
Постановка проблеми. Сучасна біологія 

розглядає організм людини та тварин як склад-

ну саморегулюючу біологічну систему, у якій 

усі органи та системи тісно взаємопов’язані та 

їх діяльність направлена на підтримку фізіоло-

гічного гомеостазу. У цьому приймають 

участь чисельні функціональні системи, на-

самперед регуляторні – нервова, гуморальна та 

енерго-інформаційна. 

Нервова та гуморальна регуляція в організ-

мі загальновизнані та мають достатньо добре 

вивчену морфологічну основу, що не можна 

твердити про енерго-інформаційну систему 

(ЕІ), яка за останніми даними включає наступ-

ні структури: енергетична оболонка, біологіч-

но-активні точки (БАТ), енергетичні центри, у 

яких енергія трансформуються та передається 

мередіанами (каналами) до клітин, тканин та 

органів. Можливо, що найстарішим механіз-

мом, що об’єднує усі клітини та органи у єди-

ну цілісну систему під назвою ”організм” – є 

енерго-інформаційна регуляторна система [3]. 

У сучасній біології, кожна клітина, орган, як і 

організм у цілому, розглядаються як джерело 

електромагнітних випромінювань (ЕМВ), що 

відрізняється за своїми параметрами – довжи-

ною хвилі, інтенсивністю, частотою коливань. 

При цьому, розрізняють нормальні 

(фізіологічні) та патологічні ЕМВ, що виника-

ють при порушенні діяльності клітин, органів 

та систем організму. 
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зовнішнього середовища сприймаються орга-

нізмом у першу чергу на рівні енергетичної 

оболонки, яка є первинним бар’єром на шляху 

дії любого зовнішнього фактору на організм. 

Таким чином, оскільки у результаті дії різ-

них патогенних чинників зміни в організмі 

відбуваються, насамперед, на енергетичному 

рівні, набагато раніше до виникнення морфо-

логічних та функціональних змін у клітинах, 

органах та системах організму, то якщо реєст-

рувати ЕМВ – це дасть можливість фіксувати 

розвиток патології на самому начальному ета-

пі розвитку патологічного процесу. 

Зміни функціонального стану серця собак 

займають важливе місце в незаразній патології 

внутрішніх органів. Розрізняють вроджені і 

набуті хвороби серця. До вроджених патологій 

чи вад відносять такі захворювання, як дефек-

ти міжшлуночкової і/або міжпередсердної пе-

ретинки, відкриту артеріальну протоку, тетро-

ду Фалло, стеноз аорти, коарктацію аорти, 

аномалію Ебштейна, стеноз гирла легеневої 

артерії, недостатність трикуспідального клапа-

на. Набуті вади серця розділяють на хвороби 

серцевого м'яза (кардіоміопатії), захворювання 

клапанного апарату, захворювання перикарду, 

пухлини серця, порушення, що проводять до 

аритмій. За даними ретроспективних дослі-

джень, проведених у клініці факультету вете-

ринарної медицини в Цюріху – вроджених за-

хворювань серця собак припадає на частку 

20% від загального числа хвороб серця і 80%, 
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– придбані патології [2]. Серед уроджених вад 

найчастіше зустрічаються відкрита артеріаль-

на протока, стеноз гирла аорти, дефект міжпе-

редсердної перетинки. Серед набітих патоло-

гій на першому місці ендокардіоз мі трального 

клапана, потім дилятаційна кардіоміопатія, 

перикардити. До досить рідкісних патологій 

відносять пухлині серця [1]. 

Важливе значення має вік і порідна схиль-

ність собак до серцевих захворювань. Усупе-

реч поширеній думці, що хвороби серця часті-

ше зустрічаються у літніх тварин, вік пацієнтів 

варіює від 3-х до 14 років і у відмінності від 

людини, де на першому місці стоїть ішемічна 

хвороба серця і надалі інфаркт міокарду, у со-

бак ці патології практично не зустрічається. 

Це пов’язано з відсутністю у собак атероскле-

розу судин (що є головною ланкою в патогене-

зі ішемічної хвороби серця людини), а також 

особливістю коронарного кровообігу – серце 

собаки має набагато більше капілярних кола-

тералів в серцевому м’язі, що практично по-

вністю унеможливлює великий інфаркт міока-

рду [1, 2]. 

Що стосується порідної схильності, найчас-

тіше ендокардіозом мі трального клапана стра-

ждають такси, тойтер’єри, йоркширські тер'є-

ри, пекінеси, чи-хуа-хуа і інші карликові поро-

ди собак. До дилятаційної кардіоміопатії схи-

льні спанієлі, добермани, ротвейлери, німецькі 

доги, німецькі і середньоазіатські вівчарки і 

інші собаки великих і велетенських порід. Ін-

ші хвороби серця зустрічаються в рівній мірі у 

різних порід собак. 

Клінічно хвороби серця мають схожу карти-

ну і в подальшому призводять до право- або 

лівосторонньої серцевої недостатності. До за-

гальних симптомів серцевої недостатності від-

носять кашель, перепочинок, слабкість, кахек-

сію, асцит, гідроторакс, ціаноз слизових обо-

лонок, непритомність. Слід зазначити, що на 

ранніх стадіях захворювання у більшості випа-

дків клінічні ознаки не виражені, можливо, 

поява легкої слабкості або незначне зниження 

апетиту. На профілактичному огляді можна 

виявити систолічний шум, що є симптомом до 

подальшого обстеження серця у цього пацієн-

та. Кашель, асцит, перепочинок, тахі- чи браді-

аритмії проявлятимуться тільки на останніх 

стадіях захворювання. Украй рідко зустріча-

ються набряки підгруддя, передніх і задніх кі-

нцівок.  

Незважаючи на використання сучасних ме-

тодик діагностики функціонального стану сер-

ця, потрібний пошук нових, неінвазійних екс-

прес-методів визначення його стану. До таких 

методів відноситься електродинамічний ме-

тод, пов’язаний з дією на організм тварин 

ЕМВ. 

В основі даного методу використовується 

явище біологічного резонансу. Біорезонанс 

характеризується ростом амплітуди електро-

магнітних коливань під дією зовнішніх чинни-

ків, коли частота власних коливань об'єкту 

співпадає з частотою коливань зовнішньої дії. 

Величина біорезонансу є показником функціо-

нального стану органів і систем організму.  

Метою досліджень було визначення ефек-

тивності використання діагностичного ком-

плексу “ПАРКЕС-Д” при дослідженні функці-

онального стану серця у собак у порівнянні з 

класичними методами ветеринарної діагности-

ки. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили на базі ветеринарної клініки 

“Дружочок” міста Харкова. 

Для оцінки фізіологічного стану тварин ви-

користали загальні методи діагностики, такі як 

збір анамнезу, огляд, аускультація, вимірюван-

ня пульсу, кількості дихальних рухів, термо-

метрію; спеціальні методи дослідження – рен-

тгенографію, ультразвукову діагностику, елек-

трокардіографію, а також паралельне тесту-

вання діагностичним комплексом “ПАРКЕС-

Д”, який є приладом біорезонансної діагности-

ки. За допомогою приладу ми вимірювали еле-

ктроопірність у біологічно активних точках і 

оцінювали показники їх змін при включенні 

мікрорезонансних контурів [4]. 

Коротка методика біорезонансного тесту-

вання. Діагностичний комплекс “ПАРКЕС-Д” 

має два електроди: активний (робочий) і паси-

вний. Активний електрод розташовували на 

місці біологічно активних точок (БАТ), пасив-

ний – безпосередньо на шкірі тварини з фікса-

цією у паховій області. Функціональний стан 

серця визначали з допомогою БАТ, локалізо-

ваних на передніх кінцівках з передньої повер-

хні стопи, на шкірній складці між 2 - і 3-м, 3 - і 

4-м, 4 - і 5-м пальцями. Кістковими орієнтира-

ми слугувала фронтальна лінія, яка проводить-

ся на рівні проксимальної третини першої фа-
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ланги 3, - і 4-го пальців, або на 0,5 мм вище за 

рівень проксимального міжфалангового сугло-

ба (суглоб 2-ої фаланги) 2 - і 5-го пальців. Тес-

тування проводили, послідовно натискаючи на 

біологічно активні точки 3-5 разів за допомо-

гою активного електроду. За величину елект-

роопірності вибирали середній показник. Сила 

тиску на БАТ – середня, а час знаходження в 

точці близько 1 секунди. Внесення в контур 

нозоду проводиться шляхом натискання пер-

шої (дистальної) кнопки на активному елект-

роді. Значення електроопірності БАТ без нозо-

ду відображається у першому (лівому) вікні 

програми, а з нозодом – в другому (правому). 

Якщо при дослідженні тварин є резонанс, на 

органний нозод (величина більше 7 одиниць 

шкали приладу) – це говорить про те, що в 

цьому органі мають місце функціональні змі-

ни, а якщо на патоморфологічний нозод – мор-

фологічні зміни.  

При роботі з БАТ зону розташування елект-

родів зволожували 1%-м розчином хлориду 

натрію для підвищення електроопірності.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
За дослідний період на базі клініки 

“Дружочок” було досліджено 99 собак із змі-

ною функціонального стану серця. З них за 

допомогою комплексних ветеринарних дослі-

джень у 63-х тварин був поставлений діагноз 

ендокардіоз мітрального клапана, у 8-и тварин 

– ендокардіоз мітрального і трикуспідального 

клапанів, у 22-х – дилятаційна кардіоміопатія, 

у 2-х тварин діагностували відкриту аортальну 

протоку, у 2-х собак – гідроперикардит, у 1-ї 

тварини виявлено гіпертрофічну кардіоміопа-

тію і 1 тварина зі стенозом устя аорти. 

У анамнезі відмічали наявність кашлю під 

час збудження або вживання їжі чи води, ніч-

ний кашель, швидку стомлюваність на прогу-

лянках, слабкість. Зниження апетиту зустріча-

лося украй рідко. Температура була у межах 

норми. 

Аускультативно – зустрічався систолічний 

шум і аритмії при ендокардіозі мітрального 

клапана, приглушені тони серця і аритмії при 

кардіоміопатіях, гідроперикардиті. Характер 

кашлю – сухий, непродуктивний.  

При проведенні рентгенографії визначали 

зміни силуету серця, збільшення розміру його 

камер, наявність або відсутність застійних 

явищ в легенях. Наявність кардіомегалії вияв-

ляли шляхом визначення коефіцієнту Бьюке-

нена. 

При проведенні ультразвукової діагностики 

серця визначали наступні показники: кінцевий 

систолічний і діастолічний діаметр лівого і 

правого шлуночків, товщину міжшлуночкової 

перетинки в діастолу, співвідношення діамет-

рів аорти, легеневої артерії до діаметру лівого 

передсердя, стан атріо-вентрикулярних клапа-

нів (наявність пролапсу, гіпоплазії або гіпер-

трофії стулок), наявність гіпертрофії папіляр-

них м’язів, наявність вільної рідини в перикар-

ді, фракцію викиду лівого шлуночку (при нор-

мі 35-60%), наявність регургітації (у нормі від-

сутня, допустима регургітація 1-ої міри на міт-
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Функціональний стан 

серця (норма і патології) 
Без нозоду|, 
одиниць|  

З нозодом|, 
одиниць|  

Різниця 

(резонанс – Р) 

% збігів при дослідженні 
класичними  методами з 

електродинамічним 

Норма 32-61 29-65 3-4   

Ендокардіоз мітрального клапана 48-76 56-88 8-12(Р) 74 

Ендокардіоз мітрального і трику-

спідального клапанів 

54-69 64-78 9-10 (Р) 81 

Дилятаційна кардіоміопатія 18-53 27-68 9-15 (Р) 68 

Відкрита аортальна протока 64-69 72-79 8-10 (Р) 59 

Гідроперикардит 58-60 70-71 11-12 (Р) 82 

Гіпертрофічна кардіоміопатія 47 58 11 (Р) 70 

Стеноз гирла аорти 54 62 8 (Р) 84 

Таблиця. Результати електродинамічного тестування функціонального стану серця 
 собак діагностичним комплексом “ПАРКЕС-Д”  



ральному клапані), визначення міри регургіта-

ції. 

При проведенні електрокардіографії були 

виявлені в деяких випадках синусові тахіарит-

мії, ознаки гіпертрофії лівого передсердя 

(ендокардіоз мітрального і трикуспідального 

клапана), ознаки гіпертрофії лівого і правого 

передсердя, шлуночкова екстрасистолія, бло-

када ніжок пучка Гісса, зниження амплітуди 

комплексу QRS (гідроперикардит).  

Результати електродинамічного тестування 

за допомогою діагностичного комплексу 

“ПАРКЕС-Д” та відсоток співпадінь цих ре-

зультатів з класичними ветеринарними мето-

дами діагностики функціонального стану сер-

ця викладені у таблиці.  

Висновки: 
1. Порушення функціонального стану серця 

складають біля 5,2% загальної кількості неза-

разних захворювань у собак. Серед них у біль-

шості тварин (63,6%) був виявлений ендокар-

діоз мітрального клапану. 

2. Електродинамічне тестування приладом 

“ПАРКЕС-Д” співпадало у 74% випадках з 

класичними методами ветеринарної діагности-

ки функціонального стану серця. 

3. Електродинамічний метод діагностики 

функціонального стану є ефективним експрес-

методом визначення функціонального стану 

серця у собак та може бути використаний у 

практиці ветеринарної медицини. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У СОБАК  

Бобрицкая О.Н., Корольова О.С. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков 

У собак определяли функциональное состояние сердца классическими  и специальными методами – ау-

скультацией, рентгенографией, ультразвуковой диагностикой, электрокардиографией, а также паралле-

льно использовали  диагностический комплекс “ПАРКЕС-Д”. 

Приведенны сравнительные результаты использования диагностического комплекса “ПАРКЕС-Д”, 

клинических и специальных методов исследований, а также эффективность  комплекса “ПАРКЕС-Д” 

при определении функционального состояния сердца у собак. 

Ключевые слова: функциональное состояние, сердце, электромагнитные излучения, резонанс, диагнос-

тический комплекс “ПАРКЕС-Д”. 

TNE ELECTRODYNAMIC METHOD OF DETERMING THE 
FUNCTIONAL STATE  DOGS’ HEART 

O. Bobritska, O. Corolyova  

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

According to modern concepts all the factors of the environment perceived by the body primarily at energy 

shell, which is the primary barrier to the action of any external factor on the body. 

Thus, as a result of various pathogenic factors, changes in the body primarily occur at the energy level, long 

before the emergence of morphological and functional changes in cells, organs and systems of the body, if the 

electromagnetic radiation  record – this will make it possible to record the development of pathology initial stage 
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of the same disease process. 

Changes in functional state of the dogs heart play an important role in non-communicable diseases of internal 

organs. 

To assess the physiological state of the heart, we used common methods of diagnosis, such as medical history, 

examination, auscultation, pulse measurement, the number of respiratory movements, thermometry; special 

methods - X-ray, ultrasound diagnosis, electrocardiography, and parallel testing of diagnostic complex 

“ПАРКЕС-Д”, which is an electrodynamic device diagnostics. By this device we measured elektroopirnist in 

biologically active points and evaluated their performance changes when the mikrorezonansnyh contour of the 

functional state of the dogs heart. 

The studies found that the violation of the functional state of the heart make up about 5.2% of non-

communicable diseases in dogs. Among them, most animals (63,6%) was put endokardioz detected mitral valve. 

Electrodynamic test instrument “ПАРКЕС-Д” coincided in 74% of cases of classical methods of veterinary 

diagnostic hearts functional state. 

Electrodynamic method for diagnosing the functional state of an effective rapid method for determining the 

functional state of the dogs heart and can be used in the practice of veterinary medicine 

Key words: the functional state, heart, electromagnetic radiations, resonance,  diagnostic complex 

“ПАРКЕС-Д”. 


