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АНОТАЦІЯ 

 

Храмова Т. Ю. Перекрут шлунка у собак: етіологія, особливості 

діагностики і лікування. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Поліський національний 

університет, Житомир, 2020. 

 

Проведений аналіз зустрічальності перекруту шлунка у собак та виявлена 

породна схильність у межах м. Києва.  

Проаналізовано методи діагностики перекрута шлунка і виявлено 

найкращий з них – рентгенологічне дослідження.  

Виявлений оптимальний метод повної декомпресії шлунка, що включає в 

себе первинну декомпресію при поступленні тварини в клініку за допомогою 

троакарізації, і остаточну декомпресію та промивання шлунка під час 

оперативного втручання.  

Розроблена схема передопераційного, інтраопераційного та 

післяпераційного знеболення з використанням широко розповсюджених в 

Україні препаратів.  

Проведено аналіз післяопераційних ускладнень, які зустрічаються 

найчастіше, і розроблений підхід до їх ліквідації.  

Проаналізована методика інцизійної гастропексії та виявлена її висока 

надійність. 

Ключові слова: гастропексія, декомпресія, зондування, перекрут, пілорус, 

троакарізація, шлунок. 
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ABSTRACT 

Khramova T. Gastric volvulus in dogs: Aetiology. Aspects of diagnostics  and 

treatment. – Qualifying paper manuscript copyright. 

Qualifying paper in candidacy for a Master’s degree in the specialty 211 – 

veterinary medicine. – Polisky national univercity, Zhytomir, 2020. 

 

Performed analysis of gastric dilatation-volvulus incidence in dogs and found 

breed predisposition in Kyiv. 

Analised methods of gastric volvulus diagnostics and found the best of them – 

radiographic survey. 

Developed an optimal method of full decompression of a stomach including 

starting decompression with troacarisation and final decompression and gastric tube 

lavage during the surgery. 

Developed a plan of pain relief before, during and after the surgery based on 

medications widely spread in Ukraine. 

Analysed the most often after-surgery complications and developed an 

approach to them. 

Performed analysis of the incisional gastropexy and found its high reliability. 

Key words: decompression, gastropexy, pylorus, stomach, troacarisation, 

tubing, volvulus 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Перекрут шлунка у собак – здавна 

відома патологія. Однак вона досі залишається погано вивченою і має високий 

відсоток летальності. Зважаючи на це, необхідно проводити подальші 

дослідження для вивчення цієї комплексної патології з метою її ефективної 

профілактики, швидкої діагностики і вдалого лікування. 

Метою досліджень було визначення ефективності різних методів 

діагностики та лікування перекруту шлунка. 

Завданням було: 

 провести моніторинг розповсюдження перекруту шлунку з урахуванням 

можливої схильності до нього (визначення груп ризику); 

 з’ясувати особливості діагностики перекруту шлунка та супутніх 

патологій; 

 розробити алгоритм підходу до переодопераційної стабілізації пацієнта;  

 опрацювати особливості хірургічного втручання та анестезіологічного 

супроводу при даній патології; 

 виявити особливості післяопераційного лікування пацієнтів; 

 проаналізувати методи профілактики перекруту шлунка. 

Об’єктом та предметом дослідження були собаки з попереднім 

діагнозом «перекрут шлунка».  

Методами дослідження були клінічний та хірургічний. 

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані 

практикуючими лікарями ветеринорнї медицини у щоденній праці. 

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота викладена на 29 сторінках 

друкованого тексту і складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів виконання роботи, характеристики клініки – бази виконання дипломної 

роботи, власних досліджень та їх обговорення, висновків, пропозицій та 

переліку використаних літературних джерел, який містить 33 найменування. 

Текст ілюстрований 6 рисунками та 1 таблицею. В додатках містяться 
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фотоматеріали. 

За результатами досліджень опубліковано статті: «Перекрут шлунка у 

собак: розповсюдження та фактори ризику» (Матеріали шостої науково-

практичної конференції листопад-січень 2019-2020рр), «Діагностика перекруту 

шлунку у собак» (Матеріали XXI-ї науково-практичної конференції магістрів та 

бакалаврів «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії», випуск №11), 

«Ефективність методики інцизійної гастропексії в довготривалій перспективі» 

(Матеріали XXI-ї науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів 

«Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії», випуск №11). 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

1. Серед усіх захворювань, що потребують екстреного хірургічного 

втручання, перекрут шлунка знаходиться на 4 місці за  частотою зустрічаємості. 

2. В м. Києві породами собак, що схильні до перекруту шлунка, є 

лабрадор, золотистий ретривер, кавказька та середньоазіатська вівчарка 

3. Найбільш ефективним методом лікування перекруту шлунка є 

оперативне втручання. 

4. Найбільш ефективним методом діагностики перекруту шлунка є 

рентгенологічне дослідження. 

5. Інцизійна гастропексія є найбільш надійним способом 

профілактики виникнення та рецидиву перекруту шлунка. 

6. Найбільш ефективним методом декомпресії є комбінація двох 

методик декомпресії шлунка: троакарізації та зондування. 

Для профілактики виникнення перекруту шлунка пропонуємо: 

1.  Проводити активну роз’яснювальну роботу з власниками собак 

великих порід, особливо, порід групи ризику: пропонувати годувати сухим 

кормом, не дозволяти фізичної активності після годівлі, проводити 

профілактичну гастропексію. 

2. Направляти пацієнтів з підтвердженим діагнозом у ветеринарні 

клініки, де присутні мінімум троє осіб на чергуванні одночасно. Перед 

транспортуванням пацієнта у референс-клініку рекомендуємо проводити 

декомпресію шлунку та знеболення пацієнта для зниження летальності.  

3. Проводити моніторинг ЕКГ усім пацієнтам і використовувати 

протиаритмічні препарати профілактично.  

4. Починати годувати пацієнтів якнайшвидше з використанням 

прокінетиків за необхідністю. 
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