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Лабораторна діагностика 
отруєнь у  тварин

Мета. визначити найефективніші методи 
лабораторної діагностики. Методи. аналітичні, 
лабораторні. Результати. серед речовин, які 
викликають отруєння у собак, найпоширенішими є:  
зоокумарин, бромадіолон, ратиндан, ціаніди, 
сполуки ртуті, миш’яку, фосфорорганічні, 
хлорорганічні, ціаністі сполуки, крисид, 
фосфід цинку, ізоніазид (тубазид). 
Висновки. діагностують отруєння у собак 
на основі даних анамнезу, аналізу клінічних ознак 
отруєння, результатів лабораторних досліджень 
або патологоанатомічного розтину. 

Серед внутрішніх незаразних захворювань 
собак дуже актуальним питанням є отруєння, 
оскільки трапляються серед цього виду тва
рин доволі часто. Причиною отруєнь можуть 
стати зіпсовані продукти харчування, побутова 
хімія, лікарські засоби, отрутохімікати, отруйні 
рослини, змії та комахи, гази та ін. [1 – 3, 7, 9].

Мета досліджень — проаналізувати основ
ні аспекти діагностики отруєнь у собак. 
Визначити найефективніші методи лабора
торної діагностики.

Матеріали і методи досліджень. Ана
літичні, лабораторні. Проаналізовано вітчиз
няні та закордонні літературні джерела щодо 
діагностики отруєнь у собак і методів їх лабо
раторної діагностики.

Результати досліджень. Отруєння свій
ських тварин, і зокрема собак, можуть бути 
випадковими (у разі поїдання твариною отрути 
для гризунів, комах та ін.) або навмисними; 
харчовими та нехарчовими. За клінічними 
ознаками: гострі, підгострі та хронічні. Харчові 
отруєння трапляються значно частіше. Собака 
може отруїтися отрутою для щурів, лікарськи
ми речовинами або зіпсованими продуктами 
харчування [1, 4, 5, 8 – 10]. 

До нехарчових отруєнь належать такі 
отрути і токсини, які потрапляють у крово
носну систему тварини через слизові обо
лонки, дихальні шляхи або шкірний покрив. 
Наприклад, у разі потрапляння на шерсть 
собаки отруйної речовини вона проникає 
у кров, і у тварини виникає сильна інтокси
кація [2 – 4, 6, 8, 9].
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Серед речовин, які викликають отруєння 
у собак, найпоширенішими є: зоокумарин, 
бромадіолон, ратиндан, ціаніди, сполуки рту
ті, миш’яку, фосфорорганічні, хлорорганічні 
та ціаністі сполуки, крисид, фосфід цинку, 
ізоніазид (тубазид) [1, 8, 10].

Одним із найпоширеніших препаратів, 
який використовують для навмисного отру
єння собак, є ізоніазид (тубазид) — препа
рат для лікування туберкульозу у людини, 
в основному використовується для приго
тування приманок догхантерами (з англ. 
«мисливці за собаками»). Швидко всмокту
ється в тонкому кишківнику, клінічні ознаки 
з’являються через півгодини після отруєння. 
Собаки дуже чутливі до препарату (порівня
но з людиною), оскільки їх організм не в змозі 
метаболізувати ізоніазид через низьку актив
ність Nацетилтрансферази [1, 3, 5, 7].

Всі отрути, потрапляючи в шлунковокиш
ко вий тракт разом з їжею, розчиняються 
у травних соках — ферментах. Тяжкість отру
єнь залежить від кількості та ступеня розчин
ності отрути. Якщо отрута добре розчиняється 
у ферментах, то швидше всмоктується у кров 
і поширюється в організмі. Тому у разі по
трапляння в організм добре розчинних отрут 
навіть екстренна ветеринарна допомога не 
завжди може бути ефективною. Погано роз
чинні отрути організм засвоює повільніше, а їх 
згубна дія виявляється не одразу [4, 6, 8 – 10].

Перебіг і клінічні ознаки отруєнь у собак 
різні. Вони залежать від токсичності, механіз
му дії, швидкості всмоктування, тривалості дії 
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на організм, виду та дози отрути. Проте існують 
деякі ознаки, характерні для будьякого отру
єння — блювання, пронос, судоми, слабкість, 
слинотеча, тремтіння чи напруження м’язів, 
надмірно пригнічений або збуджений стан, по
рушення серцевого ритму та ін. Ці симптоми 
дуже швидко посилюються, і за несвоєчасного 
вживання заходів смерть тварини може наста
ти в найближчі години [2, 3, 5, 7, 10].

Діагностика отруєнь собак хімічними ре
човинами, отруйними рослинами, недобро
якісними кормами повинна бути комплексною 
і включати: дані анамнезу; аналіз клінічних 
ознак отруєння, морфологічних та біохімічних 
змін крові; результати виявлення і кількісного 

визначення отруйних речовин у біологічних 
матеріалах та у кормах, воді, з якими кон
тактували постраждалі тварини. Лабораторні 
дослідження включають специфічне кількісне 
та якісне визначення токсичних речовин у бі
ологічних середовищах організму та неспеци
фічні біохімічні дослідження для діагностики 
тяжкості токсичного впливу на функції печін
ки, нирок та інших органів і систем організму, 
тонкошарову рідинну хроматографію, атом
ноабсорбційну спектрофотометрію, газову 
хроматографію та ін. [1, 2, 7].

Дослідженнями встановлено, що у 5% 
випадків, пов’язаних з отруєнням у 2015 р., 
було виявлено ізоніазид.

Діагностику отруєнь у собак проводять 
ком плексно, на основі: даних анамнезу; ана-
лізу клінічних ознак отруєння, морфологічних 
і біохімічних змін крові; результатів виявлен-
ня і кількісного визначення отруйних речовин 

у біологічних матеріалах; результатів виявлен-
ня та кількісного визначення отруйних речовин 
у кормах, воді, з якими контактували постраж-
далі тварини, а також результатів патологоа-
натомічного розтину (у разі загибелі тварини). 
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