношеннях від 1:1 до 1:3, у всіх полях зору мікроскопа (рис. 9 а, б, в) 

виявлені нетипові для еритроцитів собаки змінені клітини крові – ехіноцити 

(зазвичай, вважаються артефактами, але можуть свідчити і про певні негативні 

зміни на поверхні клітин). При розчинення крові з ВетОксом-1000 у 

співвідношенні 1:4 кількість ехіноцитів зменшилась до 1 % у всіх полях зору 

(рис. 9, г). У контролі – видозмінені еритроцити були відсутні (рис. 9, д, ж). 

Результати дослідження демонструють, що при змішуванні 

нестабілізованої крові собаки з препаратом ВетОксом-1000 у співвідношенні 

1:4 in vitro, а саме: на 1 мл крові-0,125 мл ВетОксу-1000, в мазках крові не було 
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виявлено патологічно змінених клітин у порівнянні з контролями, де 

застосовували 0,9 % розчин натрію хлориду і нерозчинену кров. Отримані 

результати свідчать, що змішування крові собаки з ВетОксом -1000 in vitro у 

співвідношенні 1:4 (на 1 мл крові-0,125 мл препарату) можна вважати 

співвідношенням, яке не викликає змін на поверхні клітини крові собаки. 

 

Обґрунтування раціональних підходів лікування зовнішніх отитів у собак 

Результати, що наводяться вище, демонструють потребу у вирішенні «старої 

проблеми» - зовнішнього отиту у собак під новим кутом. Так, наприклад, вибір 

протимікробних засобів через визначення чутливості збудників до антибіотиків, є 

відомим доведеним фактом, але при цьому сучасна тенденція демонструє низькій 

відсоток їх ініціювання серед пацієнтів, навіть великих обласних центрів. 

Вивчаючи дану ситуацію, стало зрозуміло, що це пов’язано не тільки з 

економічним становищем в країні, а із відсутністю ініціатив з боку ветеринарних 

лікарів. Із нових питань, вирішення яких є, на наш погляд, важливим, це вибір 

антисептиків при отитах через лабораторні дослідження.  

Відомо, що антисептики і препарати системної дії, що використовують при 

терапії отитів у собак, мають або можуть мати різні компоненти. Внаслідок чого 

виникає питання їх сумісності при одночасному застосуванні та ефективності 

використання антисептиків за різного перебігу хвороби.  

Тобто для пошуку раціонального і ефективного лікування отитів важливий 

кожний етап, що демонструємо у схемі нижче (рис. 10). 
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Рис. 10 – раціональний підхід для підвищення ефективності діагностики  

та терапії  зовнішніх отитів у собак 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Кількість пацієнтів, хворих на зовнішній отит у межах однієї 

ветеринарної клініки обласного центру склала: у 2016 році –69, у 2017 -57, на 

2018 рік – 62 собак. Серед них визначення чутливості збудників до антибіотиків 

за згодою власників собак було проведено у 17 випадках (9 % пацієнтів), іншим 

тваринам антибіотикотерапія призначалась емпірично.  

3. Сформована «територіальна» чутливість до антибіотиків серед собак 

обласного центру, хворих на зовнішній отит за 2016-2018 роки: у 9 випадках 

(53 % пацієнтів) - найвищій ступінь чутливості затримки росту антибіотиків 

(більше 25 мм): цефалоспорини (цефазолін) –6 випадків, пеніциліни 

(бензилпеніцилін, амоксіцилін)– 9 (відповідно 5 та 4), фторхінолони 

(енрофлоксацин)–4 випадки; аміноглікозиди (гентаміцин) -3, тетрацикліни 

(доксіциклін)–2, інші групи по 1 випадку. У 8 випадках із 17 (що складає 47 % 

пацієнтів) не було виявлено високої чутливості збудників до антибіотиків.  

3. Місцева реакція шкіри вушних раковин у пацієнта після їх обробки 

чистим ВетОксом-1000 візуально проявилася вираженою гіперемією шкіри 

вуха та трималася не більше п’яти хвилин у порівняння з вухом, що було 

оброблено розведеним 1:2 препаратом. Ступінь очистки обох вушних раковин 

через 24 години показав, що гігієнічний стан вушної раковини за використання 

чистого ВетОксу кращий ніж лівої, де використовувався розведений препарат.  

4. Експериментальна оцінка антисептиків після 12 годинного 

культивування з патологічного матеріалу, що відбирали під час загострення 

отиту у собаки, виявила помітну затримки росту. Зона затримки росту бактерій 

з диском, просоченим ВетОксом-1000, була розгалужена і додатково мала 

«доріжку» затримки росту. Біля диску з хлоргексидином - зона затримки 

менша, але чітка. Біля диску з 3 % перекисом воднем зона затримки не 

зафіксована. Отримані результати можна інтерпретувати як позитивні на 

рахунок використання ВетОксу-1000 для санації вушних раковин у собак.  

5. На фоні парентерального введення ВетОксу-1000 собаці зі змішаною 

етіологією хвороб (отит, дерматит, гіпотиреоз, дирофілляріоз в анамнезі)  
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в дозі - 0,125 мл ВетОксу на 1 мл крові, що в перерахунку на 200 мл 0,9 % 

розчину натрію хлориду складало 25 мл ВетОксу-1000, результати аналізів 

крові впродовж десяти діб змінювалися. Після введення ВетОксу-1000 

з’явилися фагоцитарні лімфоцити з вираженим забарвленням клітин у 

порівнянні із контролем. На 10 добу після введення - збільшення лейкоцитів, 

ШЗЕ, палочкоядерних нейтрофілів понад норму на фоні зниження гемоглобіну 

та еритроцитів нижче норми. На 10 добу - збільшення глюкози в межах норми 

та непрямого білірубіну і білків, у тому числі і глобулінів понад норму на фоні 

зменшення альбумінів та холестерину нижче норми, що може свідчити про 

активізацію запального процесу у пацієнта з хронічним перебігом без 

застосування системної антибіотикотерапії. Після введення Сінулоксу та 

Катозалу названі клінічні показники зменшилися до норми, а біохімічні 

показники після введення ВетОксу стабілізувалися.  

6. При розчинення крові собаки in vitro від 1:1 (1 мл крові, 1 мл ВетОксу) 

до 1:3 (1 мл крові, 0,25 мл ВетОксу) всі клітини в полі зору мікроскопа змінені, 

мають вигляд ехіноцитів; при розчиненні від 1:4 (1 мл крові, 0,125 мл ВетОксу) 

до 1:8 (1 мл крові, 0,06 мл ВетОксу, кількість змінених клітин незначна, та є 

поодинокі ехіноцити у порівнянні з контролем (1 мл крові, 1 мл 0,9 % NaCl) та 

нормою (нативна кров). Згідно результатів (in vitro) оптимальна концентрація 

ВетОксу-1000 для парентерального введення собаці (in vivo) складає - 0,125 мл 

ВетОксу на 1 мл крові, що в перерахунку на 200 мл 0,9 % розчину натрію 

хлориду становить 25 мл ВетОксу-1000. 

7. Раціональний підхід щодо вирішення проблеми зовнішніх отитів у собак 

включає: визначення чутливості до антибіотиків і антисептиків лабораторними 

методами; врахування основних і сприятливих чинників появи отитів; 

діагностика та контроль ефективності лікування отоскопією; ініціювання 

питання боротьби з отитами серед ветеринарних установ та клінік, які можуть 

сприяти підвищенню якості обслуговування та обізнаності власників собак 

щодо патологій внутрішнього вуха. 

Пропозиції представлені у актах – впровадженнях (Додатки М, Н). 
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Додаток А - алгоритм діагностики та терапії за зовнішнього отиту  у собак 

 

 

 

 

1 етап – огляд вушної порожнини, оцінка її  ступеню ураження 

 

 

  

2 етап – отоскопія; зіскрібок-відбиток та цитологічне дослідження,  

відбір патологічного матеріалу на чутливість до антибіотиків 

 

 
 

 

3 етап – посів патологічного матеріалу на середовища для визначення 

бактеріальної і грибкової флори одночасно, вивчення морфології збудників; 

визначення чутливості збудників до антибіотиків  
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4 етап – вивчення морфології збудників для визначення комплексного  

медикаментозного лікування  

 

 

 

5 етап – вибір протимікробних засобів для системного та місцевого 

застосування 

 

  

 
6 етап – контроль ефективності лікування за допомогою отоскопа,  

контроль побічних ефектів при застосуванні  антибіотиків,  

дотримання режиму аплікації антисептиків на поверхні вух собаки  

(див. додаток П) 
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Додаток  Б – «територіальна антибіотикограма» за результатами 

визначення чутливості збудників з вушних раковин собак, хворих на 

зовнішній отит 

 

Табл. 1 – територіальна антибіотикограма за результатами 

визначення чутливості збудників з вушних раковин собак, хворих на 

зовнішній отит, 2016-2018 рр. 

Порода та  
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о
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к
ан

ам
іц

и
н

 

Пеніц Цефал Фторхінолон Ааміноглік Те Макрол Ле Лі Протиг 

1.  

Йорк. 

тер’єр 
«Ніка» 

1.  10.03.16 19 0* 34 36 34 0 0 33 26 -** 26 22 0 27 0 0 0 

2.  
Фокс 

«Барсік» 
2.  02.04.16 30 26 24 33 29 0 0 21 30 - 30 17 0 18 0 0 0 

3.  
Амер. буль. 
«Н» 

3.  17.06.16 10 0 0 25 25 0 0 10 0 - 24 0 0 23 0 0 
2

5 

4.  
Вестхай-

ленд «Н» 
4.  11.07.16 0 0 0 0 17 0 0 0 16 - 16 0 0 0 0 0 0 

5.  
Фр. бульд 

"Гучі" 
5.  10.07.16 0 0 22 0 22 26 0 0 0 - 0 0 0 13 0 0 0 

6.  
Боксер 
"Джина" 

6.  19.07.16 0 0 0 0 18 19 0 16 0 - 0 17 0 20 0 0 0 

7.  
Такса 
"Ельза" 

7.  07.09.16 28 0 17 29 20 21 0 17 0 - 0 18 0 22 0 0 0 

8.  
Нюфау 
ленд «Н» 

8.  12.11.16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

9.  
Нім. вівч. 

«Веста» 
9.  26.01.17 12 13 20 10 16 19 17 15 13 - 13 0 0 0 0 0 0 

10.  
Такса 
"Фокс" 

10.  10.05.17 30 25 16 0 18 20 0 0 0 - 0 0 0 16 0 0 0 

11.  
Пекінес 

"Герц" 
11.  14.11.17 36 31 24 34 25 0 27 18 22 - 22 0 17 0 20 0 0 

12.  
Нім. вівч. 
«Байкал» 

12.  26.12.17 12 13 20 10 16 19 17 15 0 - 13 0 0 0 0 0 0 

13.  
Йорк. 
тер’єр 

«Пандора» 

13.  28.12.17 0 0 15 22 0 0 20 0 0 - 18 0 0 0 0 0 0 

14.  14.01.18. 0 0 19 17 19 18 18 12 17 - 17 0 0 0 0 0 0 

14.  

Сер. азіат. 

вівч. 
"Міка" 

15.  09.02.18 27 31 18 17 15 0 21 22 18 - 21 0 0 0 0 - 0 

16.  18.02.18. 13 17 12 19 19 0 16 20 21 - 19 0 0 0 0 13 0 

15.  
Стаф 

«Барні» 
17.  25.02.18. 0 12 11 25 24 0 23 0 27 26 0 26 0 0 14 0 0 

Кількість випадків високої 
чутливості, > 25 мм 5 4 1 6 4 1 1 1 3 1 2 1 0 1 0 0 1 

 

Примітка:  

* 0 – зона затримки відсутня або менше 10 мм;  

** «-» - диски з цією групою не використовувались;  

   «сірий колір комірки» - візуально виділено випадки високої чутливості при зоні 

затримки росту більше 25 мм. 
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Додаток  В - зміна чутливості до антибіотиків у собаки з рецедивуючим 

отитом зовнішнього вуха 

 

Табл. 2 – зміна чутливості до антибіотиків (антибіотикограма) у 

собаки з рецедивуючим бактеріальним отитом зовнішнього вуха, 2018 рік 
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1 

09.02.18 
/ кільк. 

випад. 

*** 

27*

* 
31 18 17 15 0* 21 22 18 - 21 0 0 0 0 - 0 

1 1                

2 

18.02.18/ 

кільк. 

випад. 
*** 

13 17 12 19 19 0 16 20 21 - 19 0 0 0 0 13 0 

                 

3 

01.03.18.

/ кільк. 
випад. 

*** 

0 12 11 25 24 0 23 0 27 26 21 26 0 0 14 0 0 

   1     1 1  1      

Випадки високої 

чутливості разом 
1 1  1     1 1  1      

 

Примітка:   

*0 – зона затримки відсутня або менше 10 мм;     

** - «сірий колір комірки» - візуально виділено випадки високої чутливості  при зоні 

затримки росту більше 25 мм;  

***/ кількість випад. – частота виявлення  випадків у разі затримки росту бактерій 

більше 25 мм. 
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Додаток  Г – етапи експериментального дослідження по вивченню 

ефективності антисептиків при отитах у собаки 

 

 

 

 
1. чутливість до 

антибіотиків на культурі з 

патматеріалу,  хворої на отит 

собаки 

2. вибір 

антисептиків 

3. приготування 

паперових дисків 

   

  

4. просочення дисків різними 

антисептиками 

5. накладання дисків з антисептиками 

на культуру з пат матеріалу  

хворого вуха собаки 
  

  
6. результат, де застосовані диски, 

просочені різними антисептиками  

при їх витримці в термостаті  
(зони затримки росту відсутні) 

7. результат, де застосовані диски, 

просочені різними антисептиками  

без їх витримки в термостаті  
(зони затримки росту  присутні) 
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Додаток  Д - клінічний аналіз крові собаки з хронічними патологіями 

(отит, дерматит, гіпотиреоз) на фоні парентерального  

введення ВетОксу-1000 

 

Табл. 3 – клінічний аналіз крові собаки з хронічними патологіями 

(отит, дерматит, гіпотиреоз) на фоні парентерального введення 

ВетОксу-1000 

 

Клінічний аналіз крові собаки при 

парентеральному введенні 

ВетОксу-1000 

2018 рік Референтні значення 

крові собаки  13.07. 23.07. 10.09. 

до 

Р
еа

к
ц

ія
 

після 

П
о

р
ів

н
я
н

н
я
 після 

терапії 

середні 

по 

регіону 

академічна 

підручник 

А В С D I F G K L 

1.  Лейкоцити (WBC), 10
9
×/л 18.48 ↑ 19.78 ↑ 10.0 6-17 8.5-10.5 

2.  Еритроцити, (RBC),  10
12

×/л 5.9 ↓ 5.65 N 6.0 5.5-6.5 5-8.5 

3.  Гемоглобін (HGB),  g/L 122 ↓ 117 ↓ 130 120-180 140-230 

4.  Гематокрит (HCT), % 37.8 ↓ 35.5 ↓ 37.5 37-55 37-55 

5.  ШЗЕ, мм/год (WBC) 3 ↑ 35 ↑ 10 7-13 2-6 

6.  Середній об′єм еритроцитів (МСV) 64.1 ↓ 62.8 ↓ 65.8 80-100  

7.  
Середній вміст гемоглобіну  

в еритроцитах. (MCH), pg 
20.7 ↓ 19.7 ↓ 20.9 27-31 20-25 

8.  
Середня концентрація гемоглобіну 

в еритроцитах (MCHС), g/L 
32.3 ↑ 33.0 N 34.0 33-36 - 

9.  
Ширина розподілу еритроцитів по 

об′єму (RDW), % 
18.1 ↓ 16.6 N 17.6 14-18 - 

10.  Середній об′єм тромбоцитів 10 ↓ 10.7 N 11.0 7-12 - 

11.  Тромбокрит, % 0.39 ↓ 0.26 N 0.40 0,1-0,6 - 

12.  
Нейтрофіли  сегментоядерні,  

(SEGS) 
74 ↓ 65 N 69 60-70 43-70 

13.  Нейтрофіли палок., (BAND) 6 ↑ 12 ↑ 8 2-6 1-6 

14.  Лімфоцити,  (LYMP) 9 ↑ 11 ↓ 15 12-30 21-40 

15.  Моноцити,  (MONO) 5 ↑ 10 ↑ 7 2-7 1-5 

16.  Еозинофіли,  (EOS) 6 ↓ 2 N 1 2-5 3-9 

17.  Базофіли,  (BASO) 0 - 0 N 0 0 0-1 

18.  Тромбоцити,  (PLT) 390 ↓ 239 N 400 200-500 250-550 
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Додаток  Ж - біохімічний аналіз крові собаки з хронічними патологіями 

(отит, дерматит, гіпотиреоз) на фоні парентерального  

введення ВетОксу-1000 

 

Табл. 4 – біохімічний аналіз крові собаки з хронічними патологіями 

(отит, дерматит, гіпотиреоз) на фоні парентерального введення 

ВетОксу-1000 

 

Біохімічний аналіз крові 

собаки при парентеральному 

введенні ВетОксу-1000 

2018 рік Референтні значення  

крові собак: 13.07. 23.07. 10.09. 

до 
Р

еа
к
ц

ія
 

після 

П
о

р
ів

н
я
н

н
я
 після 

терапії 

середні по 

регіону 

академічна 

підручник 

A B C D I F G K L 

1.  АСТ (AST), МЕ/л 23.7 ↓ 19 N 24.6 10-50 - 

2.  АЛТ  (ALT), МЕ/л 29.4 ↓ 20 N 34.7 10-74 - 

3.  ГГТ  (GGT), МЕ/л 0.4 ↓ 0.1 N 0.03 0-6 - 

4.  ЛФ (ALPH), МЕ/л 29.5 ↑ 40 N 22.9 20-160 - 

5.  Білірубін загальний, (TB) 

мг/л 
4.8 ↓ 4.0 N 4.6 0.7-7 0.34-4,5 

6.         прямий (SB) 1.9 ↓ 0.2 N 1.6 0.7-7  

7.         непрямий (IB) 2.9 ↑ 3.8 ↑ 3.0 0-1.4  

8.  Загальний холестерин, 

(TCh) 
3.51 ↓ 3.34 ↓ 3.7 4.1-8  

9.  Креатинін (CK), ммоль/л 83.3 ↑ 85 N 82 55-100 70-140 

10.  Сечовина (U), ммоль/л 4.84 ↓ 2.72 N 5.2 2.1-8.3 3.0-8.0 

11.  Білок (РR) 71.8 ↑ 77 ↑ 72.9 54-75 60-75 

12.  Альбуміни  (ALB), г/л 23.2 ↓ 21 ↓ 25 23-41 48-57 

13.  Глобуліни (GLOB), г/л 48.6 ↑ 56 ↑ 50 27-44 40-60 

14.  Глюкоза (GLUC), г/л 2.4 ↑ 3.97 N 4 3.61-6.55 3.3-4.5 

15.  Кальцій (Ca), мМоль/л 2.49 ↓ 2.36 N 2.5 2.0-3.2 2.5-3.13 

16.  Натрий (Na), ммоль/л 146 ↓ 145 N 143 140-155 140-153 

17.  Калій (K), ммоль/л 4.69 ↑ 5.20 N 4.3 4.1-5.5  

18.  Хлор (Cl), ммоль/л 116 ↑ 118 N 116 93-119  
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Додаток  З – приклади експертиз лабораторних досліджень 
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Додаток К – інструкція по використанню ВетОкс-1000 

 

«Бровофарма» ВетОкс-1000.     

раствор для внутреннего и наружного применения 
 

Состав:  1 мл препарата содержит: натрия гипохлорит -1,2 ± 0,1 мг 

Описание - жидкость бесцветная, прозрачная, без механических включений, со слабым 

специфическим запахом, слабосоленая на вкус. 

Фармакологические свойства. - при применении препарата образуется атомарный 

кислород, который является сильным окислителем и обладает выраженными 

бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными, дезинтоксицирующими и 

дезодорирующими свойствами. Препарат способствует нейтрализации и удалению токсинов 

из крови, тканей и полостей организма животных за счет активизации окислительно-

восстановительных процессов. 

Показания - лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 

свиней, котов, собак, птицы при отравлениях, микотоксикозах, заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, вызванных токсинообразующими бактериями, маститах, ожогах, 

дерматитах. Применяют для обработки ран, операционного поля, препуциальной полости 

быков-производителей, для санации хирургических и акушерских инструментов, 

инкубационных яиц, оборудования инкубаторов, оборудования для переработки и 

транспортировки молока, мяса и рыбной продукции, а также для дезинфекции ульев, сот и 

другого пчеловодческого инвентаря при вароатозе, нозематозе и аскосферозе пчел. 

Противопоказания  Не установлены. 

Способ применения и дозы.  Перед использованием препарат разводят и применяют: 

 Перорально:  – телята при диарее — 100 мл препарата доливают питьевой водой до 500 

мл, дают за 30-60 минут до кормления 2 раза в сутки до выздоровления; 

– птица при колибактериозе, сальмонеллезе, микотоксикозе - 25 мл препарата на 1 л 

воды, курс - 5-7 дней; 

– поросята при колибактериозе, сальмонеллезе, микотоксикозе - 200-300 мл препарата 

разводят в 4 частях воды, дают за 30 минут до кормления, курс - 4-5 дней. 

Парентерально - в соотношении 1:2 со стерильной дистиллированной водой или 

физиологическим раствором, 1 раз в сутки, курс - 4-7 дней: 

– поросята — 10 мл на 1 кг массы тела, внутрибрюшинно; 

– телята — 5 мл на 1 кг массы тела, внутривенно. 

Интрацистернально коровам при мастите. В соотношении 1:3 с дистиллированной 

водой: 10 мл препарата, 2 раза в сутки, курс - 3-5 дней. 

Аппликации, орошения крупному рогатому скоту, лошадям, козам, овцам, собакам, 

котам при абсцессах, флегмонах, постинъекционном флебите, фурункулезе, дерматите, 

инфекционно-аллергических поражениях, роже, пульпите, стоматите: в соотношении 1:2 со 

стерильной водой или изотоническим раствором, ежедневно, до полного выздоровления. 

Дезинфекция ульев, сот и другого пчеловодческого инвентаря: в соотношении 1:3, 

время экспозиции - 4 часа. 

Дезинфекция и санация хирургических и акушерских инструментов: в соотношении 

1:2, время экспозиции - 30-60 минут. 

Дезинфекция и санация инкубационных яиц, оборудования инкубаторов, оборудования 

для переработки и транспортировки молока, мяса и рыбной продукции: в соотношении 1:5, 

время экспозиции - 30-60 минут. 

Предостережения   Нет. 

Упаковка Стеклянные флаконы темного цвета по 100 мл, полимерные канистры по 5 л. 

Условия хранения. В упаковке производителя, в сухом, темном месте при температуре 

от +5 до +25 °С. После вскрытия емкости препарат использовать в течение 6 месяцев, после 

разведения — в течение суток.   Срок годности -1 год. 
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Додаток Л – перелік видань згідно даної наукової роботи 

 

 

1. Павучек О. М., Кистерна О. С. Моніторинг зовнішнього отиту у 

собак та шляхи його подолання. Матеріали Всеукраїнської студентської 

наукової конференції Сумського НАУ (13-17 листопада 2017 р.). 2017. С. 

213.  

2. Кекух В. А., Кистерна О. С. Зміни клітин крові собаки при взаємодії 

з препаратами різної концентрації in vitro. Матеріали Всеукраїнської 

студентської наукової конференції Сумського НАУ (12-16 листопада 2018 

р.). 2018. С. 192.   

3. Кистерна  О. С., Павучек  О. М. Експериментальне вивчення змін на 

поверхні клітин крові собаки при їх взаємодії з Ветоксом-1000 у різних 

концентраціях in vitro Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених «Молоді учені у вирішенні актуальних проблем 

біології, тваринництва та ветеринарної медицини», інститут Біології 

тварин, Львів, 2018, т. 20, № 4. С. 112. 

4. Кистерна О. С., Павучек О. М. , Висоцька А. О, Мусієнко О. В. 

Експериментальний підхід щодо використання Ветоксу-1000 для санації 

вушних раковин за зовнішнього отиту у собак. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». 

2018. Випуск 1 (42). С. 207-213.  

5. Кистерна О. С., Павучек О. М. Експериментальне вивчення впливу 

ВетОксу-1000 на організм собаки при парентеральному введенні. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна 

медицина». 2018. Випуск 11 (43). С. 138-145. 
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Додаток  М – акт впровадження № 1 першого теоретичного етапу даної НДР  
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Додаток   Н – акт впровадження № 2  другого   практичного  етапу даної НДР 
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Додаток П  - пам’ятка-брошура для власників тварин 

«Догляд за вушними раковинами у собаки» 
 

Пам’ятка «Догляд за вушними 

раковинами у собаки» * 

Для контролю стану вушних 

раковин у собак їх потрібно оглядати 

один раз на тиждень. Здорові вуха не 

потребують очищення, тільки за умов 

забруднення під час прогулянки чи 

після купання. У здорової тварини з 

вух не відділяються кірочки або слиз, 

воно не червоне, не пахне, шкіра вуха 

цілісна, без ушкоджень і подряпин. 

Здорова тварина не трясе головою та 

не б’є себе лапою по вухах. Якщо 

Ваша собака має подібні ознаки – 

звертайтеся до ветеринарного лікаря 

Запалення вушних раковин у собак : 

 

 

 

Причини запалення вух: 

Основні: кліщі, бактерії, грибки, 

пухлини, чужерідні тіла – на різні 

причини є специфічне лікування. 

Сприятливі: неправильна гігієна вух 

(часте, рідке або безконтрольне 

використання анисептиків), 

неправильне годування собаки; 

купання у водойомах; інші хвороби 

Що впливає на встановлення  

діагнозу і ефективну допомогу при 

отитах: 

обробка вух перед відвідуванням 

лікаря та застосування вушних 

крапель чи таблеток, ін’єкцій без 

встановлення причини запалення вух 

Анатомія вуха собаки. 

Зовнішнє вухо – це вушна раковина і 

зовнішній слуховий прохід, форма і 

розміри раковини відрізняються в 

залежності від породи собаки. 

Середнє вухо складається з 

барабанної  порожнини та перетинки; 

слухових труби та кісточок. У 

внутрішньому вусі розташовані 

рецептори слуху та рівноваги.  

Розповсюджені помилки  під час 

лікування в домашніх умовах : 

1. безконтрольне використання 

крапель та антисептиків для вух  

без врахування концентрації. 

2. кратність і тривалість 

нанесення антисептиків залежить 

від інтенсивності ексудації  з вуха. 

3. нанесення крапель і чистка вух 

перед прогулянкою у холодну пору. 

4. техніка очищення вушних 

раковин (недостатня  чи  надмірна) 

5. використання вушних крапель 

доцільно після стабілізації 

патологічних виділень  з вуха 

6. призначення антибіотиків без 

лабораторних досліджень  

7. при виборі засобів для очищення вух 

не враховується сумісність з іншими 

препаратами, які отримує собака  

8. припинення лікування без кінцевого  

огляду вуха отоскопом. 
 * - складено науковцями та 

практикуючими ветеринарними лікарями 
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Додаток Р – сертифікат учасника 
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