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В статті розглянуто комплексне лікування собак з гнійними ранами із застосуванням імунос-

тимулювального препарату "Ербісол" та розчину наноксластерів аквахелатів Ag та Cu. Встанов-
лено, що такий метод поряд із прискоренням загоєння ран призводить до швидкої нормалізації 
морфологічного складу кров у порівнянні з традиційним методом лікування. 

Ключові слова: препарат «Ербісол», «Шумерське срібло», гнійні рани, кількість еритроцитів, 
лейкоцитів, тромбоцитів, рівень гемоглобіну, собаки. 

Вступ. Гнійні відкриті механічні пошкодження 
м’яких тканин у собак трапляються відносно час-
то, зазвичай вони зумовлені антибіотикорезисте-
нтними штамами мікроорганізмів [1]. У зв’язку з 
цим актуальним є розробка методу лікування со-
бак з гнійними ранами, який би включав антисеп-
тичний засіб альтернативний сучасній антибіоти-
котерапії. Таким препаратом можна вважити за-
сіб створений на основі сучасних здобутків нано-
технологій – «Шумерське срібло», до складу яко-
го входять наноаквахелати Арґентуму (Ag) та Ку-
пруму (Cu). Даний засіб володіє мікробоцидними 
та стимулювальними властивостями [2]. Проте, у 
процесі загоєння ран беруть участь взаємо-
пов’язані між собою біологічні процеси, котрі про-

являються не лише місцево, але й охоплюють 
весь організм [3]. Саме тому, необхідно врахову-
вати й загальний стан організму тварин, оскільки 
в основі патогенезу гнійнозапального процесу 
лежать також імуносупресивні механізми, дія 
яких призводить до імунодефіцитного стану, що 
ускладнює перебіг захворювання.  

У цьому плані перспективним є поглиблене 
дослідження щодо впливу імуномодулятора ербі-
солу на організм лабораторних тварин та розроб-
ка і впровадження у практику способу лікування 
гнійно-запальних процесів м'яких тканин різної 
локалізації із застосуванням даного засобу. Пре-
парат являє собою комплекс природних небілко-
вих низькомолекулярних органічних сполук него-
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рмонального походження, отриманих із ембріо-
нальної тканини тварин [4, 5]. 

Лікування собак з гнійними ранами було про-
ведено новим методом із використанням імунос-
тимулювального препарату “Ербісол” та антисеп-
тичного засобу на основі нанокластерів аквахе-
латів Ag та Cu «Шумерське срібло» у поєднанні з 
іншими лікарськими речовинами, даних тварин 
віднесли до дослідної групи. Контролем за цих 
умов слугували тварини, лікування яких проводи-
лося традиційним методом.  

Мета досліджень: вивчити динаміку показни-
ків гемопоезу крові собак за гнійних ран. 

Матеріали і методи. Роботу виконували на 
собаках приватного сектору віком 3 – 6 років у 6 
клініках Львівської області та м. Львова. Зокрема, 
у Львівській обласній та міській державних вете-
ринарних лікарнях, державних ветеринарних лі-
карнях м. Червонограда та Сокаля, у військовій 
частині 2418 Західного регіонального управління 
державної прикордонної служби України Кінологі-
чний навчальний центр, а також у клініці дрібних 
тварин кафедри хірургії ЛНУВМ та БТ 
ім. С. З. Ґжицького. Було створено дві групи тва-
рин: контрольну (n=5) та дослідну (n=5).  

Проведено клінічні, планіметричні та гемато-
логічні дослідження. Кров відбирали з латераль-
ної підшкірної вени передньої кінцівки перед по-
чатком експерименту та на третю, п’яту, та деся-
ту добу після початку проведення лікування. 
Стабілізували кров гепарином (20 од. на 1 мл 
крові). У крові досліджували:вміст гемоглобіну, 
кількість еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. 
Вищеперелічені дослідження проводили за зага-
льновизнаними методами [6].  

Результати досліджень. До початку дослі-
джень у собак контрольної та дослідної групи за-
гальний стан був пригнічений, температура тіла 
становила 37,2-38,7 ºС, частота пульсу 114 - 131 
удари за хвилину, дихання — 27-38 разів за хви-
лину. 

Краї рани були малорухливими, болючими 
та набряклими, поверхня ран була вкрита товс-
тим шаром слизеподібного, густого ексудату біло-
сірого кольору.  

На 3-тю добу лікування загальний стан тва-
рин дослідної групи дещо покращився, тоді як у 
собак контрольної групи позитивних змін не спо-
стерігалося. Температура тіла досліджуваних 
тварин обох груп перебувала у межах фізіологіч-
ної норми і в середньому становила 37,8 - 
38,4 ºС, та 37,5-38,2 ºС відповідно, частота пуль-
су складала 98-126 та 92-128 ударів за хвилину, 
а дихання — 26 - 34 та 23-36 разів за хвилину ві-
дповідно у контрольній та дослідній групах. Краї 
рани у двох дослідних груп залишалися малорух-
ливими, набряклими та болючими, однак кіль-
кість ексудату на поверхні рани зменшилася, а у 
дослідній групі почали з'являтися кірочки ексуда-
ту коричневого кольору, що легко знімалися. 

При клінічному обстежені у тварин дослідної 
групи на 5-у добу лікування спостерігалося пок-
ращення загального стану, температура тіла пе-
ребувала в межах 38,0 – 38,5ºС, частота пульсу 
90 – 125 ударів за хвилину, дихання – 24 – 35 ра-
зів за хвилину. 

При досліджені краї рани були рухливими, 
відзначалося зменшення їх болючості та набряк-
лості, поверхня ран була вкрита товстим стру-
пом, коричневого кольору, місцями з тріщинами, 
що легко знімався з ранових поверхонь. За цих 
умов рана була вкрита шаром слизеподібного, 
густого ексудату біло-сірого кольору. У деяких 
собак спостерігалася поява дрібнозернистих  
грануляцій на стінках рани. 

У тварин контрольної групи на 5-у добу ліку-
вання відзначалися незначні зміни в загальному 
стані. Зокрема, температура тіла була в межах 
37,4-38,0 ºС, частота пульсу – 84-128 ударів за 
хвилину та дихання – 17-38 за хвилину. 

Тканини навколо рани та ранові краї були 
щільними та болючими, з'явилися кірочки засох-
лого ексудату та спостерігалося незначне виді-
лення густого ексудату сіро-коричневого кольору. 

Десята доба лікування характеризувалася у 
тварин дослідної групи явищами активної епітелі-
зації гранулюючих поверхонь. Повне загоєння 
ран відзначалося на 14-16 добу лікування. 

У собак контрольної групи також спостеріга-
лося активна грануляція ранових поверхонь. На 
дні рани грануляції були дрібнозернистими, ро-
жевого кольору, а у ділянці стінок грануляційна 
тканина була гіпертрофованою і виступала над 
здоровими грануляціями, ранові краї були щіль-
ними  та малорухомими. Повне загоєння ран спо-
стерігалося на 19-21 добу лікування за вторин-
ним натягом. 

Отже, комплексне застосування аплікацій 
нонокластерів аквахелатів на ранову поверхню, 
разом із внутрішньом’язовими ін’єкціями ербісо-
лу, дозволяє значно скоротити терміни лікування 
собак з гнійними ранами із гіпоергічним типом за-
палення, у порівнянні із традиційними засобами 
(табл. 1). 

Поряд із клінічними, проводились і планімет-
ричні дослідження в динаміці перебігу гнійних ран 
у собак за різних методів лікування. 

Повне очищення ран у дослідній групі (таб-
лиці 1) спостерігалося вже починаючи з 4-5 доби 
лікування, тоді як очищення ран контрольної гру-
пи – лише починаючи з сьомої доби. Поява акти-
вної грануляції ран у собак дослідної групи поча-
ла проявлятися з 5-6-ої доби, тоді як у контроль-
ній групі - з 9-ої доби.  

Таблиця 1 
Швидкість загоєння гнійних ран  

у собак (діб), (М±m, n=5) 
Показник Групи тварин 

дослідна контрольна 
Повне очищення ран 4-5 7-8 
Поява активної грануляції 5-6 10-12 
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Поява епітеліальної облямівки 8-10 13-16 
Повне загоєння ран 14-16 19-21 

 

Отже, комплексне застосування ербісолу у 
поєднанні із нанокластерами аквахелатів Ag та 
Cu дозволяє скоротити термін лікування собак з 
гнійними ранами із гіпоергічним типом запалення 
на 5-7 діб, за рахунок швидкого очищення ран від 

некротизованих тканин, прискорення росту гра-
нуляційної тканини та епітелізації [183]. 

Рановий процес проявляється місцевими та 
загальними запальними реакціями організму [18], 
у зв'язку із цим проводили дослідження морфо-
логічного складу крові собак з гнійними ранами 
при різних методах їх лікування. 

Таблиця 2 
Морфологічний склад крові та вміст гемоглобіну за гнійних ран у собак (M±m, n=5) 

Показник Гемоглобін 
(г/л) 

Еритроцити 
(Т/л) 

Лейкоцити 
(Г/л) Тромбоцити 

Клінічно здорові тварини 136,9±1,1 4,7±0,2 10,0±0,2 316,1±18,7 
До лікування (n=10) 122,4±2,2* 4,1±0,1* 17,9±0,8* 344,0±28,8* 

Доба 
лікування 

3-а Дослідна група 124,0±2,8* 4,2±0,2* 9,8±0,9** 441,7±38,9** 
Контрольна група 122,9±3,7 4,1±0,1 11,1±0,9 387±35,1 

5-а Дослідна група  130,2±2,6* 4,4±0,1** 9,2±0,9** 324,6±43,7*** 
Контрольна група  127,4±3,0 4,3±0,3 10,7±0,8 296,1±29,0 

10-а Дослідна група  138,8±2,4** 4,8±0,2** 8,3±2,7*** 414,0±54,0* 
Контрольна група  133,2±3,7 4,4±0,2 9,7±1,2 360,0±38,5 

Примітка. Р1 – порівняно з показниками клінічно здорових собак, . Р2 – порівняно з показниками собак до проведення лі-
кування* – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001. 

 

Дослідження встановили знижений вірогідно 
(р1<0,05) на 5,5 % рівень гемоглобіну у хворих 
собак, кількість еритроцитів – на 13 % (р1<0,05) 
при одночасному зростанні кількості лейкоцитів у 
1,9 рази (р1<0,05), порівняно з клінічно здорови-
ми тваринами (табл. 2).  

На 3-ю добу лікування рівень гемоглобіну у 
собак дослідної групи  зріс на 11,4 % , порівняно з 
показником до лікування, тоді як в контрольній 
групі відмічено тенденцію до збільшення. 

У собак дослідної групи кількість еритроцитів 
вірогідно в середньому становила , тоді як у кон-
трольній групі проявлялась лише тенденція до їх 
збільшення. 

Одночасно, кількість лейкоцитів знизилась 
порівняно з показником до лікування у тварин до-
слідної групи на 6,2 %, тоді як в контрольній групі 
відмічаємо їхнє зниження на 5,5 %. 

На п’яту добу лікування собак спостерігали 
вірогідне (р2<0,05) зростання рівня гемоглобіну 
(130,2±2,6) та кількості еритроцитів (4,4±0,1) по-
рівняно з початком лікування. Кількість лейкоци-
тів у собак дослідної групи на п'яту добу лікуван-
ня зменшилась порівняно з 3-ю добою на 6,5 % 
та на 19,5 % (р2<0,01), порівняно з показником до 
лікування, тоді як в контрольній групі цей показ-
ник знизився на 4,9 % та 16,7 %, відповідно. 

На 10-у добу лікування вміст гемоглобіну на-
далі зростав порівняно з 5-ю добою у тварин до-
слідної групи на 9,4 % та відносно показника до 
початку лікування у 11,8 % (р2<0,01). В контроль-
ній групі рівень гемоглобіну також зростав порів-
няно з 5-ю добою досліджень на 4,4 % та віднос-
но значень на початку лікування на 8,1 %, проте, 
не досяг рівня клінічно здорових собак, залишаю-
чись нижчим на 2,7 % . 

Кількість еритроцитів, зросла в дослідній 
групі порівняно з 5-ю добою досліджень у 1,1 ра-
зи та у 1,2 рази відносно показника до лікування, 

тоді як в контрольній групі їх число зросло у 1,02 
та у 1,07 рази відповідно. 

Одночасно на 10-у добу досліджень кількість 
лейкоцитів й надалі знижувалась відносно 5-ї до-
би спостережень у тварин дослідної та контроль-
ної груп на 9,8 % та 9,3 % відповідно, знизившись 
порівняно з показником на початку лікування в 
дослідній групі на 48,6 % і контрольній на 10,2 % . 

Отже, дослідження показали, що за гнійних 
ранах у собак до початку лікування мало місце 
значне зниження кількості гемоглобіну та еритро-
цитів, а також збільшення кількості лейкоцитів, за 
цих умов у тварин дослідної групи ці показники 
відновлювались до норми значно швидше, ніж у 
контрольній. 

Отже, комплексне лікування собак з гнійними 
ранами із застосуванням імуностимулювального 
препарату “Ербісол” та розчину нанокластерів 
аквахелатів Ag та Cu поряд із прискоренням за-
гоєння ран призводить до швидкої нормалізації 
морфологічного складу крові у порівнянні із тра-
диційним методом лікування. 

Висновки. 
1. Препарат «Ербісол» при внутріш-

ньом’язовому введенні в організм білих щурів та 
мишей за багаторазовій дії не спричиняв суттє-
вих змін загального стану, маси тіла, а також 
морфологічних та біохімічних показників крові. 

2. Отримані дані дозволяють зробити висно-
вок, що препарати «Ербісол» відноситься до ма-
лотоксичних речовин (IV клас згідно ГОСТ 
12.1.007-76) для щурів за багаторазового надхо-
дження в організм. 

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення біохімічних та імунологічних показників 
крові собак за лікування гнійних ран імуностиму-
люючим препаратом «Ербісол» та антисептичним 
засобом «Шумерське срібло». 
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В статье рассмотрено комплексное лечение собак с гнойными ранами с применением иммуно-

стимулирующего препарата "Эрбисол" и раствора наноксластеров аквахелатов Ag и Cu. Устано-
вили, что такой метод наряду с улучшением  заживления ран приводит к быстрой нормализации 
морфологического состава крови по сравнению с традиционным методом лечения. 

 
The article  is about  complex treatment of dogs with purulent wounds using immunostimulatory 

preparation "Erbisol" and a solution nanoclasters aquachelates of Ag and Cu. It was found that this method 
along with the improvement of wound healing leads to rapid morphological normalization of blood compared 
to the conventional treatment. 
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