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Лікування свійських котів за різних видів патології 
печінки має бути комплексним. Оскільки у виникненні 
даної хвороби значну роль відіграє неправильна та 
нераціональна годівля, внаслідок чого порушується 
метаболізм тварин загалом, тому одним із важливих 
напрямів у лікуванні свійських котів за порушення 
функцій печінки є дієтотерапія. У своїх досліджен-
нях ми спрямували лікувальні заходи на усунення дії 
саме цього етіологічного чинника. Зокрема, компен-
сували дефіцит речовин з лабільною метильною гру-
пою, які необхідні для забезпечення нормального фун-
кціонування печінки. Крім того, забезпечували надхо-
дження незамінних (для котів) амінокислот, нестача 
яких, за порушення умов годівлі, негативно впливає,  
у першу чергу, на функції печінки.  
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Постановка проблеми. Гепатит – запалення 
печінки дифузного характеру, що супроводжу-
ється ексудативними і проліферативними проце-
сами у стромі органа, альтеративними (дистро-
фічними, некротичними й атрофічними) змінами 
гепатоцитів, порушенням обміну речовин, функцій 
нервової, серцево-судинної і травної систем [1].  
Гепатит є одним із найбільш розповсюджених 

незаразних патологій як серед людей, так і свійсь-
ких тварин. У котів найчастіше реєструють гост-
рий перебіг гепатиту, за якого виникає запалення 
печінки дифузного характеру з різко вираженим 
синдромом печінкової недостатності [2]. 
У виникненні патології печінки значну роль 

відіграє неправильна та нераціональна годівля 
котів, що призводить до порушення метаболізму 
вцілому. Особлива сприйнятливість гепатоцитів 
до ураження пов’язана з їх детоксикаційною та 
депонуючою функціями.  Це першочергово сто-
сується впливів будь-яких токсичних продуктів, 
які потрапляють із кормом, всмоктуючись у кров 
зі шлунково-кишкового тракту, і через порталь-
ну систему транспортуються до печінки. Тому 
питання дієтотерапії є ключовим під час ліку-
вання свійських котів, хворих на гепатит.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 

Основними причинами розвитку патології печінки 
у свійських котів є дисбаланс раціону, а саме 
дефіцит речовин із лабільною метильною гру-
пою, що необхідні для підтримки нормальної 
функції органу. Їх нестача з часом призводить до 
порушення обміну речовин та різноманітної па-
тології внутрішніх органів. 
Слід зазначити, що гепатити часто є супутні-

ми захворюваннями та проявляються як усклад-
нення за іншої патології різної етіології [5]. 
Для полегшення процесу годівлі дрібних до-

машніх тварин сучасна промисловість випустила 
значну кількість збалансованих раціонів, що ма-
ють низку недоліків та переваг. Так, сухий корм 
дає змогу профілактувати виникнення захворю-
вань ротової порожнини у тварин, видалити  
зубний наліт і очистити зуби від зубного каме-
ню. Тому такий корм популярний як серед про-
фесійних заводчиків, так і серед аматорів. 
Корми економічної лінії характеризуються не-

високою якістю вихідної сировини (зазвичай, це 
відходи виробництва продуктів харчування) і 
низькою ціною, доступною для малозабезпече-
них верств населення. Необхідний баланс пожив-
них речовин у них не дотриманий, нерідкі випа-
дки грубого порушення вимог до годівлі, як на-
слідок – негативні зміни у стані здоров'я твари-
ни. Реальний склад, перевірений лабораторно, 
часто не відповідає тому, що зазначений на упа-
ковці корму. Часто наявність шкідливих домі-
шок робить неможливим засвоєння більшої час-
тини поживних компонентів. Тому ми не реко-
мендуємо корми економ-класу для дієтичної го-
дівлі [6, 8]. 
Лабораторне дослідження компонентів дає 

змогу визначити точний вміст у них всіх необ-
хідних елементів і, таким чином, з'ясувати про-
порції під час змішування. У свіжому продукті 
преміум-лінії завжди гарантується точне дотри-
мання рецептури. Засвоюваність корму в разі 
правильного споживання твариною досягає 80–
90 % [7–10]. 
Збалансувати натуральний раціон для хижаків 

значно важче в домашніх умовах, особливо вра-
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ховуючи часту годівлю тварин «зі столу», що не 
відповідає нормам годівлі для котів та собак. 
Така ситуація часто призводить до різного роду 
порушень із боку шлунково-кишкового тракту та 
гепатобіліарної системи  [6, 8]. 
Метою роботи є визначення ефективності за-

стосування дієтотерапії за комплексного ліку-
вання свійських котів, хворих на гепатит. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводились на базі клініки ветеринарної ме-
дицини кафедри терапії Полтавської державної 
аграрної академії. Об’єктом досліджень були 
свійські коти, хворі на гепатит. В якості контро-
лю досліджували клінічно здорових тварин. Для 
встановлення діагнозу проводили клінічні, ін-
струментальні дослідження і лабораторні дослі-
дження крові тварин. У процесі виконання робо-
ти нами було обстежено 7 клінічно здорових і 10 
тематично хворих свійських котів. Після встано-
влення діагнозу хворих тварин лікували за до-
помогою дієто- та фармакотерапії. Дієтотерапія 
полягала у використання натурального та про-
мислового («Royal Canin Hepatic») раціонів. 
Результати досліджень. Під час проведення 

клінічних досліджень у тварин дослідної групи 
спостерігали в’ялість, зниження апетиту, розлади 
шлунково-кишкового тракту, незначна лихоманка, 
збільшення і болючість печінки за пальпації.  
У восьми з десяти тварин реєстрували жовтяницю 
та шкірний свербіж. Для підтвердження діагнозу 
тваринам обох груп проводили біохімічне дослі-
дження сироватки крові свійських котів (табл. 1). 
Базуючись на даних таблиці 1, можна ствер-

джувати про розвиток у котів дослідної групи 
синдрому печінкової недостатності, свідченням 
чого є значна гіпер-протеїнемія за рахунок фра-
кції глобулінів. 
Характерним показником для гепатиту є наяв-

ність синдромів цитолізу гепатоцитів та холеста-
зу. Таким чином, активність АлАТ та АсАТ зро-
сла у 5,8 та 6,1 разів порівняно із активністю у 
клінічно здорових тварин, активність ЛФ на  
44,3 % відповідно. 

У хворих на гепатит котів встановлено стовід-
соткову гіпербілірубінемію. Так, уміст загально-
го білірубіну в сироватці крові дослідних котів 
зріс на 4,6 рази, що свідчить про значний набряк 
паренхіми печінки, що спричиняє порушення 
прохідності жовчних канальців у жовчні прото-
ки, а далі – до жовчного міхура та кишечнику. 
Показник рівня глюкози в сироватці крові знаходи-

вся на верхній межі фізіологічної норми для даного 
виду тварин.  
Після встановлення діагнозу на гепатит тваринам 

була призначена відповідна фармакотерапія. Оскі-
льки за патології печінки значення дієти є найбільш 
вагомим, дослідним котам був скорегований раціон. 
Тварин було поділено на дві групи: перша – коти, 
які утримувалися на сухих кормах промислового 
виробництва (n=5), друга – коти, які утримувалися 
на натуральному раціоні (n=5).  
Для котів першої групи в якості дієти призна-

чали сухий корм «Royal Canin Hepatic». Дозу-
вання корму визначали залежно від маси тіла 
тварини, згідно з рекомендаціями виробника. 
Обов’язковою умовою для тварин цієї групи бу-
ло чітке дозування корму та цілодобовий віль-
ний доступ до споживання води. Тварин другої 
групи утримували на раціоні, що включав куряче 
нежирне м'ясо, каші та кисломолочні продукти із 
низьким вмістом жиру.  
Для визначення ефективності лікування через 

місяць досліджень свійських котам обох груп 
було проведено повторні клінічні та лабораторні 
дослідження (табл. 2). 
Базуючись на результатах клінічних дослі-

джень можна зробити висновок про покращання 
загального стану дослідних тварин. Так, болю-
чість печінки за пальпації зменшилася, іктерич-
ність виявлялась у поодиноких випадках, блю-
вання було відсутнім у свійських котів обох 
груп. Проте оцінка ефективності лікування тва-
рин обох груп лише за клінічними симптомами 
малоінформативна, тому визначення функціона-
льної  активності печінки та зміни в показниках 
сироватки крові є більш вагомими. 

1. Біохімічні показники сироватки крові свійських котів за гепатиту, M±m 

Показник Здорові коти, n=7 Хворі на гепатит коти, n=10 
Загальний білок, г/л 66,2±3,53 80,2±3,46 
Альбуміни, г/л 35,0±4,71 27,1±0,69 
АлАТ, МО/л 42,6±2,86 247,9±13,69 
АсАТ, МО/л 31,0±2,43 187,9±13,64 
ЛФ, МО/л 52,4±2,29 75,6±4,02 
Білірубін загальний, мкмоль/л 5,3±1,21 24,6±1,72 
Глюкоза, ммоль/л 4,2±0,36 6,1±0,24 
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2. Біохімічні показники сироватки крові свійських котів за гепатиту, у процесі лікування, M±m 

Показник Перша група, 
n=5 

Друга група, 
 n=5 

Різниця між другою і першою 
групами тварин 

Загальний білок, г/л ↓71,8±1,39 ↓73,9±1,22 2,1 
Альбуміни, г/л ↑32,0±3,73 ↑29,3±4,54 -2,7 
АлАТ, МО/л ↓123,2±7,53 ↓154,1±9,46 30,9 
АсАТ, МО/л ↓83,9±8,15 ↓102,1±8,22 18,2 
ЛФ, МО/л ↓59,3±4,57 ↓65,6±4,34 6,3 
Білірубін загальний, мкмоль/л ↓10,1±1,75 ↓14,2±1,66 4,1 
Глюкоза, ммоль/л 6,0±0,26 6,6±0,22 0,6 

Примітка: ↓ – зменшення; ↑ – збільшення. 
 
У сироватці крові обох груп хворих тварин 

відмічали позитивні зміни, з певними відміннос-
тями. Так, нормалізувався обмін білку у хворих 
котів дослідних груп. Активність АлАТ у тварин 
першої та другої груп зменшилась у 2,0 та 1,6 
рази, АсАт – у 2,2 та 1,8 рази відповідно. 
Також реєстрували зменшення синдрому хо-

лестазу. Активність ЛФ у тварин першої групи 
знизилась на 21,6 %, другої групи – на 13,2 %. 
Показник рівня білірубіну наблизився до нор-

ми для даного виду тварин і становив 10,1±1,75 
та 14,2±1,66 мкмоль/л, що у 2,4 та 1,7 раз нижче 

за результати на початку дослідження. 
Висновок. Отже, базуючись на результатах 

клінічних та лабораторних досліджень, можна 
стверджувати, що застосування лікувального 
раціону корму «Royal Canin Hepatic» покращує 
ефективність терапевтичних заходів за гепатиту 
у свійських котів порівняно зі збалансованим 
натуральним раціоном. Однак для остаточного 
одужання тварин необхідним є подальше дотри-
мання дієти та застосування засобів фармакоте-
рапії.  
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