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Протягом тривалого часу гіпертиреоїдизм вважав�
ся одним з диференціальних діагнозів у котів з систем�
ною гіпертонією (СГ). Системна гіпертонія, якій раніше
не приділяли належної уваги, виявилася поширеною
патологією, особливо у тварин старшого віку. Хоча да�
леко не всі ветеринарні лікарі володіють процедурою
вимірювання кров'яного тиску у котів, така практика
стає все більш звичною. По мірі поглиблення знань про
гіпертонію, виникає дедалі більше питань щодо її ліку�
вання.  

Діагностика гіпертонії у котів, хворих 
на гіпертиреоїдизм

Гіпертонія у котів не обов'язково безпосередньо
пов'язана з гіпертиреоїдизмом. Вимірюють кров'яний
тиск за допомогою осцилометрії або Допплерівської
ехографії – обидва методи демонструють виразну ко�
реляцію з результатами внутрішньоартеріального
вимірювання. Слід пам'ятати, що вимірювання ар�

теріального тиску потребує досвіду, уміння і терпіння,
а також створення відносно спокійної обстановки в
приміщенні. Показник в 150 мм ртутного стовпа вва�
жається верхньою межею нормального систолічного, а
95 мм – діастолічного тиску (рис. 1 і 2, табл. 1).

Осцилометричний метод
Осцилометричне обладнання виявляє зміни АТ у

заповненій повітрям манжеті, що оточує периферичну
артерію. Амплітуда осциляції змінюється в залежності
від АТ і тиску в манжеті. Перевагою методу є мож�
ливість визначення як систолічного, так і діастолічного
тиску. 

Значення АТ, що відповідають осциляції високої
амплітуди, зазвичай більш достовірні, ніж значення
систолічного та діастолічного тиску. Дослідження,
проведені на кішках в стані загальної анестезії, пока�
зали, що осцилометричний метод дає занижені зна�
чення артеріального тиску (особливо систолічного), у
той час як він насправді підвищений. Повідомлялося
про невдалі спроби визначення АТ у котів – ці дані
підтверджують результати досліджень на котах, що
знаходились у свідомості, у яких середня тривалість
проведення даної процедури виявилась занадто ве�
ликою.

Трапляються повідомлення про низьку кореляцію
результатів осцилометрії з показаннями прямих ме�
тодів визначення у тварин в свідомості. На результати
вимірювання АТ можуть впливати ряд факторів, у тому
числі рухова активність і підвищення частоти пульсу,
які в свідомості вищі, ніж у пацієнтів в стані загальної
анестезії.
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Рис. 1. Вимірювання кров'яного тиску у котів вимагає
досвіду, навичок і терпіння
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Донедавна гіпертиреоїдизм традиційно розглядали як одну з найвірогідніших причин системної
гіпертонії котів, проте на сьогодні ця думка далеко не така одностайна. Відзначається помітне
зростання частоти випадків гіпертонії після лікування гіпертиреоїдизму, а тому важливо проводити
моніторинг кров'яного тиску у посттерапевтичному періоді. У статті розглядаються препарати, що
застосовуються для лікування гіпертонії у котів – мова йде про інгібітори ангіотензин(конвертази
(ІАК), блокатори кальцієвих каналів та бета(адренергічні антагоністи. 

Ìàòåð³àëè Ì³æíàðîäíîãî êîíãðåñó ç ë³êóâàííÿ ñèñòåìíèõ
õâîðîá äð³áíèõ òâàðèí (ï³ä åã³äîþ ²íòåðâåò Øåð³íã Ïëàó
Åí³ìàë Õåëç, 2009).
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Метод Допплера 
Цей метод заснований на детекції датчиком ульт�

развукового сигналу, відбитого клітинами крові, що ру�
хаються. 

Величину АТ визначають за допомогою сфігмома�
нометра, манжета якого охоплює кінцівку тварини про�
ксимальніше датчика. В одній публікації, де порівнюва�
лися прямий і непрямий методи визначення АТ у тва�
рин у стані загальної анестезії, повідомлялося про те,
що метод Допплера дає точніші і достовірніші резуль�
тати, проте інші автори це спростовували. 

Цей метод надійніший для вимірювання АТ у кішок в
стані свідомості і дозволяє виявляти тварин з гіпер�
тонічним ураженням очей. Недоліком даного методу є
неможливість визначення діастолічного АТ. 

Тим не менше, відхилення його послідовно отриму�
ваних значень значно менші, ніж за інших непрямих
методів визначення АТ.

Оптимальні умови для вимірювання артеріаль%
ного тиску

Вимірювати тиск можна на передній або задній
кінцівці, а також на хвості. Однак для отримання адек�
ватних результатів це роблять завжди в одному і тому
ж місці, так як показники АТ в різних частинах тіла тва�
рини можуть значно відрізнятися. Ширина манжети
повинна складати приблизно 40% обхвату кінцівки тва�
рини. Застосування занадто широкої манжети веде до
отримання занижених, а надто вузьких манжет – зави�
щених показників, проте відмінності між тими і іншими
невеликі.

Стресорна гіпертонія 
Який би неінвазивний спосіб вимірювання АТ не ви�

користовував ветеринарний лікар, слід завжди
пам'ятати про феномен гіпертонії від переляку і вжива�
ти всіх можливих заходів для уникнення цього коротко�
часного підвищення АТ під час відвідування ветери�
нарної клініки. Описаний феномен проявляється і у
людей, яким вимірюють АТ, і не лише під час амбула�
торного візиту, але й при наданні медичної допомоги.
Це може привести до помилкової діагностики гіпер�
тонії і подальшого проведення непотрібного лікування.
Можливість розвитку стресорної гіпертонії у котів до�
ведена в експериментальних умовах. Для вимірюван�

Рис. 2. Коли кров'яний тиск вимірюється у відносно
спокійній обстановці, 150 мм ртутного стовпа вва%
жається верхньою межею нормального систолічно%
го, а 95 мм – діастолічного тиску 
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ня АТ і частоти серцевих скорочень тваринам вживили
радіотелеметричні датчики. Показання знімали в
спокійних умовах, а потім під час візиту до ветеринар�
ного лікаря. Встановили, що середній систолічний АТ в
останньому випадку підвищувався в порівнянні з попе�
реднім рівнем, який визначали в спокійній обстановці
протягом 24 годин, на 18 мм рт. ст. Характер та інтен�
сивність прояву гіпертонії від переляку неоднакові, і
коливання АТ в період короткочасної гіпертонії досяга�
ли 75 мм рт. ст. Про те, наскільки вираженим стане фе�
номен гіпертонії від переляку, не можна було судити за
змінами частоти серцевих скорочень. Необхідно нада�
ти тваринам можливість адаптуватися до тих умов, в
яких передбачається проводити вимірювання АТ.

Захворюваність на гіпертонію 
та ефект лікування гіпертиреоїдизму

"Ефект білого халата" – добре відоме явище у вете�
ринарній практиці, проте особливо актуальний цей
стрес�фактор для котів, хворих на гіпертиреоїдизм.
Попередні дослідження показали, що гіпертонія
зустрічається у понад 87 % пацієнтів з гіпертиреоїдиз�
мом [3]. У цьому дослідженні, 34 з 39 котів, хворих на
гіпертиреоїдизм мали підвищений кров'яний тиск. На�

Табл. 1. Класифікація підвищення кров'яного тиску залежно від ступеня ризику ураження органів% мішеней 

(за матеріалами Brown S., Atkins C., Bagley R. (2007)
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ступні дослідження показали набагато нижчу частоту
випадків захворювання на гіпертонію – у котів хворих
на гіпертиреоїдизм, вона коливалась в межах 5�20 %.
В той же час, H.M. Syme та J. Elliott довели зростання
частоти випадків гіпертонії після лікування гіперти�
реоїдизму [5]. 

У людей, які страждають на гіпертиреоїдизм, підви�
щення артеріального тиску спостерігаються досить
рідко.  Якщо таке і трапляється, гіпертонія є лише сис�
толічною. Гормон щитовидної залози спричиняє чітко
виражене зниження опору периферичних судин. Гемо�
динамічний ефект тиреотоксикозу виражається у при�
скоренні серцебиття та збільшенні систолічного
об'єму крові. Висловлено думку, що збільшення часто�
ти серцевих скорочень спричиняє сумацію тиску в пе�
риферійних артеріях з систолічним тиском, що при�
зводить до загальної систолічної гіпертонії [6].  Цей
феномен може спостерігатися також і у котів з гіперти�
реоїдизмом, проте причина підвищення діастолічного
тиску у деяких з них залишається незрозумілою. При�
чина може бути пов'язана з нирками: ниркова недо�
статність характерна для котів з гіпертиреоїдизмом,
проте останній може маскувати її ознаки [7].

Важко сказати, чи дійсно гіпертиреоїдизм спричи�
няє гіпертонію у котів. Між цими двома захворювання�
ми існує зв'язок, але його причина і наслідок досі не
встановлені. Навіть якщо гіпертиреоїдизм і є якоюсь
мірою причиною гіпертонії, його значення не слід пе�
ребільшувати. Під час одного з досліджень гіпертонію
діагностували у 5 з 30 котів, хворих на гіпертиреоїдизм
[8].  З іншого боку, при обстеженні котів з гіпер�
тонічною ретинопатією, лише у 5 з 69 тварин виявлено
гіпертиреоїдизм [9]. А в інших дослідженнях, ніяких
змін ока, пов'язаних з гіпертонією, взагалі не встанов�
лено [10].

Лікування гіпертонії у котів, хворих
на гіпертиреоїдизм

Амлодипін
Амлодипін є блокатором кальцієвих каналів, що

найчастіше застосовується для лікування гіпертонії у
котів. Препарат вважається одним з кращих засобів
для лікування тяжкої гіпертонії. Він перешкоджає про�
никненню кальцію в клітини гладеньких м'язів, що в
результаті призводить до міорелаксації артеріальної
стінки. Так, обстеження 141 котів з систолічною гіпер�
тонією показали, що лікування амлодипіном забезпе�
чувало суттєве зниження патологічної протеїнурії [11].
Слід відзначити, що протеїнурія супроводжує скоро�
чення тривалості життя у пацієнтів–гіпертоніків, тоді
як тривалість виживання хворих на гіпертонію котів
при гіпертиреоїдизмі не відрізнялася від інших гіпер�
тоніків.

Інгібітори ангіотензин%конвертази
Застосування інгібіторів ангіотензин�конвертази є

основною складовою терапії у котів з гіпертонією. Зок�
рема, встановлено, що беназепріл сприятливо діє на
функцію нирок [12�14]. Як і при застосуванні амлоди�
піну, відбувається зниження протеінурії з уповільнен�
ням розвитку гломерулосклерозу у котів з хронічною
нирковою недостатністю. Оскільки гіпертиреоїдизм і
ниркова недостатність нерідко зустрічаються в ком�
плексі, беназепріл доцільно застосовувати при гіпер�
тонії у котів з гіпертиреоїдизмом. Загалом, еналапріл і
беназапріл дещо поступаються за активністю амло�
дипіну.

Серед нових препаратів необхідно відзначити
раміпріл – цей препарат ефективніший за інші інгібіто�
ри АК, необхідний терапевтичний ефект досягається

Табл. 2. Препарати, що застосовуються для лікуванні гіпертонії у котів
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за менших доз і кратності застосування – лише 1р. на
24 год., він добре переноситься тваринами. При об�
стеженні 12 котів з гіпертонією, у всіх випадках було
встановлено, що раміпріл ефективно нормалізує
кров'яний тиск [16]. Інше дослідження 54 котів, хворих
на кардіоміопатію, також показали здатність препара�
ту нормалізувати підвищений тиск [17].  Не було
помічено ніякої негативної побічної дії у котів з нор�
мальним та підвищеним тиском, що страждали на
кардіоміопатію. Цікаво зазначити, що гіпертонію вда�
лось ефективно регулювати у чотирьох котів з гіперти�
реоїдизмом, яких лікували карбімазолом.   

Бета%адренергічні антагоністи
Досвід застосування бета�блокаторів при лікуванні

котів, хворих на гіпертиреоїдизм, показав, що пропра�
нолол виявився неефективним щодо регуляції АТ [14]. 

Ефективним виявилось застосування селективного
бета�блокатора атенололу у котів з гіпертиреоїдизмом
і систолічною гіпертонією, проте   у котів, в яких вказані
захворювання протікають на фоні ниркової недостат�
ності, застосування атенололу досліджено поверх�
нево.

Ключові моменти:
• Гіпертонія у хворих на гіпертиреоїдизм котів

не завжди безпосередньо пов'язана з цим захворю�
ванням; при гіпертиреоїдизмі у тварин нерідко конста�
тують так званий "ефект білого халата". Важко сказати,
чи гіпертиреоїдизм дійсно викликає гіпертонію у котів.

Між ними існує зв'язок, але причина та патогенез досі
не встановлені. 

• Помітне зростання захворюваності на гіпер�
тонію було відзначено у котів після курсу лікування
гіпертиреоїдизму, тому важливо, щоб кров'яний тиск
ретельно контролювався у посттерапевтичний період;

• Як тільки у кота діагностують асоціацію гіпер�
тонія�гіпертиреоїдизм, стає очевидною потреба у ліку�
ванні. Стійка артеріальна гіпертонія загрожує ниркам,
а ниркова недостатність, в свою чергу, нерідко супро�
воджує гіпертиреоїдизм; 

• Препарати, що використовуються для лікуван�
ня гіпертонії у котів належать до трьох груп: інгібітори
ангіотензин�конвертази (ІАК), блокатори кальцієвих
каналів та бета�адренергічні антагоністи; 

• Амлодипін,  блокатор повільних Са2+�каналів, –
загальновідомий протигіпертонічний засіб, вва�
жається препаратом вибору для лікування важкої
гіпертонії; 

• Інгібітори ангіотензин�конвертази, такі як бе�
назепріл чи раміпріл, можуть забезпечувати достатній
гіпотензивний ефект, тим більше, що гіпертонія у котів
на фоні гіпертиреоїдизму далеко не завжди має важ�
кий перебіг;  

• Атенолол – препарат з групи селективних ад�
ренергічних β1�антагоністів, який рекомендується для
лікування тахікардії у котів з гіпертиреоїдизмом; однак,
вплив бета�блокаторів на функцію нирок у тварин з
гіпертиреоїдизмом досі не вивчений, атенолол таким
пацієнтам слід застосовувати з обережністю.
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