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Млинівський державний технолого-економічний коледж 

 

Інструкційна картка 

Навчальна практика № 21. 

 

Дисципліна: Внутрішні незаразні хвороби с/г тварин. 

Вид заняття: практичне заняття. 

Місце проведення: клініка коледжу, навчально-дослідне господарство. 

Тривалість заняття: 270 хв. 

Тема: Прийом хворих тварин з повним клінічним дослідженням, постановка 

діагнозу, призначення і проведення лікування тварин з захворюваннями 

органів нервової системи. 

Мета заняття: Набути навичок у клінічному дослідженні нервової системи. 

Навчитися з’ясовувати причини і розуміти механізм розвитку хвороб, 

виявляти характерні клінічні ознаки, встановлювати діагноз, проводити 

диференційний діагноз, визначати перебіг і прогноз хвороби; розробляти 

схему лікування та профілактики хвороб нервової системи. 

Методи: пояснення, демонстрація, бесіда, відеофільм, дослідження і лікування 

тварин під керівництвом викладача, самостійна робота. 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: с/г тварини, 

фіксаційні станки, вірьовки, перкусійні молоточки і плесиметри, голки, 

рукавички, лікарські засоби, препарати та інструменти для їх введення, 

вата, спирт, мило, рушники; слайди. 

Література (основна): 

1. Судаков М.О., Береза В.І. та ін. Внутрішні незаразні хвороби с/г 

тварин: Практикум. – К.: Вища школа, 1995. – 206 с. 

(стор. 86–93; 181–184) 

2. Судаков М.О., Цвіліховський М.І., Береза В.І. та ін. Внутрішні 

незаразні хвороби с/г тварин / За ред. М.О. Судакова. – К.: Мета, 2002. – 352 с. 

(стор. 284–293) 

3. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін. Внутрішні хвороби 

тварин / За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч. 2 – 544 с. 

(стор. 58–86) 

 

Інструктаж на робочому місці. 

 

Самостійна робота 

 

Зміст, послідовність виконання завдань. 
 

Завдання 1. Провести реєстрацію тварини (за формою журналу 

реєстрації хворих тварин), зібрати анамнез, виявити причини захворювання. 

Методичні вказівки 

Журнал реєстрації хворих тварин заповнюється за наступною формою: 
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ЖУРНАЛ 

реєстрації хворих тварин 

 

 

Теплове перегрівання (гіпертермія, hyperthermia) – захворювання, яке 

характеризується розладом функцій центральної нервової системи та інших 

органів внаслідок загального перегрівання організму. Ця патологія належить до 

групи хвороб нервової системи за основною патогенетичною ознакою – 

ураження головного мозку, проте при гіпертермії відбувається порушення 

функцій усіх органів і систем. Перегрівання може бути у тварин усіх видів, але 

найбільш сприйнятливі до нього свині, коні, хутрові звірі. Частіше це 

захворювання зустрічається у регіонах із жарким кліматом. При дослідженні 

корів у Криму у жарку пору року ознаки гіпертермії спостерігаються майже у 

всіх корів (Кондрахін І.П.). Проблема перегрівання стає більш актуальною у 

зв’язку з потеплінням на планеті. Згідно з міжнародною класифікацією хвороб 

до групи теплових уражень відносять: теплові удари, теплові запаморочення, 

теплові судоми, теплові виснаження. Вони є наслідком зневоднення або втрати 

солей із організму, теплових стомлень, теплових набряків кінцівок. 

Етіологія. Теплове перегрівання частіше виникає при високій вологості і 

температурі зовнішнього середовища, близькій до температури тіла тварини, 

оскільки водяні пари знижують тепловіддачу. Гіпертермія реєструється після 

полудня, інколи вночі у теплих вологих приміщеннях. Безпосередніми 

причинами перегрівання є перебування тварин протягом тривалого часу в 

душних вологих, з поганою вентиляцією приміщеннях, трюмах, закритих 

кузовах автомашин, на пасовищах чи в загородах без тіньових навісів. Часто 

перегрівання тварин настає, коли весь світловий день у літній жаркий час їх 

утримують на пасовищі. На птахофабриках і промислових тваринницьких 

комплексах тепловий удар у тварин спостерігається при несправній вентиляції 

чи поганому провітрюванні приміщень, при нестачі або відсутності питної 

води. Особливо сприйнятливі до перегрівання тварини, хворі на ожиріння, з 

хронічною серцево-судинною і легеневою недостатністю. 

Патогенез. В основі патогенезу лежить дисбаланс між утворенням, 

надходженням і витратами енергії в організмі. Тепла в організмі утворюється 
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більше, ніж виділяється, оскільки тепловіддача утруднена. У результаті 

порушення процесу теплообміну підвищується загальна температура тіла, 

виникає венозний застій крові, набряк головного мозку і легень. Шлуночки 

мозку переповнюються ліквором, порушуються функції центральної нервової 

системи, включаючи нейроендокринну регуляцію, прискорюється дихання і 

серцебиття, розширюються судини шкіри, посилюється потовиділення, тобто 

включаються компенсаторні механізми захисту організму. 

При гіпертермії настають глибокі порушення обміну речовин. 

Перегрівання організму спричиняє зміни структури та функцій білків різних 

тканин, у тому числі і мозку. В білках змінюється вміст амідних, амінних і 

сульфгідрильних груп, порушується структура і функція нуклеїнових кислот. 

Виявлені зміни вмісту РНК у тканинах мозку, печінки і серцевого м’яза, вмісту 

ДНК у печінці та інших органах. Змінюється фізико-хімічний стан і функція 

ліпідів, особливо у клітинних мембранах. Підвищення температури тіла 

спричиняє більш швидке проходження ліпідів через клітинні мембрани, 

посилюється процес перекисного окиснення ліпідів, нагромадження активних 

форм кисню, вільних радикалів і перекисних сполук. При перегріванні 

відбувається зниження інтенсивності споживання кисню. Активність одних 

ферментів знижується (моноамінооксидаза, ліпаза та ін.), інших – підвищується 

(амілаза, гексокіназа, фосфорилаза). Важливою ланкою патогенезу 

перегрівання є теплова задишка. Частота дихання різко зростає, що спричиняє 

втрату вуглекислого газу організмом. Рівень СОг у крові знижується до 12 %, 

замість 20 % в нормі. Підвищується pH крові до 7,50- 7,65, тобто розвивається 

респіраторний алкалоз (гіпоксонія). Він супроводжується зниженням 

артеріального і венозного кров’яного тиску, збільшенням навантаження на 

серцево-судинну систему. На початковій стадії перегрівання потовиділення 

посилюється, потім зменшується. Посилене потовиділення спричиняє 

порушення елекгролітного балансу, виділення водорозчинних вітамінів, 

підвищення в’язкості крові. У крові знижується вміст хлоридів, порушується 

транспорт іонів К
+
 і Na

+ 
через мембрани, підвищується виділення калію із 

організму. При перегріванні гальмується глюкокортикоїдна функція 

надниркових залоз. Знижується функціональна активність яєчників і 

фетоплацентарної системи. Важливим фактором у патогенезі гіпертермії є 

нагромадження в організмі токсичних продуктів обміну речовин. Так, введення 

здоровій тварині крові хворої на тепловий удар викликає кому і навіть смерть. 

При гіпертермії уражуються життєво важливі нервові центри, 

порушується функція серцево-судинної системи – кінцевої ланки в патогенезі 

хвороби. При незначному перегріванні вплив на центральну нервову систему в 

основному виявляється у змінах процесів збудження і гальмування у різних 

відділах головного мозку. При тривалій гіпертермії розвивається парабіотичний 

стан, а у тяжких випадках настають необоротні зміни. 

 

Менінгоенцефаліт (Meningoencephalitis;від грец. тепіпх – мозкова 

оболонка + enkephalos – головний мозок) – запалення оболонок і речовини 

головного мозку, яке супроводжується розладами функцій кори, підкіркових і 
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вегетативних центрів. Перебіг хвороби гострий, підгострий і хронічний. 

Запалення починається або з мозкових оболонок, поширюючись на речовину 

мозку, або виникає в самій речовині мозку і переходить на оболонки. Можливе 

і одночасне ураження оболонок і речовини мозку. 

Етіологія. Безпосередніми причинами менінгоенцефаліту є віруси сказу, 

чуми м’ясоїдних, гепатиту, хвороби Ауєскі, інфекційного енцефаломієліту 

коней, грипу та інших вірусних захворювань. Можливе проникнення в 

оболонки мозку і його речовину лістерій, менінгококів, стафілококів, 

стрептококів, мікобактерій туберкульозу, рикетсій, токсоплазм. Збудником 

інфекційного тромбоемболічного менінгоенцефаліту є hemophilus-noai6m 

бактерії. Умови для проникнення в головний мозок і його оболонки інфекції 

створюються при черепно-мозкових травмах, переломах рогових відростків 

лобної кістки (рогів) у великої рогатої худоби, овець і кіз. Менінгоенцефаліт 

може виникнути при ускладненні хірургічної операції після видалення 

ценурозного міхура, запалення придаткових пазух носа чи лобної пазухи, 

повітроносних мішків. Причиною може бути цистицеркоз та ехінококоз 

головного мозку. 

Патогенез. Ураження оболонок і речовини мозку відбувається 

гематогенним і лімфатичним шляхами, периневрально, контактно, крапельно. 

Кокова та інша мікрофлора проникає у тканини мозку і його оболонки зі 

слизових оболонок носоглотки, пошкоджених ділянок черепа, придаткових 

пазух та інших органів і тканин. При попаданні бактерій розвивається типова 

запальна реакція: гіперемія, набряк, десквамація і набухання ендотелію 

капілярів, загибель нервових клітин. При гнійному запаленні дистрофічні і 

судинні зміни супроводжуються розвитком в оболонках, корі й півкулях мозку 

ділянок розм’якшення та множинних мікроабсцесів. 

Нейротропні віруси мають спорідненість (тропізм) до нервових клітин, 

що забезпечується специфічними рецепторами вірусу. При проникненні вірусу 

в оболонки і головний мозок відбувається руйнування нейронів, пошкодження 

стінок судин з підвищенням їхньої проникності і розвитком набряку. У всіх 

випадках відбувається порушення руху крові й ліквору, підвищення 

внутрішньочерепного тиску, поява токсикозу. У результаті подразнення 

рецепторів мозкових оболонок, підвищення внутрішньочерепного тиску, 

руйнування нервових клітин з’являються різноманітні розлади вищої нервової 

діяльності. 

 

Неврози (Neuroses, грец. neuron – нерв + оsis – хворобливий стан) – 

порушення нервової діяльності, які виникають при психічних травмах 

внаслідок сильного подразнення. Поширені переважно у спортивних коней і 

собак, циркових тварин, продуцентів імунних сироваток і шлункового соку на 

біофабриках. 

Етіологія. Сильні стреси, які часто повторюються: грубі порушення 

правил дресирування, їзди, битгя тварини, зміна власника, часте взяття крові, 

експериментальні втручання. Захворювання виникає при намаганні нецільового 

використання тварини, наприклад, коли верхового спортивного коня 
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використати у запряжку, мисливського собаку – як сторожового. Особливо 

часто невроз виникає при об’їзді молодих коней, тварин табунного утримання, 

коли на них уперше надівають хомут, запрягають. Невроз у собак виникає при 

втраті хазяїна або тривалій його відсутності. 

Патогенез. Патогенез неврозу у тварин не вивчений. Під дією сильних 

незвичних або часто повторюваних подразників відбувається зрив 

функціональної реактивності нервових клітин, що призводить до виникнення 

патологічних нервових процесів. Порушуються функції кори головного мозку, 

підкіркових і вегетативних центрів, серцево-судинної, ендокринної та інших 

систем організму. 

 

Синдром стресу, або стрес-синдром (від англ. stress – напруження) – 

стан організму, який виникає при дії надзвичайних або патологічних 

подразників і характеризується адаптаційною відповіддю. Поняття «стрес» увів 

у 1935 р. канадський вчений Г.Сельє. Він довів, що у загальному адаптаційному 

синдромі ключове значення має гіпофізарно-наднирковозалозна система. 

Синдром стресу спостерігають у тварин усіх видів – коней, великої 

рогатої худоби, свиней, собак, хутрових звірів, овець, кіз та ін. Часто його 

діагностують у птиці на птахофабриках, у циркових тварин. До стресу 

найбільше схильні молоді та племінні тварини зі слабким типом вищої нервової 

діяльності. 

Етіологія. За етіологічним принципом виділяють транспортний, 

технологічний, емоційно-больовий стрес, стрес-синдром у свиней та ін. 

Причинами транспортного стресу є перевезення залізничним, водним, 

автомобільним, повітряним транспортом без дотримання правил перевезення і 

попередньої підготовки: формування груп тварин з різних ферм, господарств, 

стад, транспортування в одному вагоні різновікових тварин. Перевезення 

тварин у жарку погоду при високій вологості повітря, нестача питної води, 

різка зміна раціону, скупченість, тряска. Грубе поводження з тваринами під час 

їх завантаження у транспортні засоби, відсутність відповідних трапів або інших 

пристосувань. 

В етіології технологічного стресу важливу роль відіграють шуми, які 

створюють працюючі механізми. Часті перегрупування тварин, переміщення, 

зважування поросят, одиночне розміщення відлучених від маток щенят 

хутрових звірів та ін. Причинами стресу у птиці є часта зміна кормів і режиму 

годівлі, висока щільність посадки, розміщення в одному пташнику різновікової 

птиці, переміщення її з одного пташника в інший, надмірна освітленість, 

обмеженість підходу до годівниць і напувалок, нестача гнізд. 

Причинами емоційно-больового стресу є часті вакцинації, взяття крові, 

парентеральне введення вітамінних препаратів, біостимуляторів, кастрації, 

видалення хвоста, рогів та інші ветеринарні маніпуляції, поява у пташнику 

сторонніх осіб. До стресу спричиняють зміна хазяїна (власника), жокея, 

вершника, їздового, провідника службового собаки, заборонені прийоми 

тренінгу. 
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Патогенез. При дії на організм екстремальних стресових факторів, які 

І.П. Павлов назвав подразниками, а Г.Сельє – стресорами, в організмі 

розвивається загальний адаптаційний синдром (ЗАС). Тепер у загальному 

адаптаційному синдромі умовно виділяють три фази або стадії: 1) стадія 

тривоги; 2) стадія опору, або резистентності; 3) стадія виснаження. У початкову 

стадію (тривога) мобілізуються пристосувально- захисні механізми швидкої дії: 

відбувається посилене продукування адреналіну та норадреналіну мозковою 

речовиною надниркових залоз, підвищується кров’яний тиск і швидкість 

кровотоку, прискорюється дихання і серцебиття. У крові збільшується кількість 

еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, глюкози; посилюється енергія м’язів і 

швидкість відповідної реакції. У стадії тривоги ще не настає адаптації 

організму до дії стресора і відновлення до норми фізіологічних функцій. 

Друга стадія ЗАС – стадія резистентності настає при тривалій дії стрес-

факторів зразу за стадією тривоги. У цю стадію під впливом посиленого 

виділення гіпофізом АКТТ підвищується продукція гормонів кори надниркових 

залоз: глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, кортикостероїдів. Це спричиняє 

посилення окисно-відновних процесів, активізацію клітинного і гуморального 

імунітету. Якщо інтенсивність стресорів дозволяє організму справитися з ними, 

то настає нормалізація фізіологічних процесів і біохімічних реакцій, 

фізіологічні та клінічні показники приходять в норму, загальний стан тварини 

стає задовільним. Коли стресори надмірні і діють тривало, то фаза 

резистентності переходить у третю фазу – виснаження. У фазі виснаження, або 

зниженої стійкості, посилюються розлади вищої нервової діяльності, 

виникають ознаки серцево-судинної і легеневої недостатності, порушення 

функцій печінки, нирок, ендокринних та інших органів, знижується кров’яний 

тиск, настає гіпоксія, можливий колапс. 

 

Завдання 2. Встановити діагноз на підставі характерних симптомів, 

провести диференціацію хвороб нервової системи. 

Методичні вказівки 

Симптоми теплового удару. Розрізняють блискавичну, асфіксичну та 

гіперпіретичну форми теплового перегрівання. При блискавичній формі 

раптово появляються задишка, хитка хода, пінисті витікання із рота і носа. 

Тварини гинуть через кілька десятків хвилин після появи ознак хвороби із 

явищами судом. 

Асфіксична форма характеризується швидким стомленням тварини, 

сильним потовиділенням, прогресуючою слабкістю, ціанозом слизових 

оболонок, розладами дихання та серцебиття. Смерть настає із явищем асфіксії. 

Гіперпіретична форма характеризується різким підвищенням 

температури тіла (до 42-44 °С), розладами дихання і серцебиття, збудженням, 

яке швидко змінюється пригніченням, блідістю і ціанотичністю видимих 

слизових оболонок, припиненням потовиділення, сухістю шкіри, хиткістю 

ходи, тремтінням, звуженням зіниць. Потім швидко розвивається коматозний 

стан і тварина гине з явищами клонічних судом. 
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Перебіг може бути легкого, середнього і тяжкого ступеня. При легкому 

перебігу хвороби температура тіла як найбільш характерна ознака 

підвищується у жуйних, свиней і коней на 1-2 °С, а при тяжкому – осягає  

42-44 °С. На початку хвороби у тварин спостерігають збудження, яке швидко 

змінюється пригніченням. З’являється слабість, прискорення дихання і 

серцебиття, блідість і ціанотичність видимих слизових оболонок. У собак і 

свиней можливе блювання. На початку хвороби сильне потовиділення, згодом 

воно припиняється. Шкіра покрита липким потом. Зіниці розширені або 

звужені. Тяжка форма гіпертермії розвивається швидко, тварина втрачає 

здатність активно рухатись, важко встає, спостерігається залежування, 

з’явллються ознаки набряку легень, настає коматозний стан і смерть тварини. 

Патолого-анатомічні зміни. Трупи тварин повільно охолоджуються, а 

інколи, протягом нетривалого часу, їх температура навіть підвищується. Кров 

рідка, малозгорнута. Трупне заклякання і розкладання розвиваються швидко. 

Слизові оболонки ціанотичні. Застій крові можна спостерігати в легенях, 

печінці, оболонках мозку. Через застійну гіперемію часто може розвиватися 

набряк легень і оболонок головного мозку, виявляють крапчасті крововиливи 

під епікардом, рідше - у плеврі. 

Діагноз ставлять на основі даних анамнезу і характерних клінічних 

симптомів. В анамнезі встановлюють причину хвороби і перші її ознаки. 

Критерієм при постановці діагнозу служить висока температура тіла, посилене 

потовиділення, сильне пригнічення тварини. При постановці діагнозу 

необхідно виключити інфекційні захворювання, які перебігають з високою 

температурою тіла. За можливості слід диференціювати сонячний удар, 

оскільки тепловий та сонячний удари часто розвиваються одночасно. 

Прогноз. У легких випадках сприятливий, при гіпертермії середнього 

ступеня –обережний, при тяжкому ступені – есприятливий. 

 

Симптоми менінгоенцефаліту. Загальними ознаками менінгоенцефаліту 

є різке пригнічення, яке змінюється збудженням, спотворення відповіді на 

зовнішні подразники, відсутність реакції на оклик та інші відхилення у 

поведінці тварин. Хода хитка, зі спотиканням. Коні часто стоять, упершись 

головою в стіну. Собаки неспокійні, не впізнають господаря, лякливі. При сказі 

собаки проявляють агресивність, намагаються вкусити. Інші тварини у період 

збудження приймають неприродні пози, здичавіло озираються, намагаються 

рухатися вперед чи назад, натикаються на перешкоди, падають. Велика рогата 

худоба мукає, свині верещать. У хворих підмічають підвищення температури 

тіла, прискорення пульсу і дихання. При менінгоенцефаліті бактеріальної 

етіології встановлюють лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Менінгіальний синдром 

характеризується загальною гіперестезією, ригідністю шийних м’язів, 

утрудненням ковтання, парезом і паралічем кінцівок, зниженням або 

посиленням сухожильних рефлексів. При дослідженні дна ока знаходять 

гіперемію і набряк сосочка зорового нерва. Із ознак церебрального походження 

спостерігають блювання, світлобоязнь, епілептичні напади, нервовість, 

буйство, кому. 
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При надгострому перебігу менінгоенцефаліту хворі швидко впадають у 

кому, з якої їх важко вивести. 

Патолого-морфологічні зміни. Гіперемія та крововиливи в оболонки 

головного мозку зі збільшенням кількості прозорої спинномозкової рідини. 

Речовина мозку серозно інфільтрована, інколи на розрізі видно дрібні 

крововиливи. У шлуночках мозку знаходять каламутну жовтувату рідину. При 

гнійному запаленні мозкових оболонок судини розширені, по ходу вен – 

скупчення гною, а в речовині мозку знаходять множинні абсцеси. 

Субарахноїдальний простір локально заповнений зеленкувато-жовтим гнійним 

ексудатом, який може покривати і головний мозок. Характерним є набряк 

оболонок і речовини мозку. Мікроскопічно у м’якій мозковій оболонці 

виявляється запальна інфільтрація з лімфоцитами і плазматичними клітинами. 

При вірусних захворюваннях розвивається негнійний менінгоенцефаліт 

лімфоцитарного типу: спостерігається гіперемія і набряк оболонок і речовини 

мозку, проліферація гліальних клітин та інфільтрація ними тканини мозку з 

локалізацією навколо судин; периваскулярні і перицелюлярні набряки, дифузна 

інфільтрація нервової тканини мононуклеарами, наявність дистрофічно-

некротичних змін у нервових клітинах. 

Прогноз. При тривалому нападі протягом 2-3 днів прогноз несприят-

ливий. Смерть тварини може настати протягом 12 годин від початку появи 

ознак хвороби. В інших випадках захворювання набуває затяжного характеру 

Прогноз при цьому обережний. 

Діагноз. Діагноз ставлять на основі анамнезу і клінічних ознак. У лікворі 

знаходять велику кількість лейкоцитів (плеоцитоз) за рахунок збільшення 

кількості нейтрофілів (80-95 %) на початку хвороби, лімфоцитів і моноцигів 

при її розвитку. При мікроскопії реєструють наявність еритроцитів 

(еритроцитрахію). У лікворі хворих нагромаджується білок (гіперпротеїнрахія), 

проба Панді стає позитивною. Концентрація глюкози знижується, а активність 

ферментів зростає. Інколи ліквор втрачає прозорість і має осад. 

Виключають інфекційні хвороби з гострим перебігом (сказ, чуму 

м’ясоїдних та ін.), мікотоксикози, отруєння, печінкову енцефалопатію, гостру 

форму кетозу у корів і овець, післяродову гіпокальціємію, гіпомагніємію, 

сонячний удар і теплове перегрівання, гіперемію головного мозку. Кожна з цих 

хвороб супроводжується типовими симптомами. 

Наприклад, для злоякісної катаральної гарячки великої рогатої худоби 

характерне підвищення температури тіла до 42 °С, дифузний кератит з 

наступною перфорацією рогівки, набряк і почервоніння кон’юнктиви, злипання 

повік. Характерними ознаками печінкової енцефалопатії є гепатомегалія, 

жовтяничність; кетозу – етонурія, кетонолактія; післяродової гіпокальціємії –

значне зниження у крові рівня кальцію; гіпомагніємії – ниження магнію. 

 

Симптоми неврозу. Ознаки неврозу різноманітні, вони залежать від 

етіологічного фактора та інтенсивності його впливу. При невмілому 

об’їжджанні коней спостерігається сильне збудження тварин, вони не 

слухаються, намагаються звільнитися від збруї та вершника, утекти, рвуть 
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упряж, розбивають воза та ін. Тварина тремтить, сильно потіє, погляд зляканий, 

зіниці розширені. У такий момент кінь може завдати тяжких травм людині. У 

собак настає стійка анорексія, слідом за збудженням з’являється пригнічення, 

страх, намагання сховатися. При неврозі виявляють посилення безумовних і 

порушення умовних рефлексів, частішає пульс, виникає аритмія, сечовиділення 

часте (полакіурія), посилюється дратівливість або, навпаки, виникає 

сопорозний стан. 

Діагноз встановлюють на основі анамнестичних даних і характерної 

симптоматики. Враховують тип вищої нервової діяльності тварини. Найбільш 

сприятливі до неврозів тварини з неврівноваженою нервовою системою. 

Диференціюють епілепсію, гострі отруєння, менінгоенцефаліт. 

 

Симптоми стресу. Спільними ознаками всіх форм стресу є розлад вищої 

нервової діяльності, який характеризується ослабленням і спотворенням 

умовно-рефлекторних реакцій на зовнішні подразники: підвищена збудливість, 

страх, агресивність, швидка стомлюваність, пригнічення та ін. Розлад 

вегетативної нервової системи спричиняє тахікардію, аритмію, сповільнення чи 

посилення перистальтики кишечнику, зниження чи втрату апетиту. У третій 

стадії адаптаційного процесу настає анорексія, схуднення, можливі колапс і 

кома. При транспортному стресі ознаки хвороби спостерігаються під час 

транспортування або у перші 2-3 доби після нього. Діагностують підвищення 

температури тіла, тетанію. У телят спостерігають хитку ходу, слабкість, 

відмову від корму. Процес адаптації триває 3-4 тижні, у цей час може 

розвиватися діарея і пневмонія (пневмоентерит). 

При технологічному стресі встановлюють насамперед зниження 

продуктивності, репродуктивної функції, ослаблення м’язового тонусу та ін. У 

птиці спостерігають сильне збудження, неспокій, реєструється розкльовування. 

Свині верещать, безцільно рухаються, у них появляються клонічні судоми і 

напади епілептичного типу. 

При емоційно-больовому стресі у стадії тривоги відмічають неспокій, 

збудження, зниження продуктивності, пронос. Період відновлення триває 7-10 

днів. 

Прогноз. Залежить від інтенсивності і тривалості дії стресу, частоти його 

повторюваності, стану організму. При легких випадках стресу відновлення 

порушених функцій організму триває 5-7 днів, середніх – 10-15 днів, а при 

тяжких – 20 днів і більше. При тяжких випадках прогноз обережний або 

несприятливий. Можливі кома і загибель тварини. 

 

Завдання 3. Розробити схему лікування та надати лікарську допомогу 

тваринам при хворобах нервової системи. 

Методичні вказівки 

Лікування гіпертермії. Тварин переводять у прохолодне місце, під навіс, 

у приміщення з доброю вентиляцією. У пташниках і свинарниках вмикають 

вентиляцію, тобто вживають заходів щодо створення прохолоди і доброго 

повітряного обміну. Тварин обливають холодною водою, на потилицю і грудну 
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клітку накладають холодні примочки, роблять клізми. Шкіру розтирають 

розчином спирту, що поліпшує тепловіддачу. Для поповнення рідини в 

організмі внутрішньовенно вводять ізотонічний розчин натрію хлориду чи 

розчин Рінгера-Локка. Рекомендують давати всередину алкоголь, при серцево-

судинній недостатності призначають кофеїн, кордіамін, строфантин, 

сульфакамфокаїн. При розвитку брадипное внутрішньовенно вводять 1 %-ний 

розчин лобеліну гідрохлориду (коням 20-30 мл). При сильному збудженні 

внутрішньом’язово ін’єктують аміназин у дозі 0,5-2 мг/кг маси тіла. При 

набряку мозку внутрішньовенно вводять 10 %-ний розчин натрію хлориду, 

внутрішньом’язово –токоферолу ацетат, вітаміни В1, В2, B6. 

 

Лікування менінгоенцефаліту. Тварину ізолюють у затемнене 

приміщення із достатньою кількістю підстилки. Застосовують заходи, які 

виключають передачу інфекції, травмування тварини та обслуговуючого 

персоналу. У випадках менінгоенцефаліту бактеріальної етіології ефективний 

бензилпеніцилін у дозі не менше 300 тис. ОД на 1 кг маси тіла на добу, 

введений внутрішньом’язово за 4-5 прийомів, протягом 7-10 днів. При 

запізнілому лікуванні чи коматозному стані доза бензилпеніциліну 

збільшується до 500-800 тис. ОД на 1 кг маси тіла на добу. Крім бен-

зилпеніциліну застосовують поліміксин М, левоміцетину сукцинат, 

левоміцетин, цефалоспорин, цефалоридин, олеандоміцин. При тяжких формах 

хвороби бензилпеніцилін вводять внутрішньом’язово і внутрішньовенно. 

Лікувальний ефект дають сульфаніламіди пролонгованої дії 

(сульфамонометоксин, сульфапіридазин, сульфадиметоксин). При хворобах 

вірусної етіології призначають дезоксирибонуклеази, біостимулятори. У всіх 

випадках показані десенсибілізувальні (димедрол, піпольфен, супрастин, 

кальцію хлорид), дегідратаційні та жарознижувальні засоби, глюкокортикоїди 

(преднізолон собакам – 40-60 мг на добу). Застосовують калію йодид, лідазу, 

церебролізин. Для зменшення внутрішньочерепного тиску показані сечогінні 

засоби (манітол, фуросемід, діакарб та ін.). Для боротьби з ацидозом 

внутрішньовенно вводять 4-5 %-ний розчин натрію бікарбонату великим 

тваринам 400-800 мл. З метою зниження токсикозу внутрішньовенно крапельно 

вводять гемодез, реополіглюкін. Для зняття судом, заспокоєння тварин показані 

аміназин, хлоралгідрат, седуксен, промедол. 

 

Лікування неврозу. Усувають причину хвороби. Коня звільняють від 

збруї, ставлять у затемнене приміщення. Припиняють тренінг і навчання тварин 

до повного зникнення ознак неврозу. З хворими тваринами поводяться уважно і 

ласкаво. Здебільшого при усуненні причин ознаки неврозу зникають. Собакам 

призначають всередину: барбаміл 0,1-0,2 г; барбітал 0,3-0,5; фенобарбітал 0,05-

0,2 г. Із седативних засобів показані натрію бромід всередину коням по 10-40 г, 

собакам - 0,5-2 г два- три рази на добу; настойка валеріани коням - 25-50 мл, 

собакам - 1-5 мл; валокордин (корвалол), валідол, краплі Зеленіна (дрібним 

тваринам). Курс лікування заспокійливими засобами 10-15 днів і більше. 

Призначають тіаміну бромід: коням - 0,2-0,5 г, собакам - 0,001- 0,01 г; 
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рибофлавін - собакам по 0,005-0,02 г. При введенні лікувальних засобів слід 

уникати парентеральних ін’єкцій, щоб не викликати травмування та збудження 

тварин. 

 

Лікування стресів. Усувають причини стресу, тваринам створюють 

нормальні умови, знижують або усувають дію зовнішніх подразників. З 

лікувальних засобів застосовують стрес-протектори (нейролептики, 

транквілізатори, седативні засоби), адаптогени, вітамінні препарати та ін. З 

нейролептиків частіше використовують аміназин, галоперидол, резерпін, літію 

карбонат. Аміназин призначають всередину 3-5 мг/кг маси і внутрішньом’язово 

0,5-2 мг/кг маси за 1-3 год перед транспортуванням і через 12-24 год після 

нього. При транспортуванні телят автомашинами за 30-40 хв 

внутрішньом’язово вводять аміназин у дозах: при перевезенні на віддаль 30-60 

км - 0,5 мг/кг маси, 80-160 км - 1, 180-300 км - 2 мг/кг маси. Дози всередину у 2-

2,5 рази вищі. Після завезення телят у господарство аміназин вводять 

внутрішньом’язово ще протягом 3-5 днів у дозі 0,3 мг/кг маси. 

З метою профілактики технологічного стресу за 2-3 дні до планової 

технологічної операції і протягом 3-5 днів після неї дають аміназин разом з 

кормом: великій рогатій хуцобі - 0,7-1 мг/кг маси тіла, свиням - 0,25-0,5 мг/кг. 

Для профілактики і лікування транспортного стресу у телят вводять 

галоперидол внутрішньом’язово в дозі 0,1 мг/кг маси за схемою застосування 

аміназину. Резерпін за своєю психоседативною дією у кілька разів сильніший 

від аміназину. Його рекомендується вводити для профілактики емоційно-

больового стресу. Наприклад, резерпін дають всередину за 1 добу до операції в 

дозі 1,5 мг/кг маси тварини. Літію карбонат застосовують для зменшення дії 

стресорів з метою адаптації тварин до змінених умов годівлі та утримання. 

Його вводять всередину в дозі 15 мг/кг маси перед транспортуванням і в дозі 10 

мг/кг маси 2 рази на день протягом 3-х днів у період адаптації. 

Як транквілізатор застосовують: фенозепам (всередину 0,3 мг/кг маси раз 

на добу протягом 3-7 днів) та нозепам (всередину по 0,3-0,5 мг/кг 2-3 рази на 

день). Амізил (бенактизкн) призначають при невротичних станах, підготовці до 

операції, для профілактики стресу (всередину свиням і вівцям 0,1 мг/кг маси, 

дрібним тваринам 0,3 мг/кг; як стрес- протектор при технологічному стресі 

птиці всередину по 3 мг/кг протягом 3-7 днів). 

Як адаптоген рекомендують екстракт елеутерококу всередину за 7-10 

днів до початку технологічної операції і 7-15 днів після неї в дозах на 1 кг маси 

тіла: великій рогатій худобі - 0,1 мл, свиням - 0,05 мл. 

З метою корекції стресового стану протягом 2-3 тижнів призначають 

настойку лимоннику китайського, женьшеню, заманихи, екстракт левзеї. Для 

підвищення захисних сил організму застосовують антистресові суміші, до 

складу яких входять препарати вітамінів A, D, Е, групи В, аскорбінова кислота, 

глюкоза, антимікробні засоби. Із антистресових комплексних препаратів 

пропонується амінавіт, амікол, ТВАГ, АМВАГ. Вони містять аміназин, 

вітаміни, амінокислоти, глюкозу. 
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Для знерухомлювання тварин і профілактики стресу перед операцією 

застосовують ромпун, аромпун (хілозин) у дозі 0,25-0,5 мл на 100 кг маси тіла 

(для повної втрати здатності рухатися - 1 мл на 100 кг). Протипоказано вводити 

вагітним тваринам. 

 

Завдання 4. Розробити заходи профілактики хвороб нервової системи. 

Методичні вказівки 

. Профілактика теплового удару. Не допускають перегрівання тварин, 

забезпечують їх достатньою кількістю питної води, дотримують правил 

перевезення худоби і птиці транспортом, здійснюють контроль за 

мікрокліматом у приміщеннях, роботою вентиляції. У жаркі місяці року випас 

худоби проводять у два етапи: з 6-7 год до 10-11 год і з 15-16 год до 20-21 год. 

У літніх таборах і вигонах обладнують навіси або тварин розташовують у 

місцях, де є лісопосадки. 

 

Профілактика менінгоенцефаліту. Ефективна боротьба з вірусними й 

іншими інфекціями та інвазійними хворобами, своєчасна вакцинація тварин, 

недопущення травматизму, дотримання правіш асептики при хірургічних 

операціях. 

 

Профілактика неврозів. Не допускають грубого поводження з 

тваринами, дотримують правил тренінгу і дресирування, поступово терпляче 

привчають молодих коней до сідла, об’їзду, роботи в упряжі. 

 

Профілактика стресів. Намагаються не створювати стресових ситуацій 

при утриманні тварин, їх транспортуванні, технологічних обробках, менше 

проводити перегрупувань, не порушувати правил перевезення, тренінгу. 

Уникають невиправдано частих ветеринарних і зоотехнічних маніпуляцій 

(вакцинацій, взяття крові, лікування, зважування та ін.). 

Для профілактики емоційно-больового стресу у курчат і курей-несучок 

рекомендують антистресову суміш з розрахунку на 1 кг корму: вітамін А- 15 

000 MO, D3- 1000, Е – 20 мг, К-8мг, В1 – 3 мг, В2 – 6, В3 – 20, В4 – 1100, В5 - 50, 

В6 – 4, біотин – 0,12, Вс – 1,0, В12 – 0,01 мг, котру дають за 2 дні до вакцинації. 

Крім вітамінів, у день дії стрес-факторів за півтори години до виникнення і 

протягом двох наступних днів курчатам вводять з кормом аміназин у 

розрахунку 30 мг (несучкам 50 мг) з олететрином в дозі 20 мг/кг маси тіла; 

резерпін – 1 мг/кг або еленіум – 1 мг/кг у ті самі терміни. Стрес у птиці 

профілактують аміназином, який дають з кормом протягом 30-40 днів у дозі 

0,5 мг/кг маси тіла. 

Для профілактики транспортного стресу дотримують оптимальної 

щільності розміщення: для великої рогатої худоби – 0,4 м
2
 на 100 кг маси, 

свиней – 0,45-0,50 м
2
 на 100-120 кг маси, на дорослу курку – 0,25 м

2
. При 

перевезенні великих тварин їх розміщують уздовж осі транспортного засобу. 

Час транспортування на автомашині має не перевищувати 60-90 хвилин. При 

більших відстанях площу підлоги на одну тварину збільшують, щоб тварини 
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могли лягти. У дорозі роблять зупинки для підгодовування, напування і 

відпочинку тварин. Швидкість руху скотовозів обмежують до 50-60 км/год. За 

день до початку транспортування кількість кормів зменшують. У дорозі 

забезпечують тварин легкозасвоюваними кормами і водою. 

 

 

Висновок. 

 

 

Після виконання завдань студенти повинні 

Знати: План дослідження нервової системи, форму журналу реєстрації хворих 

тварин, методику збору анамнезу, встановлення діагнозу, методи та 

способи дослідження с/г тварин при хворобах нервової системи, схеми 

лікування та заходи профілактики хвороб нервової системи. 

Вміти: Провести реєстрацію хворої тварини, зібрати анамнез, виявити причини 

хвороби, встановити діагноз та провести диференційну діагностику 

хвороб нервової системи, розробляти схему лікування та профілактики 

хвороб нервової системи. 

 

Заключний інструктаж і завдання додому 

1. Оформлення звіту практичної роботи в зошиті. 

2. Прибирання робочих місць. 

Л. 1. С. 86–93; 181–184: 

Л. 2. С. 284–293; 

Л. 3. С. 58–86. 


