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КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРОГНОСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ЩОДО ЗАПЛІДНЕНОСТІ В ОВЕЦЬ 
 

За використання технології штучного осіменіння у вівчарстві досі не визначені критерії оцінки повноцінності 
підготовки самок до осіменіння, а звідси – можливості прогнозування і корекції їх заплідненості, що не дозволяє 
раціонально використовувати кріоконсервовану сперму та забезпечувати максимальне отримання приплоду. Обґрун-
товано прогностичне значення щодо заплідненості морфофункціонального стану вульви і піхви та якості слизу у 
вівцематок під час статевої охоти. Матеріалом дослідження були 327 овець асканійської селекції, у яких під час ста-
тевої охоти перед осіменінням проводили огляд вульви, піхви та оцінювали естральний слиз (кількість, колір, конси-
стенція, наявність домішок, еластичність, електроопірність, тип кристалізації, уміст протеїну). За результатами 
ультразвукової діагностики вагітності визначали заплідненість овець з різними інтегральними композиціями клініч-
них та лабораторних показників. 

Встановлено, що в овець, у яких заплідненість у перший статевий цикл досягала 65,1 % найчастіше виявляли 
рожеву, помірно набряклу вульву з прозорим слизом. У самок з блідою слизовою та незначною кількістю слизу ре-
зультативність осіменінь знижувалася до 53,3–58,0 %. За значної кількості естрального слизу частка неплідних тва-
рин зростала вдвічі. Водночас виділення рідкого, але мутного, або густого слизу є ознакою несприятливого прогно-
зу, за якого заплідненість знижується в 1,8–2,1 рази (р<0,001). Густі, білі, пастоподібні виділення спостерігалися у 
незначної кількості овець, переважно ярок на початку анестрального сезону. Низька заплідненість у першу статеву 
охоту (35,5 %) та велика кратність повторних осіменінь (29,0 %) свідчить, що вівці з густим естральним слизом лише 
починають входити у парувальний сезон, а така якість секрету свідчить про недостатню естрогенізацію організму.  

Також встановлено, що у неплідних овець під час статевої охоти вміст протеїну в цервікальному слизу був бі-
льшим в 4,8 рази, а еластичність слизу знижувалася у 2,9 рази. Найбільшу поширеність мав прогноз середньої заплі-
дненості (53,3–58,0 %), який реєстрували у 62,9 % дослідних овець. Прогноз високої заплідненості, за якого резуль-
тативними стали 62,5–65,1 % осіменінь, виявляли у 27,8 % самок. Водночас, кількість самок з прогнозу заплідненос-
ті на рівні 40 % складала лише 3,1 %, а поширеність несприятливого прогнозу, за якого заплідненість була най-
меншою (30,0–35,5 %), досягала 6,2 %. 

Ключові слова: вівці, асканійська селекція, статева охота, прогноз заплідненості, естральний слиз, вульва, піх-
ва, штучне осіменіння. 

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-6-14 
 

Постановка проблеми. Вівці, порівняно з іншими жуйними тваринами, мають певні особливості 
фізіології репродуктивної системи, які необхідно враховувати у технологічному менеджменті. Штуч-
не осіменіння у вівчарстві, на відміну від молочного скотарства, не має широкого впровадження, 
що значно обмежує селекційне удосконалення як за продуктивністю, так і підвищенням відтворно-
го потенціалу тварин. Головні аспекти, що ускладнюють його застосування є обмежений сезон про-
яву статевої циклічності, короткий термін стадії збудження та невиразні клінічні ознаки феноменів 
тічки і загального збудження, необхідність специфічної кваліфікації техніків штучного осіменіння. 

Проте, за результатами попередніх власних досліджень [1] встановлено, що за штучного 
осіменіння заплідненість вівцематок може досягати 77,9–89,6 %. Ці дані свідчать, що зазначена 
технологія є ефективним методом репродукції поголів’я овець. Також виявлене достовірне 

–––––––––– 
© Власенко С.А., Жулінська О.С., Єрошенко О.В., 2019. 
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зниження результативності осіменінь y другий, а особливо в третій і четвертий статеві цикли. 
Різниця між загальною річною заплідненістю після першого і другого та першого і третього–
четвертого осіменінь сягала в овець асканійської тонкорунної породи 8,0 та 14,7 рази; асканій-
ської м’ясо-вовнової − 6,7 та 9,5 рази; асканійської каракульської породи − 7,6 та 14,1 рази. На 
нашу думку, низька результативність повторних осіменінь пов’язана з тим, що чергові статеві 
цикли проявляють, переважно, самки з нормально функціонуючими яєчниками, але з порушен-
нями динаміки перебігу феноменів стадії збудження або патологіями матки та інших статевих 
органів, що значно зменшує ймовірність їх запліднення за штучного введення сперми. Тому для 
вирішення цієї проблеми існує необхідність розробки методів оцінки морфофункціонального 
стану геніталій овець перед осіменінням та прогнозування і корекції їх заплідненості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Максимальне отримання приплоду – основа ве-
дення тваринництва. У вівчарстві існує кілька індексів, які характеризують як відтворну функ-
цію овець певного генотипу, так і визначають економічну ефективність господарювання. Таки-
ми показниками є: кількість новонароджених ягнят на одну вівцю, потенційна багатоплідність, 
кількість новонароджених на одну осімінену вівцю тощо [2]. Звичайно, ці показники підляга-
ють корекції численними факторами. Зокрема плодючість залежить від породної належності 
самок, віку, кількості окотів у рік, сезону парування-ягніння, годівлі у перехідний до паруваль-
ного період [3–7], якості сперми, кратності осіменіння тощо [8–10]. Показник плодючості в 
овець, залежно від породи, коливається у межах: від 105–110 (породи: каракульська, окремі ку-
рдючні, Kelantan) до 230–270 % (у таких порід як Hu-yang, Garole, D'man, Blackbelly) [11, 12]. 
Максимальну плодючість демонструють породи романівська і фінський ландрас – до 270– 
320 % [13]. Плодючість вітчизняних порід овець в середньому становить у межах 120–130 %. 

Більшість порід овець – це поліциклічні самки з вираженим парувальним сезоном та стате-
вим циклом, тривалістю 14–19 діб (10–23) [8]. Сезонність прояву статевої активності є вираже-
ною у більшості порід овець, у тому числі і вітчизняних. Переважно вона припадає на осінні 
місяці року, хоча лімітний період може тривати із серпня до грудня, залежно від кліматичної 
зони (широти), регіону і породи [13, 14]. У овець вітчизняних порід півдня України, зокрема 
асканійських тонкорунних, прояв статевої циклічності відбувається впродовж осінньо-зимових 
місяців з масовістю її прояву у вересні–жовтні. Відповідно весняно-літній (травень–червень) 
період для них вважається періодом відносного статевого спокою [15]. У овець асканійської 
каракульської породи сезон статевої активності починається з другої половини вересня і продо-
вжується до кінця лютого. При цьому максимальні показники плодючості (182,5–187,5 %) від-
мічають за осіменіння самок, проведеного у період з середини жовтня до середини листопада. 

Прояв статевої циклічності зумовлений комплексом морфологічних змін в геніталіях самки, 
які відбуваються періодично та знаходяться під контролем гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниково-
маткової системи регуляції [16]. А.Г. Нежданов [17] відзначив, що основу нормального стате-
вого циклу у тварин складає, насамперед, періодичне повторення циклічних змін у функціона-
льній діяльності системи гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, котрі пов’язані з ростом, дозріванням 
фолікулів, овуляцією і подальшим формуванням та функціонуванням жовтого тіла. 

Ріст і розвиток фолікулів у яєчниках стимулюється ФСГ [17, 18]. Фолікулярні клітини зер-
нистого шару виробляють естрогени. Підвищення їх концентрації в крові до максимального 
рівня на тлі мінімального умісту прогестерону стимулює циклічний центр, результатом чого є 
виділення з гіпофіза значної кількості ЛГ, що індукує процеси овуляції. В овець розрив стінки 
фолікула відбувається через 24–27 годин після пікового викиду ЛГ [19]. На місці овуляції утво-
рюється жовте тіло – тимчасова ендокринна залоза яєчника, яка синтезує прогестерон. У овець 
і кіз його рівень у крові починає дещо підвищуватися на 4–5-ту добу статевого циклу, але мак-
симально – на 8–12-ту [20, 21]. Під дією прогестерону відбуваються передгравідарні зміни в 
слизовій оболонці матки, які забезпечують живлення та імплантацію ембріонів і подальший 
перебіг вагітності. Загалом, в овець у циклічному прояві статевої активності прогестерон відіг-
рає одну із ключових ролей. У період діеструсу він пригнічує секрецію Гн-РГ гіпоталамусом, 
що унеможливлює пікове виділення ЛГ та овуляцію, але, водночас, не перешкоджає секреції 
ФСГ, а отже, і розвитку фолікулів [22]. Якщо запліднення не відбулося, то через певний час, 
внаслідок низького рівня в крові ЛГ і дії лютеолітичного фактору матки (ПГФ2-α), жовті тіла 
починають розсмоктуватися. Подальше падіння рівня прогестерону розгальмовує тонічний 
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центр гіпоталамуса, в результаті чого посилюється виділення в кров гонадотропних гормонів, 
які стимулюють ріст і дозрівання фолікулів та забезпечують прояв стадії збудження нового ста-
тевого циклу [23, 24]. Методом лапароскопії було встановлено [25], що у більшості вівцематок 
перед парувальним сезоном відбувається декілька алібідних статевих циклів. Вони є, переваж-
но, непродуктивними, а сформовані жовті тіла – неповноцінними. 

Еструс характеризується настанням овуляції та значними морфологічними передгравідар-
ними змінами, як в ендометрію, так і інших репродуктивних органах. Стінка матки в кілька разів 
потовщується за рахунок слизової оболонки, збільшується кількість та активність секреторних 
клітин, певна частина з яких інтенсивно злущується. Спостерігається підвищення кровопоста-
чання та гіперплазія маткових залоз. У овець встановлено вікові особливості у макроструктурах 
та гістометричних показниках внутрішніх статевих органів з настанням статевої охоти [26]. Че-
рез частково відкриту шийку матки у піхву та іноді назовні в овець виділяється незначна кіль-
кість естрального слизу, який містить феромони [27]. Слизова ендоцервіксу продукує більшу 
частину слизу. Під час статевої охоти естральний слиз рясний та рідкий і за його якістю окремі 
дослідники проводять вибір оптимального часу для введення сперми візоцервікальним методом 
[28]. У молочному скотарстві розроблений та широко використовується метод прогнозування 
заплідненості корів за клінічними ознаками, що характеризують перебіг феноменів стадії збу-
дження, та дозволяє, у випадку порушень, проводити фармакологічну корекцію і підвищувати 
результативність осіменінь [29, 30]. У вівчарстві на сьогодні не визначені критерії оцінки пов-
ноцінності підготовки самок до осіменіння, а звідси – можливості прогнозування і корекції їх 
заплідненості, що не дозволяє за використання технології штучного осіменіння раціонально 
використовувати кріоконсервовану сперму та забезпечувати максимальне отримання приплоду. 

Метою роботи було встановити заплідненість овець за різних клініко-лабораторних показ-
ників стану вульви, піхви і слизу під час статевої охоти. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом дослідження були вівці асканійської селекції Ін-
ституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”. Їх гінекологічне дослі-
дження проводили під час статевої охоти, перед осіменінням. Статеву охоту в овець виявляли за 
допомогою барана-пробника з фартухом. Для оцінки морфофункціональних змін застосовували 
зовнішній огляд вульви (колір шкіри та слизової оболонки, наявність набряку), внутрішній огляд 
піхви (колір, набряк слизової, наявність естрального слизу) та органолептично оцінювали естраль-
ний слиз (кількість, колір, консистенцію, наявність домішок). Кількість слизу умовно позначали в 
балах: 1 бал – дзеркало з невеликим зусиллям входить у піхву, слиз виблискує на стінках піхви біля 
отвору шийки матки; 2 бали – дзеркало легко входить у піхву, слиз блистить на стінках піхви або 
тягнеться у вигляді поворозку між браншами вагінального дзеркала, під час вилучення піхвового 
дзеркала з внутрішньої сторони браншів виявляють трохи прозорого або мутного слизу; 3 бали – 
дзеркало легко входить у піхву, слиз виділяється з шийки матки, може виливатись назовні за роз-
криття браншів введеного вагінального дзеркала та нахилу його донизу, при вилученні піхвового 
дзеркала слиз звисає тяжем з браншів. Колір та консистенцію слизу позначали: РП – рідкий прозо-
рий, РМ – рідкий мутний. У овець інколи під час статевої охоти виявляли густі білі масткі пастопо-
дібні виділення (Г), які за вагінального огляду не завжди помітні через розміщення на бокових стін-
ках піхви. Такий секрет було  краще видно зверху на браншах вилученого вагінального дзеркала. 
Показник його розтягування визначали за допомогою модифікованого віскозометра Хагінса, (скон-
струйованого ІТСР «Асканія-Нова»), електричну опірність вимірювали омметром DT9208A, визна-
чення типу кристалізації здійснювали методом «папороті». 

Діагностику вагітності проводили ультразвуковим методом, сканером «KAIXIN», трансаб-
домінально.  

Результати дослідження. За результатами клінічного огляду вульви і піхви овець під час 
статевої охоти усі самки були поділені на групи з певними комплексами ознак і результатами їх 
осіменіння (табл. 1). 

Найчастіше у овець виявляли рожеву, помірно набряклу вульву (РВ) з прозорим слизом 
(рис. 1), при цьому заплідненість після штучного осіменіння у першу фіксовану охоту складала 
55,9 %, за першу і другу – 73,8 % (144 гол.). Із них 84,0 % (121 гол.) мали прозорий рідкий слиз 
– 1 і 2 бали. У овець з рожевою вульвою порушення відтворної функції (запліднились після кі-
лькох осіменінь) фіксували лише у 6,1 %, а неплідність складала 15,4 %. 
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Таблиця 1 − Заплідненість овець з різним морфофункціональним станом вульви та слизу під час статевої 
охоти, %, n=327 

 
Клінічні ознаки 

Кількість тварин, 
n/% 

Заплідненість у 
перший статевий 

цикл, % 

Заплідненість у 
другий статевий 

цикл, % 

Частка неплідних, 
% 

Рожева вульва,  
слиз – 1 бал,  
рідкий прозорий 

 
112/34,2 

 
58,0 

 
20,5 

 
14,3 

Рожева вульва, 
слиз – 2 бали, рідкий, 
прозорий 

 
43/13,1 

 
65,1 

 
11,6 

 
16,3 

Рожева вульва, 
слиз – 3 бали, 
рідкий, прозорий 

 
30/9,2 

 
53,3* 

 
13,3 

 
26,7 

Рожева вульва,  
слиз – 2 бали,  
рідкий, мутний 

 
10/3,1 

 
30,0*** 

 
30,0 

 
30,0 

Червона вульва,  
слиз – 2 бали, 
рідкий, прозорий 

 
48/14,7 

 
62,5 

 
6,3 

 
20,8 

Червона вульва, 
слиз – 3 бали, 
рідкий, прозорий 

 
10/3,1 

 
40,0** 

 
20,0 

 
40,0 

Бліда вульва, 
слиз – 1 бал, 
рідкий, прозорий 

 
64/19,5 

 
57,8 

 
10,9 

 

 
20,3 

Бліда вульва, 
слиз – 2 бали, густий, 
пастоподіб. 

 
10/3,1 

 
35,5** 

 
29,0 

 
25,8 

Примітка. *–р<0,05; **–р<0,01; ***–р<0,001 порівняно з максимальною (65,1 %).  
 
Із збільшенням кількості слизу від 1 до 3 балів за помірної гіперемії (рожевий колір вульви) 

кількість неплідних тварин зростала: частка овець з кількома непродуктивними осіменіннями – 
у 1,3 рази, частка неплідних овець – у 1,9 рази (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Рожева набрякла вульва,  

слиз прозорий 1 бал. 

 

Рис. 2. Рожева набрякла вульва,  

слиз прозорий 3 бали. 
 

За інтенсивної гіперемії вульви (червоний колір вульви) та збільшення кількості прозорого 
слизу до 3 балів неплідність сягала 40 % (рис. 3).  

Такі тварини (комбінація ознак – червона вульва (ЧВ), слиз рідкий прозорий 3 бали) могли 
проявляти статеве збудження і наступного дня, кількість слизу у цих випадках майже не зміню-
валася. 
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Рис. 3. Червона набрякла вульва, слиз прозорий 2 бали. 

 
У овець з рожевою вульвою та мутним рідким слизом 2 бали заплідненість у першу та другу 

статеві охоти були знижені удвічі, а відсоток заплідненості у другу статеву охоту – найвищий 
порівняно із самками, у яких був інший симптомокомплекс. Мутний рідкий слиз може бути 
ознакою завершення статевої охоти, тобто вівці з ознаками РВ, РМ могли проявити ознаки ста-
тевої охоти ще ввечері минулої доби. Значний відсоток неплідності у тварин з цією ознакою міг 
вказувати і на наявність хронічного запалення матки.  

Недостатня кількість цервікального слизу (1 бал) може бути ознакою неповноцінної стате-
вої охоти, про що свідчить найбільший показник заплідненості у наступну статеву охоту по 
групі овець РВ – 20,5 %. А от надмірна кількість рідкого слизу, що продукується ендоцервіксом 
і виділяється з шийки матки у піхву, є механічним бар’єром для сперміїв, що підтверджується 
зростанням кількості запліднень у цій групі тварин у наступну статеву охоту. Ймовірним є і те, 
що гіперсекреція такого слизу супроводжується порушенням його фізико-хімічних властивос-
тей, що, як відомо, негативно впливає на транспортування сперміїв у статевих органах вівці.  

За нашими спостереженнями, густі, білі, пастоподібні виділення у овець виділялися на по-
чатку анестрального сезону у даній отарі, а також у ярок. Тобто спостерігається перша овуля-
ція, яка може супроводжуватися нетиповими ознаками. Здебільшого, у парувальну кампанію 
таких овець виявляють дуже мало. Тому невелика кількість запліднень у дану статеву охоту 
(35,5 %) та велика кількість повторних осіменінь (29,0 %) свідчить, що вівці з густим слизом 
лише починають входити у парувальний сезон, а така якість секрету ендоцервіксу може вказу-
вати на недостатню естрогенізацію організму.  

Для більш глибокого аналізу прогностичного значення клінічних ознак з отриманих даних 
були сформовані чотири групи овець, залежно від прогнозу (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Поширеність прогнозу заплідненості овець за різного стану геніталій перед осіменінням, % 

Прогноз Заплідненість, % Клінічні показники 
Поширеність  
прогнозу, % 

Прогноз високої 
заплідненості 

62,5–65,1 
Рожева або червона вульва та слизова піхви,  
слиз – 2 або 3 бали, рідкий і прозорий 

27,8 

Прогноз середньої 
заплідненості 

53,3–58,0 
Рожева або бліда вульва та слизова піхви, 
слиз – 1 або 3 бали, рідкий і прозорий 

62,9 

Прогноз низької 
заплідненості 

40,0 
Червона вульва та слизова піхви,  
слиз – 3 бали, рідкий і прозорий 

3,1 

Несприятливий прогноз 
30,0–35,5 

Рожева або бліда вульва та слизова піхви, 
слиз – 2 бали, рідкий і мутний або густий 

6,2 

 

Встановили, що найбільшу поширеність мав прогноз середньої заплідненості (53,3–58,0 %), 
який реєстрували у 62,9 % дослідних овець. Прогноз високої заплідненості, за якого результа-
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тивними стали 62,5–65,1 % осіменінь, виявляли у 27,8 % самок. Водночас, кількість прогнозу 
заплідненості на рівні 40 % складала лише 3,1 %, а несприятливого прогнозу, за якого заплід-
неність була найменшою (30,0–35,5 %), – 6,2 %. 

За аналізом інтегральної композиції клінічних ознак за кожного прогнозу встановили, що 
виражене прогностичне значення мають ознаки естрального слизу. Так, за виділення рідкого, 
але мутного, або густого слизу заплідненість овець знижується в 1,8–2,1 рази (р<0,001). 

Відомо, що такі параметри як об’єм, консистенція, колір, електрична опірність, здатність до 
кристалізації, пенетрабельність слизу піхви змінюються впродовж статевого циклу і залежать 
від рівня статевих стероїдних гормонів. Зважаючи на це, провели дослідження його окремих 
фізичних властивостей та умісту протеїну, залежно від заплідненості вівцематок (табл. 3). 

 
Таблиця 3 − Фізичні показники та уміст білка в естральному слизу залежно від заплідненості вівцематок 

Група овець 
Кількість 
овець, n 

Показники 
еластичність, 

 см 
електричний 
опір, МОм 

тип кристалізації, 
бали 

уміст білка, 
г/л 

Запліднилися 11 1,41±0,31 1,35±0,10  2,00±0,33 9,6±2,88 
Не запліднилися 6 0,48±0,12* 1,23±0,07 1,75±0,66 46,4±20,02 

Примітка. *–р<0,05. 
 

За отриманими результатами встановлено, що в цервікальному слизу неплідних овець перед 
осіменінням збільшувався уміст білка в 4,8 рази та знижувалася його еластичність у 2,9 рази. 
Це пояснює зміну консистенції та кольору слизу за візуальної оцінки, яка виявлена у поперед-
ньому дослідженні. У трьох з шести неплідних овець слиз був мутнуватий, ще у однієї – маст-
кої консистенції. Водночас, вірогідної різниці у показниках електричного опору та типу крис-
талізації слизу в овець, залежно від запліднення, не було встановлено. Це узгоджується з ви-
сновками інших дослідників. 

Висновки. 1. Для прогнозування заплідненості під час статевої охоти овець ефективно ви-
користовувати інтегральну оцінку морфофункціонального стану вульви і піхви, естрального 
слизу та уміст в ньому білка.  

2. За рожевого або червоного кольору вульви і піхви, помірної кількості естрального слизу 
заплідненість овець досягає 62,5–65,1 %. У самок з блідою або рожевою слизовою та незнач-
ною кількістю слизу результативність осіменінь знижується до 53,3–58,0 %. За червоного ко-
льору вульви і піхви та надмірного виділення слизу вагітними стають лише 40,0 % вівцематок. 
Водночас виділення рідкого, але мутного, або густого слизу є ознакою несприятливого прогно-
зу, за якого заплідненість знижується в 1,8–2,1 рази (р<0,001). 

Перспектива подальших досліджень полягає y визначенні прогнозу заплідненості овець за 
морфофункціональним станом жовтих тіл на 4–6-y добу після статевої охоти.  

Дослідження виконані на домашніх вівцях (Ovisaries) із дотриманням біоетичних вимог що-
до ставлення до тварин і відповідають Закону України «Про захист тварин від жорстокого по-
водження» (2006) та Європейській конвенції «Про захист хребетних тварин» (1987). 
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Клинико-лабораторные прогностические показатели относительно оплодотворяемости овец 

Власенко С.А., Жулинская О.С., Ерошенко О.В. 
При использовании технологии искусственного осеменения в овцеводстве до сих пор не определены критерии 

оценки полноценности подготовки самок до осеменения, а отсюда – возможности прогнозирования и коррекции их 
оплодотворяемости, что не позволяет рационально использовать криоконсервированную сперму и обеспечивать 
максимальное получение приплода. Обосновано прогностическое значение для оплодотворенности морфофункцио-
нального состояния вульвы и влагалища и качества слизи в овцематок во время половой охоты. Материалом иссле-
дования были 327 овец асканийской селекции, в которых во время половой охоты перед осеменением проводили 
осмотр вульвы, влагалища и оценивали эстральную слизь (количество, цвет, консистенцию, наличие примесей, элас-
тичность, електроопорность, тип кристаллизации, содержимое протеина). По результатам ультразвуковой диагнос-
тики беременности определяли оплодотворенность овец с различными интегральными композициями клинических и 
лабораторных показателей. 

Установлено, что у овец, в которых оплодотворенность в первый половой цикл достигала 65,1 % чаще проявля-
ли розовую, умеренно набухшую вульву с прозрачной слизью. У самок с бледной слизистой и незначительным ко-
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личеством слизи результативность осеменения снижалась до 53,3–58,0 %. При значительном количестве эстральной 
слизи доля бесплодных животных возрастала вдвое. В то же время выделение жидкой, но мутной или густой слизи 
является признаком неблагоприятного прогноза, при котором оплодотворенность снижается в 1,8–2,1 раза 
(р <0,001). Густые, белые, пастообразные выделения наблюдались у небольшого числа овец, преимущественно ярок 
в начале анестрального сезона. Низкая оплодотворяемость в первую половую охоту (35,5 %) и большая кратность 
повторных осеменений (29,0 %) свидетельствует, что овцы с густой эстральной слизью только начинают входить в 
сезон спаривания, а такое качество секрета свидетельствует о недостаточной эстрогенизации организма. 

Также установлено, что в бесплодных овец во время половой охоты содержание протеина в цервикальной слизи было 
больше в 4,8 раза, а эластичность слизи снижалась в 2,9 раза. Наибольшую распространенность имел прогноз средней 
оплодотворенности (53,3–58,0 %), который регистрировали в 62,9 % исследовательских овец. Прогноз высокой оплодот-
воряемости, при котором результативными стали 62,5–65,1 % осеменений, проявляли в 27,8 % самок. В то же время, коли-
чество самок из прогноза оплодотворяемости на уровне 40 % составляло лишь 3,1 %, а распространенность неблагоприят-
ного прогноза, при котором оплодотворенность была наименьшей (30,0–35,5 %), достигала 6,2 %. 

Ключевые слова: овцы, асканийская селекция, половая охота, прогноз оплодотворенности, эстральная слизь, 
вульва, влагалище, искусственное осеменение. 

 
Clinical and laboratory prognostic indicators for fertility in sheep 

Vlasenko S., Zhulinska O., Yeroshenko O. 
With the use of technology of artificial insemination in sheep farms are not yet defined criteria for assessing the full 

value of the preparation of females for insemination, and hence – the possibility of prediction and correction of their 
fertilization, which prevents the rational use of cryopreserved semen and ensuring the maximum reception of the offspring. 
We have proved the prognostic importance of fertilization of the morphofunctional state of the vulva and the vagina and the 
quality of mucus in sheep breeds during estrus. The material of the study was 327 sheep of ascanian breeding, which during 
the sexual intercourse before insemination examined the vulva, vagina and evaluated the estrus slime (number, color, 
consistency, presence of impurities, elasticity, electrical resistance, type of crystallization, protein content). The results of 
ultrasound diagnosis of pregnancy were determined by the fertility of sheep with different integral compositions of clinical 
and laboratory parameters. 

It has been established that in sheep, in which fertility in the first sexual cycle reached 65.1%, most often found a pink, 
moderately edematous vulva with clear mucus. In females with pale mucous membrane and insignificant amount of mucus, 
the effectiveness of inseminates declined to 53.3-58.0%. In a significant amount of estral mucus, the proportion of infertile 
animals increased twofold. At the same time, the selection of liquid, but cloudy, or thick mucus is a sign of an unfavorable 
prognosis, in which fertility decreases by 1.8-2.1 times (p <0.001). Dense, white, paste-like isolates were observed in a small 
number of sheep, mostly bright at the beginning of the anestral season. Low fertility in the first sexual hunting (35.5%) and a 
high multiplicity of repeated inseminations (29.0%) indicate that sheep with thick estral slime are only beginning to enter the 
sexual season, and this quality of secrecy indicates an inadequate estrogenization of the body. 

It was also found that in the infertile sheep during sexual hunting, the protein content of cervical mucus was 4.8 times 
higher, and the elasticity of mucus was reduced by 2.9 times. The most prevalent was the prognosis of average fertilization 
(53.3-58.0%), which was recorded in 62.9% of experimental sheep. The prognosis of high fertilization, which resulted in 
62.5-65.1% of oseminins, was found in 27.8% of females. At the same time, the number of females with a fertility forecast at 
40% was only 3.1%, and the prevalence of an unfavorable prognosis, in which fertility was the smallest (30.0-35.5%), 
reached 6.2%. 

Key words: sheep, askanian breeding, estrus, fertility prognosis, estral mucus, vulva, vagina, artificial insemination. 
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ВПЛИВ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАРТЕРА НАПОВНЮВАЧА  

БІОФІЛЬТРА «ФІЛЬТРОНОРМ-Д» НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ  

РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ  
 

Створення у біофільтрах сприятливих умов для існування біоценозів убезпечує установка замкнутого водопостачання 
(УЗВ) від токсичної дії нітритів, яким донедавна як токсикантам для водних організмів не надавали великого значення. 
Однак встановлено, що вони дуже токсичні для риби і водних безхребетних. Метою роботи було дослідити вплив мікробі-
ологічнного стартера наповнювача біофільтра "Фільтронорм-Д" на поведінку дорослої райдужної форелі під час запуску 
біофільтра УЗВ. Дослідження проводили у Східноукраїнському центрі по розведенню цінних видів риб в умовах замкне-
ного водопостачання при вирощуванні райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss). У першому варіанті оцінювали клінічні 
ознаки дорослої райдужної форелі під час запуску біофільтра УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповню-
вача RK PLAST – контроль. У другому варіанті оцінювали клінічні ознаки дорослої райдужної форелі під час запуску біо-
фільтра УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST та додавання мікробіологічного старте-
ра наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” – дослід. У дослідній групі у воду біофільтра вносили розроблений нами 
мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра "Фільтронорм-Д", який містить живі культури нітрифікуючих і деніт-
рифікуючих бактерій у кількості – 107 КУО в 1 см3. "Фільтронорм-Д" вносили з розрахунком, щоб у воді біофільтра почат-
кова кількість нітрифікуючих бактерій становила не менше 104 КУО/см3.  

Встановлено, що під час запуску УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST та 
додавання мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” найбільш небезпечним є період з 15 
до 20-ї доби. Розроблений нами мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” істотно впливає 
на інтенсивність перебігу нітрифікуючих процесів мікрофлори реактора біофільтра і дає можливість на 10 діб шви-
дше сформувати дієвий мікробіоценоз та запустити систему замкнутого водопостачання для безпечного вирощуван-
ня райдужної форелі. 

Ключові слова: УЗВ, біофільтр, райдужна форель, "Фільтронорм-Д", нітрити, поведінка риби,  ознаки отруєння.   
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Постановка проблеми. На сьогодні в Україні вирощування риби, зокрема райдужної форелі в 
установці замкнутого водопостачання (УЗВ) тільки починає розвиватися. Досвід ведення форелів-
ництва в УЗВ у наших господарствах незначний і практично всю технологію приватні господарства 
“копіюють” в Європи, не звертаючи уваги на санітарно-гігієнічні аспекти. Внаслідок такого підходу 
після введення в дію УЗВ виникає низка невирішених проблем, здебільшого пов’язаних із гігієніч-
ними вимогами до якості води та проведення санітарних заходів під час функціонування УЗВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створення у біофільтрах сприятливих умов для 
існування біоценозів убезпечує УЗВ від токсичної дії нітритів, яким донедавна як токсикантам 
для водних організмів не надавали великого значення. Однак встановлено, що вони дуже ток-
сичні для риби і водних безхребетних [3, 5, 16, 22]. 

Накопичення нітритів відбувається ендогенно як проміжний продукт у процесі нітрифікації. 
Біологічне окиснення амоніаку до нітритів здійснюється бактеріями роду Nitrosomonas. Пода-
льше перетворення нітритів у нітрати здійснюють бактерії роду Nitrobacter. Енергія, що вини-
кає внаслідок окиснення амоніаку і нітритів використовується бактеріями нітрогенного циклу 
на задоволення своїх потреб у вуглеці шляхом фіксації вуглекислоти. За нормальних умов пер-
ше перетворення (амоніаку в нітрити) – фаза, лімітуюча швидкість всього процесу; друге пере-
творення (нітритів в нітрати) відбувається досить швидко [4, 8, 13, 17, 19]. За концентрації ви-
ще 2 мг/дм3 нітрити (NО2

-) є токсичними для риби. Ознакою отруєння ними риби, що знахо-
диться у замкнутій системі, є хватання повітря (така клінічна картина характерна в основному 

–––––––––– 
© Гриневич Н. Є., 2019. 
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для лососевих), незважаючи на достатню концентрацію кисню. За високих концентрацій нітри-
ти через зябра потрапляють у кров, що перешкоджає поглинанню кисню [6, 7, 10, 23]. 

Отже, вивчення впливу на організм риби дії нітритів в установках замкнутого водопоста-
чання під час запуску біофільтра є актуальним, оскільки дану технологічну стадію експлуатації 
установки неможливо виключити [1, 14, 18, 21]. Отримані таким чином результати досліджень 
будуть мати не тільки теоретичне, а й практичне значення, що дозволить  рибоводам диферен-
ціювати нітритне отруєння від інших видів патологій. Крім того, обґрунтованим є застосування 
в УЗВ мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра "Фільтронорм-Д". 

Метою роботи є дослідження впливу мікробіологічнного стартера наповнювача біофільтра 
"Фільтронорм-Д" на поведінку, клінічний стан та збереженість райдужної форелі під час запус-
ку біофільтра УЗВ. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили у Східноукраїнському центрі по 
розведенню цінних видів риб в умовах замкненого водопостачання при вирощуванні райдужної 
форелі (Oncorhynchus mykiss). Варіанти дослідів були наступні.  

У першому варіанті оцінювали клінічні ознаки дорослої райдужної форелі під час запуску біо-
фільтра УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST – контроль.  

У другому варіанті оцінювали клінічні ознаки дорослої райдужної форелі під час запуску біофі-
льтра УЗВ за використання у ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST та додавання мік-
робіологічного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” – дослід. У дослідній групі у 
воду біофільтра вносили розроблений нами мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра "Філь-
тронорм-Д", який містить живі культури нітрифікуючих і денітрифікуючих бактерій у кількості – 
107 КУО в 1 см3 ТУ У 10.9-00493712-001:2017 [1]. "Фільтронорм-Д" вносили з розрахунком, щоб у 
воді біофільтра початкова кількість нітрифікуючих бактерій становила не менше 104 КУО/см3.  

Результати дослідження. Попередніми дослідженнями [2, 11, 12] встановлено, що застосу-
вання розробленого нами мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра "Фільтронорм-Д" 
під час запуску УЗВ для вирощування райдужної форелі впливає на розвиток нітрифікуючих і 
денітрифікуючих мікроорганізмів, що обумовлює зниження нітритів у воді до безпечної кіль-
кості [9, 15, 20]. Тому для повної характеристики впливу мікробіологічного стартера наповню-
вача біофільтра "Фільтронорм-Д" на організм риби було проведено аналіз клінічних ознак рай-
дужної форелі під час запуску УЗВ. Стосовно денітрифікуючих бактерій у воді, після внесення 
мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” на 6 добу, їх кількість 
зросла у 26,8 разів, на 11 добу – у 294,7, на 16 добу – у 515,8, на 21 і 26 добу відповідно у 6842,1 
і 30000,0 рази, порівняно із початком досліду. Стрімке наростання денітрифікуючих мікроорга-
нізмів у воді з реактора біофільтра свідчить про створення сприятливих умов для їх росту й 
розвитку та виконання функції відновлювати нітрати до молекулярного азоту. 

Формування біоценозу в УЗВ для вирощування райдужної форелі за використання мікробі-
ологічного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” вплинуло на динаміку кількості 
нітритів у воді з реактора біофільтра (рис. 1). 

Із наведених на рисунку 1 даних видно, що стартерні мікроорганізми не вплинули на почат-
ковий вміст нітритів у воді, концентрація якого становила 0,4 мг/дм3 води. 

На 15 добу після внесення в УЗВ “Фільтронорм Д” нами виявлено зростання концентрації 
нітритів в 2,75 раза (р < 0,05) – порівняно з початком досліду, що може бути пов’язано із засе-
ленням мікроорганізмами біоценозу. Із формуванням сталого складу мікроорганізмів в УЗВ, 
починаючи з 15 доби, концентрація нітритів у воді з реактора біофільтра стабілізувалася і 
утримувалася на такому рівні до 20 доби. 

Із 20 доби запуску УЗВ виявлено інтенсивний нітрифікуючий процес і на 20 добу досліду 
кількість нітритів знизилася в 1,8 раза (р < 0,05) та становила 0,6 мг/дм3. Практично на 25 добу 
кількість нітритів знизилася до максимально можливого рівня (0,6±0,1 мг/дм3) за вирощування 
райдужної форелі в УЗВ, оскільки упродовж наступних десяти діб дослідження їх вміст знахо-
дився на одному рівні. Це вказує на те, що починаючи з 15 доби за використання мікробіологі-
чного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” в УЗВ формується сталий біоценоз зі 
значною кількістю нітрифікуючих і денітрифікуючих бактерій, які утилізують сполуки амоніа-
ку. Установка працює безпечно без токсичного впливу нітритів на організм риби, на це також 
вказують результати досліджень з визначення клінічного стану форелі (табл. 1). 
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Рис. 1. Динаміка кількості нітритів у воді з реактора біофільтра під час запуску УЗВ  

для вирощування райдужної форелі за використання мікробіологічного стартера 

 наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д”. 

 
Таблиця 1 – Клінічні ознаки дорослої райдужної форелі під час запуску біофільтра УЗВ за використання у 

ньому поліпропіленового наповнювача RK PLAST та додавання мікробіологічного стартера на-
повнювача біофільтра “Фільтронорм Д”, n = 1000 

Доба  
досліду 

Ознаки отруєння, кількість риб 

Поведінка риби Пігментація шкіри Колір зябер 
Загибель, 
шт. 

5 доба 
ознаки отруєння відсутні, вся риба плаває у 
товщі води, рухлива 

природна червоний 
0 

10 доба 
≈ 5% риби тривалий час нерухомо стоять у 
кутах басейну, рухливість іншої риби в 
цілому без змін 

природна, ≈ у 5% риби 
потемніння тіла і плавників 

природний, у 
окремих особин 
коричневий 

1 

15 доба 

≈ 25% риби тривалий час нерухомо стоять у 
кутах басейну, рухливість всієї риби 
знижується, деякі особини піднімаються до 
поверхні води 

≈ у 10% риби потемніння 
тіла і плавників, 
ущільнення плавників 

≈ у 10% риби 
коричневий 

12 

20 доба 

практично вся риба підпливає до місця 
подавання води, у деяких особин 
відмічається нервове тремтіння тіла та 
плавників 

≈ у 30% риби потемніння 
тіла і плавників, плавники 
ущільнені 

≈ у 30% риби 
коричневий 

31 

25 доба 

≈ у 20% риб плаває у верхніх шарах води, а 
решта занурена у товщу води, рухливість 
відновлена, як на 5 добу 

≈ у 5% риби потемніння 
тіла і плавників, плавники 
ущільнені 

≈ у 5% риби 
коричневий, у 
інших риб 
червоний 

9 

30 доба 
вся риба занурюється у товщу води, 
рухливість задовільна 

природна червоний 
1 

35 доба 
вся риба плаває у товщі води, рухливість 
задовільна 

природна червоний 
0 

 
Як видно з даних таблиці, упродовж перших п’яти діб досліду видимих змін клінічних 

ознак нітритного отруєння і загибелі риби не спостерігали. На 10-у добу досліду після застосу-
вання мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” виявляли прибли-
зно 5 % риби з початковими клінічними ознаками нітритного отруєння. Риби тривалий час не-
рухомо стояли в кутах басейну, у них було наявне потемніння тіла і коричневий колір зябер. 
Рухливість іншої частини риби практично не змінювалась. Упродовж зазначеного часу виявле-
но загибель однієї риби. 

На 15-у добу після запуску УЗВ і застосування “Фільтронорм Д” виявлено зміни поведінки 
у більшої частини дослідних об’єктів, що може вказувати на зростання кількості нітритів у воді 
і дію їх на організм форелі. Приблизно 25 % риби тривалий час нерухомо стояли у кутах басей-
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ну, рухливість всієї риби знизилась, деякі особини піднімалися до поверхні води. Виявляли та-
кож зміни пігментації тіла близько у 10 % особин. Тіло ставало темнішим, плавники ущільню-
валися, зябра набували коричневого забарвлення. Упродовж зазначеного періоду досліду смер-
тність риби становила 1,3 %. 

На 20-у добу досліду ознаки нітритного отруєння риби ставали дедалі більше вираженими. 
Вони характеризувалися тим, що вся риба підпливала до місця подавання води, у деяких осо-
бин відмічали нервове тремтіння тіла та плавників. У цей період зростала кількість риби зі змі-
неною пігментацією тіла і плавників порівняно з попереднім періодом. Приблизно у 30 % риби 
виявляли наявність потемніння тіла і плавників, останні були ущільнені. У цієї ж риби спосте-
рігали змінений колір зябер – з червоного на коричневий. Крім того, у цей період досліджень 
встановили найвищу загибель форелі – 3,1 %, що майже в 2,4 рази (р < 0,05) більша порівняно з 
15-добовим періодом. 

Період запуску УЗВ з 20 до 25-ї доби характеризувався зниженням вмісту нітритів з 1,1 до 
0,6 мг/дм3. Процес зниження вмісту нітритів у воді позначився на активності риби – лише бли-
зько 20 % форелі плавало у верхніх шарах води. Ймовірно, риба зазнала нітритного токсикозу, 
який ще не завершився, оскільки інша частина форелі була занурена у товщу води і рухливість 
її відновилася. Водночас видимі клінічні ознаки токсичної дії нітритів було виявлено лише у  
5-ти % форелі (потемніння тіла і плавників, їх ущільнення, коричневий колір зябер). Смерт-
ність риби у цей період становила 0,9 %. 

На 30-у добу запуску УЗВ із застосуванням мікробіологічного стартера наповнювача біофі-
льтра “Фільтронорм Д” ознак нітритного отруєння у райдужної форелі не відмічали. Вся риба 
плавала в товщі води, рухливість її була задовільна, пігментація тіла природна, а колір зябер 
червоний. Таку саму картину відмічали і на 35-у добу досліджень. Загибелі риби у зазначений 
період практично не відмічали, лише на 30-у добу виявили одну мертву рибину, однак ознаки 
характерні для нітритного отруєння у неї були відсутні. 

Водночас під час застосування поліпропіленового наповнювача RK PLAST без додавання 
мікробіологічного стартера наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” найбільш проблематич-
ний період для риби, за якого вона найінтенсивніше гине внаслідок дії нітритів, є період з 
25 до 30 доби. 

Таким чином, проведені дослідження доводять, що під час запуску УЗВ за використання у ньо-
му поліпропіленового наповнювача RK PLAST та додавання мікробіологічного стартера наповню-
вача біофільтра “Фільтронорм Д” найбільш небезпечним є період з 15 до 20-ї доби. У цей період 
реєструють найбільшу загибель риби і ознаки нітритного отруєння, що потребує проведення вете-
ринарно-санітарних профілактичних заходів для зменшення токсичного впливу нітритів. 

Висновки. 1. Встановлено, що під час запуску УЗВ за використання у ньому поліпропіле-
нового наповнювача RK PLAST та додавання мікробіологічного стартера наповнювача біофі-
льтра “Фільтронорм Д” найбільш небезпечним є період з 15 до 20-ї доби.  

2. Розроблений нами мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра “Фільтронорм Д” 
істотно впливає на інтенсивність перебігу нітрифікуючих процесів мікрофлори реактора біофі-
льтра і дає можливість на 10 діб швидше сформувати дієвий мікробіоценоз та запустити систе-
му замкнутого водопостачання для безпечного вирощування райдужної форелі. 

У подальшому планується впровадження мікробіологічного  стартера наповнювача біофіль-
тра “Фільтронорм Д” у рибницьких господарствах України.  
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Влияние микробиологического стартера наполнителя биофильтра "Фильтронорм-Д" на сохранность ра-

дужной форели 

Гриневич Н. Е.  
Создание в биофильтрах благоприятных условий для существования биоценозов защищает установку замкнутого во-

доснабжения (УЗВ) от токсического действия нитритов, которым до недавнего времени как токсикантам для водных орга-
низмов не придавали большого значения. Однако установлено, что они очень токсичны для рыбы и водных беспозвоноч-
ных. Целью работы было исследовать влияние микробиологического стартера наполнителя биофильтра "Фильтронорм-Д" 
на поведение взрослой радужной форели при запуске биофильтра УЗИ. Исследования проводили в Восточном центре по 
разведению ценных видов рыб в условиях замкнутого водоснабжения при выращивании радужной форели (Oncorhynchus 
mykiss). В первом варианте оценивали клинические признаки взрослой радужной форели при запуске биофильтра УЗИ за 
использования в нем полипропиленового наполнителя RK PLAST – контроль. Во втором варианте оценивали клинические 
признаки взрослой радужной форели при запуске биофильтра УЗВ за использования в нем полипропиленового наполни-
теля RK PLAST и добавления микробиологического стартера наполнителя биофильтра "Фильтронорм-Д" – опыт. В опыт-
ной группе в воду биофильтра вносили разработанный нами микробиологический стартер наполнителя биофильтра "Фи-
льтронорм-Д", который содержит живые культуры нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий в количестве – 
107 КОЕ в 1 см3. "Фильтронорм-Д" вносили с расчетом, чтобы в воде биофильтра начальное количество нитрифицирую-
щих бактерий составляла не менее 104 КОЕ / см3.  

Установлено, что при запуске УЗВ за использования в нем полипропиленового наполнителя RK PLAST и доба-
вления микробиологического стартера наполнителя биофильтра "Фильтронорм Д" наиболее опасным является пери-
од с 15 до 20-х суток. Разработанный нами микробиологический стартер наполнителя биофильтра "Фильтронорм-Д" 
существенно влияет на интенсивность течения нитрифицирующих процессов микрофлоры реактора биофильтра и 
дает возможность на 10 суток быстрее сформировать действенный микробиоценоз и запустить систему замкнутого 
водоснабжения для безопасного выращивания радужной форели. 

Ключевые слова: УЗВ, радужная форель, биофильтр, "Фильтронорм-Д", нитриты, поведение рыбы, признаки 
отравления. 

 
Influence of microbiological starter of filler of biofilter of "Filtronorm D" on stored of rainbow trout 

Grynеvych N. 
Creation in biofilters of favorable conditions for the existence of biocenoses secures RAS from the toxic effects of ni-

trites, which until recently did not attach great importance to toxicants for aquatic organisms. However, it has been found that 
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they are very toxic to fish and aquatic invertebrates. The purpose of the work was to investigate the effect of microbiological 
starter of the "Filtronorm-D" biofilter filler on the behavior of adult rainbow trout during the launch of the biofilter. 

Investigation of the influence of the microbial starter of the filtrotorm-D biofilter filler on the behavior and clinical con-
dition and the preservation of rainbow trout during the launch of the biofilter of the ultrasound has been studied. 

Evaluated the clinical signs of adult rainbow trout during the launch of the biofilter CWS for the use of polypropylene 
filler RK PLAST-control in it. According to the second variant, the clinical signs of adult rainbow trout were evaluated dur-
ing the startup of the biofilter of the ultrasound scanner for the use of polypropylene filler RK PLAST in it and the addition 
of the microbiological starter of the biofilter "Filtronorm-D" – experiment. In the experimental group, the biofilter water was 
introduced by our microbiological starter, biofilter filler "Filtronorm-D", containing live cultures of nitrifying and denitrify-
ing bacteria in the amount of 107 CFU/cm3. 

On the 10th day of the experiment, after the application of the microbiological starter of the biofilter filler "Filtronorm-D", 
approximately 5 % of the fish with the initial clinical signs of nitrite poisoning were detected. The fish for a long time stood 
motionless in the corners of the pool, they had the darkening of the body and the brown color of the gills. On the 15th day 
after the launch of the CWS and the use of "Filtronorm-D", changes in behavior were detected in most of the research ob-
jects, which may indicate an increase in the amount of nitrites in water and their effect on the body of trout. Approximately 
25 % of fish for a long time stays motionless in the corners of the pool, the mobility of the whole fish has decreased, some 
individuals have risen to the surface of the water. Changes in pigmentation of the body were also found in approximately  
10 % of the individuals. The body became darker, the fins were sealed, the gills got brown color. During this trial period, the 
mortality rate of the fish was 1,3 %. On the 20th day of the experiment, the signs of nitrite poisoning of fish became increas-
ingly pronounced. Approximately 30 % of the fish showed the presence of darkening of the body and fins, the latter were 
sealed. In the same fish, the changed color of the gills was observed – from red to brown. In addition, during this period of 
research, the highest trout death was determined – 3,1 %, which is almost 2.4 times (p <0,05) higher than in the 15-day peri-
od. The period of ultrasound starting from the 20th to the 25th day was characterized by a decrease in the content of nitrites 
from 1,1 mg/dm3 to 0.6 mg/dm3. The process of reducing the content of nitrites in water affected the activity of fish – only 
about 20 % of trout swam in the upper layers of water. On the 30th day of the launch of the ultrasound with the use of the 
microbiological starter of the biofilter filler "Filtronorm-D" no signs of nitrite poisoning in rainbow trout were noted. The 
loss of fish in the indicated period was practically not marked. At the same time, during the application of polypropylene 
filler RK PLAST without the addition of a microbiological starter of the biofilter filler "Filtronorm D", the most problematic 
period for fish, in which it is most dying due to the effect of nitrites, is the period from 25 to 30 days. 

Thus, the conducted researches prove that during the launch of ultrasound for the use of polypropylene filler RK PLAST 
in it and the addition of the microbiological starter of the biofilter fillter "Filtertronorm D" the most dangerous is the period 
from 15 to 20 days. During this period, the largest death of fish and signs of nitrite poisoning is recorded, which requires the 
implementation of veterinary and sanitary preventive measures to reduce the toxic effects of nitrites. 

Key words: RAS, rainbow trout, biofilter, "Filtronorm-D", nitrites, fish behavior, signs of poisoning.  
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АНАЛІЗ ОБСІМЕНІННЯ ЗАМОРОЖЕНОЇ РИБИ МЕЗОФІЛЬНОЮ  

ТА ПСИХРОТРОФНОЮ МІКРОФЛОРОЮ  
 

Фізико-хімічні та органолептичні зміни, які виникають у рибі під час холодильного зберігання, повʼязані з жит-
тєдіяльністю психротрофної групи мікрофлори, яка є активнішою, ніж мезофільна.   

Метою роботи було провести порівняльний аналіз обсіменіння замороженої риби мезофільною і психротрофною мік-
рофлорою для внесення корективів щодо нормативів за мікробіологічними критеріями. У пробах замороженої риби визна-
чали мікробне число за температури 30±1 ºС і інкубації посівів упродовж 72 годин (мезофільна мікрофлора) та за темпера-
тури 6,5±0,5 ºС і інкубації упродовж 10 діб (психротрофна мікрофлора). Встановлено, що з проб замороженої риби з кіль-
кістю мезофільних бактерій до 102 КУО/г виділяли в 1,4–1,8 разів (р < 0,05) більше психротрофних мікроорганізмів. Дослі-
джені проби з кількістю мезофільних мікроорганізмів від 103 до 104 КУО/г були контаміновані психротрофною мікрофло-
рою, яка в 1,7–6,8 разів (p <0,05) перевищувала вміст мезофільної мікрофлори. За такої кількості мезофільних мікрооргані-
змів виявляли в середньому до 25 %  проб, які мали вміст психротрофних мікроорганізмів  більше 105 КУО/г риби. Проби 
замороженої риби, які за вмістом МАФАнМ вкладалися у визначений норматив 5×104 КУО/г, в основному, за кількістю 
психротрофної мікрофлори не відповідали даному показнику, а перевищували його в 2 і більше рази. Отже, встановлено, 
що психротрофна мікрофлора замороженої риби кількісно переважає вміст МАФАнМ на декілька порядків. У теплий пе-
ріод року виявлено в 3,0 рази (р < 0,05) більше проб замороженої риби, які за вмістом МАФАнМ перевищували максима-
льно допустимий рівень порівняно з холодним періодом року.  Встановлено, що 92,6±2,5 % проб замороженої риби за 
вмістом МАФАнМ відповідали вимогам ДСТУ 4868:2007 Риба заморожена. Водночас при оцінці такої риби за вмістом 
психротрофної мікрофлори встановлено, що проб, які перевищували показник 5×104 КУО/г було в 2,6 разів (р < 0,05)  
більше, ніж проб за вмістом МАФАнМ.  

Ключові слова: заморожена риба, психротрофна мікрофлора, МАФАнМ, обсіменіння, мікробне число.  
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Постановка проблеми. Риба і морепродукти належать до продуктів, які є джерелом легко-
засвоюваного білка, містять незамінні амінокислоти, макро- і мікроелементи [1, 2]. Крім того, 
вони містять жири, які є цінним джерелом енергії, жиророзчинних вітамінів і ненасичених жир-
них кислот, що проявляють гіпохолестериновий ефект [3]. Завдяки високій харчовій і біологіч-
ній цінності риба є поживним середовищем для розвитку мікроорганізмів усіх груп [4, 5], тому 
рибу відносять до швидкопсувних харчових продуктів, умови та терміни її зберігання потребу-
ють відповідних температурних режимів з метою зупинення розвитку мікроорганізмів [6–8]. 
У разі недотримання санітарно-гігієнічних вимог під час вилову, заморожування і транспорту-
вання риба може бути контамінована мікроорганізмами, які спричиняють харчові інфекції і 
токсикози [2]. На український ринок морську рибу доставляють, в основному, у замороженому 
вигляді за температури мінус 12–18 °С.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до ДСТУ 4868:2007 Риба замороже-
на. Технічні умови [9] встановлено параметри і терміни зберігання замороженої риби, мікробі-
ологічні нормативи безпечності риби, перевищення яких вказує на необхідність удосконалення 
гігієни виробничого процесу та його контролю. Згідно з цим стандартом допускається у реалі-
зацію заморожена риба з вмістом мезофільних аеробних факультативно-анаеробних мікроорга-

–––––––––– 
© Малімон З.В., Кухтин М.Д., Гриневич Н.Є., Мех Н.Я., 2019. 
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нізмів (МАФАнМ) 5×104 КУО/г. Враховуючи вимоги вказаного стандарту, у наукових публіка-
ціях дослідники [10, 11], в основному, звертають увагу на контамінацію замороженої риби ме-
зофільними аеробними і факультативно-анаеробними мікроорганізмами (МАФАнМ) та бакте-
ріями групи кишкових паличок (БГКП), які вважають показниками дотримання санітарно-
гігієнічних вимог під час вилову і технологічного процесу заморожування, транспортування та 
реалізації [12–14]. У дослідженнях, які висвітлюють мікробіологічний процес у продуктах за 
різних температур холодильного зберігання показано, що фізико-хімічні та органолептичні 
зміни у них відбуваються за рахунок життєдіяльності психротрофної (холодолюбної) мікро-
флори [15–19]. До психротрофних відносять мікроорганізми, які можуть розмножуватися за 
температури +7 ºС і нижче, незалежно від їх оптимальних температур росту [20]. Ці мікроорга-
нізми широко розповсюджені в природі на рослинах, у ґрунті, воді [17, 18], тому вважається, 
що мікрофлора замороженої риби відповідає складу мікрофлори води, з якої вона виловлена, і 
особливо забруднена риба психротрофами за недотримання санітарії під час технології переро-
бки, заморожування, зберігання та транспортування її до споживача [4, 7].  Згідно з досліджен-
нями [14], виявлення в замороженій рибі кількості психротрофних мікроорганізмів більше 106 
КУО/г свідчить про недостатнє охолодження риби, тривале її зберігання в охолодженому стані 
до заморожування. При контамінації риби психротрофними мікроорганізмами в межах від 107 
до 108 КУО/г виявляють органолептичні зміни, які роблять її непридатною до реалізації і спо-
живання. Повідомляються різні дані про обсіменіння замороженої риби психротрофними і ме-
зофільними мікроорганізмами. Згідно з даними [17, 21], у замороженій рибі виділяли психрот-
рофні мікроорганізми від  8,2×103 до 5,7×106 КУО/г. Згідно з дослідженнями вчених [22], мезо-
фільні і психротрофні мікроорганізми збільшувалися експоненціально під час  зберігання в 
охолодженій рибі з 103–105 КУО/г на перший день до 108 КУО/г – на 15 день. За таких показни-
ків рибу вважали непридатною до вживання. 

Однак, сучасних наукових досліджень, які б висвітлювали питання обсіменіння психротро-
фними мікроорганізмами замороженої риби в Україні у доступній науковій літературі недоста-
тньо. Тому, актуальним є проведення комплексних експериментальних досліджень, які визна-
чають кількісний вміст мезофільної і психротрофної  мікрофлори замороженої риби. Отже, до-
слідження з визначення найбільш активної групи мікрофлори замороженої риби, яка бере 
участь у зниженні її технологічної якості та безпечності, дадуть можливість у перспективі роз-
робити та запропонувати превентивні заходи з попередження обсіменіння.  

Метою дослідження було визначити обсіменіння замороженої риби мезофільною і психро-
трофною мікрофлорою.  

Матеріал і методи дослідження. Робота виконана в Державному науково-дослідному ін-
ституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) і Тер-
нопільській дослідній станції Інституту ветеринарної медицини НААН.  

Проби замороженої риби відбирали у супермаркетах міста Києва і Тернополя та доставляли 
у лабораторію для дослідження у сумці-холодильнику за температури +4±1 °С протягом 1 год  
від моменту відбирання. Підготовлення проб замороженої риби до мікробіологічних дослі-
джень проводили згідно з ДСТУ ISO 6887-3:2014 Мікробіологія харчових продуктів та кормів 
для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мік-
робіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила готування риби та рибних продук-
тів [23].  У пробах визначали мікробне число за температури 30±1 ºС – інкубація посівів упро-
довж 72 годин та за температури 6,5±0,5 ºС – інкубація упродовж 10 діб (психротрофна мікро-
флора) [16]. Статистичну обробку результатів дослідження здійснювали за загальновизнаними 
методами варіаційної статистики з використанням програми Statistic 6. Застосовували непара-
метричні методи досліджень (критерій Уілкоксона, Манна–Уітні). Визначали середнє арифме-
тичне – M, стандартну похибку середньої величини – M±m.  Різницю  між  порівнюваними ве-
личинами вважали достовірною за p ≤ 0,05. 

Результати дослідження. Результати досліджень з визначення кількісного вмісту мікрофлори 
замороженої риби, інкубованої за різних температур наведено в таблиці 1.  

Із даних таблиці 1 видно, що за порівняння температури інкубації  посівів,  стандартна тем-
пература 30 °С, яка наведена в ДСТУ 4868 : 2007, не визначає найбільшу кількість мікрофлори 
замороженої риби. Серед досліджених проб, які за температури 30±1 °С інкубації посівів були з 
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умістом бактерій менше 101 КУО/г, виявлено 25 % проб із кількістю психротрофних мікроорга-
нізмів більше 105 КУО/г. Тобто, дані проби за вмістом мезофільної мікрофлори, згідно з ДСТУ 
4868:2007 відповідають нормативним вимогам 5×104 КУО/г, а за вмістом психротрофних мік-
роорганізмів цей показник перевищують.  

 

Таблиця 1 – Кількісний вміст мікрофлори замороженої риби за різних температур інкубації посівів, КУО/г, 
M±m, n=22 

Назва риби 
Мікробне число за температури   

30±1 ºС – 72 год 6,5±0,5 ºС – 10 діб 

Холодний період року 

Камбала  
Горбуша  
Лакерда  
Скумбрія 
Мойва 
Салака  
Макрель  
Дорадо 
Оселедець 
Сайра  
Аргентинка  
 

<1,0×101 
<1,0×101 

4,3±0,2×102 
<1,0×101 
<1,0×101 
<1,0×101 

3,6±0,1×104 
<1,0×101 

1,0±0,1×103 
<1,0×101 

2,1±0,1×105 
 

2,1±0,1×102* 
<1,0×101 

7,8±0,2×102* 
<1,0×101 

5,3±0,2×103* 
6,8±0,3×105* 
7,4±0,2×104* 
1,5±0,1×104* 
2,7±0,1×103* 
5,7±0,2×105* 
3,9±0,1×105* 

 

Теплий період року 

Камбала  
Горбуша  
Лакерда  
Скумбрія 
Мойва 
Салака  
Макрель  
Дорадо 
Оселедець 
Сайра  
Аргентинка  

<1,0×101 
4,5±0,2×104 
6,4±0,2×103 
7,3±0,2×103 
8,1±0,3×102 
9,3±0,3×102 
4,9±0,2×105 
5,1±0,2×105 
5,7±0,2×103 
7,7±0,2×103 
8,3±0,3×104 

2,0±0,1×104* 
8,3±0,1×104* 
2,1±0,1×104* 
5,0±0,2×104* 
3,9±0,1×103* 
2,1±0,1×103* 
8,9±0,3×105* 
2,4±0,1×106* 
9,8±0,3×103* 
1,1±0,1×105* 
1,1±0,1×105* 

Примітка. *p < 0,05 – щодо мікробного числа за температури 30 ºС. 
 

Із проб замороженої риби з мікробним числом 102 КУО/г за температури 30±1 °С виділяли 
психротрофні мікроорганізми в 1,4–1,8 разів більше (р < 0,05). Досліджувані проби, які за тем-
ператури 30±1 °С мали вміст мікроорганізмів від 103 до 104 КУО/г, були контаміновані психро-
трофною мікрофлорою, яка в 1,7–6,8 рази (р < 0,05) переважала кількість мезофільних. Крім 
того, за такої кількості мезофільних мікроорганізмів реєстрували проби, які мали вміст психро-
трофів більше 105 КУО/г риби. Проби замороженої риби, які за вмістом МАФАнМ відповідали 
визначеному нормативу 5×104 КУО/г, в основному, за кількістю психротрофної мікрофлори не 
відповідали даному показнику, а перевищували його в 2 і більше рази.  

Також, якщо порівняти обсіменіння мікрофлорою замороженої риби в холодний і теплий 
періоди року, можна відмітити наступне. У холодний період року 63,6±2,1 % проб замороженої 
риби були з умістом МАФАнМ менше 101 КУО/г. Водночас, проб з таким умістом МАФАнМ у 
теплий період року виявилося 9,0 %, або в 7,0 рази (р < 0,05) менше. Крім того, у холодний пе-
ріод року встановлено лише 9,0 % проб, які за вмістом МАФАнМ перевищували максимально 
допустимий рівень. Водночас у теплий період кількість проб з понад нормативним вмістом 
МАФАнМ становила 27,3±0,3 %. Практично аналогічну закономірність відмічали і щодо обсі-
меніння психротрофною мікрофлорою у ці періоди року, яка характеризувалася тим, що у теп-
лий період року заморожена риба містить більшу кількість психротрофів. 

Загалом, психротрофна мікрофлора замороженої риби в процесі її зберігання кількісно пе-
реважає вміст мезофільної мікрофлори та більшою мірою буде характеризувати санітарні умо-
ви виробничого процесу.  

Для повної характеристики кількісного вмісту психротрофної мікрофлори у замороженій 
рибі, порівняно з мезофільною, проведено розподіл проб між цими групами мікроорганізмів. 
Результати досліджень наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Порівняльний вміст МАФАнМ і психротрофних мікроорганізмів у замороженій рибі, 
 %, M±m, n=680 

Вміст МАФАнМ, 
КУО/г 

Досліджено 
проб, n 

Вміст психротрофних мікроорганізмів, КУО/г 

< 101 101–102 102–103 103–104 104–105 105–106 

< 101 300 30,0±1,4 6,7±0,2 13,3±0,4 23,3±0,3 16,7±0,2 10,0±0,2 
101 -102 60 – 16,7±0,3 33,3±0,4 33,3±0,4 16,7±0,2 – 
102-103 50 – – 20,0±0,4 40,0±0,7 20,0±0,3 20,0±0,3 
103-104 160 – – – 50,0±1,5 37,5±1,1 12,5±0,4 
104-105 60 – – – – 83,4±2,1 16,6±0,3 
105-106 50 – – – – – 100,0 

 
Із даних таблиці 2 видно, що проби з умістом мезофільних мікроорганізмів менше  

101 КУО/г виявилися найбільш нерівномірно контаміновані психротрофною мікрофлорою. Се-
ред даних проб тільки 30,1±1,4 % були з кількістю психротрофної мікрофлори менше  
101 КУО/г, водночас 60,0±0,5 % проб були контаміновані психротрофною мікрофлорою від  
101 до 105 КУО/г і 10,0±0,2 % – більше 105 КУО/г.  

Під час проведення досліджень проб замороженої риби з кількістю МАФАнМ від 101 до  
102 КУО/г виявлено співпадіння за вмістом психротрофів у 16,7±0,3 % проб. У 33,3±0,3 % проб 
риби були з умістом психротрофної мікрофлори від 102 до 103 КУО/г та від 103 до 104 КУО/г. 
Натомість, у 16,7±0,3 % проб контамінація психротрофами була більше 104 КУО/г.  

Характеристика проб замороженої риби з кількістю МАФАнМ від 102 до 103 КУО/г вияви-
ла, що за вмістом психротрофної мікрофлори 20,0±0,4 % проб були в межах величин мезофіль-
них мікроорганізмів. Водночас 40,0±0,7 % проб були з кількістю психротрофних мікроорганіз-
мів на два порядки більше МАФАнМ і по 20,0±0,3 %  – на три і чотири порядки більше.  

Оцінка замороженої риби з кількістю МАФАнМ від 103 до 104 КУО/г виявила наявність 
37,5±1,1 % проб з кількістю психротрофної мікрофлори більше на один порядок, ніж вміст ме-
зофільних мікроорганізмів і 12,5±0,4 %  більше, як на два порядки. Аналогічну тенденцію від-
мічали і за дослідження вмісту МАФАнМ з кількістю від 104 і більше КУО/г порівняно з кількі-
стю психротрофних мікроорганізмів. 

Отже, результати досліджень вказують, що вміст психротрофної мікрофлори не відповідає кі-
лькості МАФАнМ у замороженій рибі. Психротрофні мікроорганізми кількісно переважають вміст 
МАФАнМ на декілька порядків і практично не залежать від кількості мезофільної мікрофлори.  

На рисунку 1 наведено дані досліджень щодо перевищення максимально допустимого рівня 
МАФАнМ у замороженій рибі порівняно з кількістю психротрофних мікроорганізмів.    
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Рис. 1. Оцінка проб мороженої риби за вмістом МАФАнМ і психротрофних мікроорганізмів.   
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Із даних рисунка 1 видно, що із досліджених проб 92,6±2,5 % за вмістом МАФАнМ відпові-
дали вимогам ДСТУ до 5×104 КУО/г, водночас 7,4±0,2 % проб перевищували максимально до-
пустимий рівень. При оцінці замороженої риби за вмістом психротрофної мікрофлори виявле-
но, що проб, які перевищували показник 5×104 КУО/г було в 2,6 рази  (р < 0,05) більше, ніж 
проб за вмістом МАФАнМ.  

Отже, отримані дані вказують на те, що заморожена риба в процесі її вилову, зберігання і 
реалізації більшою мірою контамінована психротрофною мікрофлорою, ніж мезофільною, і для 
характеристики гігієнічних умов виробничого процесу має краще санітарно-показове значення.    

Висновки. 1. Встановлено, що психротрофна мікрофлора замороженої риби кількісно 
переважає вміст МАФАнМ на декілька порядків. У теплий період року виявлено в 3,0 рази 
(р < 0,05) більше проб замороженої риби, які за вмістом МАФАнМ перевищували максимально 
допустимий рівень порівняно з холодним періодом року.   

2. Виявлено, що 92,6±2,5  % проб замороженої риби за вмістом МАФАнМ відповідали ви-
могам ДСТУ 4868:2007 Риба заморожена. Водночас при оцінці такої риби за вмістом психрот-
рофної мікрофлори встановлено, що проб, які перевищували показник 5×104 КУО/г було в 2,6 
разів (р < 0,05) більше, ніж проб за вмістом МАФАнМ.  

У подальшому буде вивчено родовий і видовий склад психротрофної мікрофлори заморо-
женої риби і розроблено критерії оцінювання риби за вмістом психротрофних мікроорганізмів з 
метою внесення корективів щодо нормативів за мікробіологічними критеріями.  
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Анализ обсеменения мороженной рыбы мезофильной и психротрофной микрофлорой  

Малимон З.В., Кухтын Н.Д., Гриневич Н.Е., Мех Н.Я. 
Физико-химические и органолептические изменения, которые возникают в рыбе при хранении в условиях хо-

лодильников, связанные с жизнедеятельностью психротрофной группы микрофлоры. Целью работы было провес-
ти сравнительный анализ обсемененности замороженной рыбы мезофильной и психротрофной микрофлорой для 
внесения коррективов в нормативы по микробиологическим критериям. В пробах замороженной рыбы определя-
ли микробное число при температуре 30±1 °С и инкубации посевов в течение 72 часов (мезофильная микрофлора) 
и при температуре 6,5±0,5 °С – инкубация в течение 10 суток (психротрофная микрофлора). Установлено, что из 
проб замороженной рыбы с количеством мезофильных бактерий до 102 КОЕ/г выделяли в 1,4–1,8 раз (р<0,05) 
больше психротрофных микроорганизмов. Исследованные пробы с количеством мезофильных микроорганизмов 
от 103 до 104 КОЕ/г были контаминированные психротрофной микрофлорой, которая в 1,7–6,8 раз (p<0,05) пре-
вышала содержание мезофильной микрофлоры. При таком количестве мезофильных микроорганизмов обнаружи-
вали в среднем до 25 % проб, которые имели содержание психротрофных микроорганизмов более 105 КОЕ/г ры-
бы. Пробы замороженной рыбы, которые по содержанию МАФАнМ укладывались в определенный норматив 
5×104 КОЕ/г, в основном по количеству психротрофной микрофлоры не соответствовали данному показателю, а 
превышали его в 2 и более раза. 

Таким образом, установлено, что психротрофная микрофлора замороженной рыбы количественно преобладает 
содержание МАФАнМ на несколько порядков. В теплый период года выявлено в 3,0 раза (р<0,05) больше проб за-
мороженной рыбы, которые по содержанию МАФАнМ превышали максимально допустимый уровень по сравнению 
с холодным периодом года. Выявлено, что 92,6±2,5 % проб замороженной рыбы по содержанию МАФАнМ отвечали 
требованиям ДСТУ 4868:2007 Рыба замороженная. В то же время при оценке такой рыбы по содержанию психрот-
рофной микрофлоры установлено, что проб, превышающих показатель 5×104 КОЕ/г, в 2,6 раза (р<0,05) больше, чем 
проб с содержанием МАФАнМ. 

Ключевые слова: замороженная рыба, психротрофная микрофлора, МАФАнМ, обсеменение, микробное число. 
 

Analysis of the insemination of the mesophilic and psychrotrophic microflora of frozen fish  

Malimon Z., Kukhtyn M., Grynevych N., Mekh N.   
The article presents the results of research on the dehiscence of frozen fish with mesophilic and psychrotrophic microflo-

ra. Physico-chemical and organoleptic changes which appear in fish during refrigeration are connected with the life of the 
psychotropic group of microflora, which is more active than mesophilic. Fish are a nutrient medium for the development of 
microorganisms of all groups, due to its high nutritional and biological value, so the fish are perishable food products, the 
conditions and terms of their storage require appropriate temperature regimes to stop the development of microorganisms. 
The aim of the work was carrying out a comparative analysis of insemination of frozen fish with mesophilic and psy-
chrotrophic microflora to make an amend to standards according to microbiological criteria.  

The microbial number in frozen fish samples  was estimated with the temperature of (30 ± 1) ºС incubation of crops for 
72 hours (mesophilic microflora) and incubation for 10 days (psychrotrophic microflora) with the temperature (6.5 ± 0.5) ºC. 

It was identified that there were taken the samples from frozen fish with a quantity of mesophilic bacteria to 102 CFU/g, 
1.4-1.8 times (p <0.05) more psychotropic microorganisms. The researched samples with the number of mesophilic microor-
ganisms from 103 to 104 CFU/g were contaminated with psychotropic microflora, which in 1.7-6.8 times (p <0.05) exceeded 
the content of the mesophilic microflora. With such amount of mesophilic microorganisms, on average of up to 25% of sam-
ples, this had a content of psychotrophs of more than 105 CFU/g of fish. According to the content of mesophilic bacteria the 
samples of frozen fish, which were mathed to a certain norm of 5 × 104 CFU/g, basically in the number of psychrotrophic 
microflora did not correspond to this indicator, and exceeded it 2 times or more.  

In the cold period of the year, 63.6 ± 2.1% of frozen fish samples were mesophilic bacteria containing less than 101 CFU/g.   
At the same time, samples with such content mesophilic bacteria in the warm period of the year was 9.0%, or 7.0 times  
(p <0.05) less.  In addition, in the cold period of the year, only 9.0% of samples were detected, which, according to the con-
tent of mesophilic bacteria exceeded the maximum allowable level.  At the same time, during the warm period, the number of 
samples with an excess of mesophilic bacteria content was 27.3 ± 0.3%. Practically the same pattern was observed regarding 
the insemination of the psychrotrophic microflora in these periods of the year, which was characterized by the fact that in the 
warm period of the year, frozen fish contains a large number of psychrotrophic microorganisms. Consequently, the results of 
studies on the amount of microflora in the warm period of the year established 3,0 times (p <0,05) more samples of frozen 
fish, which, according to the content of mesophilic bacteria, exceeded the maximum permissible level compared with the 
cold period of the year. 

It was established that samples of frozen fish containing mesophilic microorganisms less than 101 CFU/g were most un-
evenly contaminated with psychrotrophic microflora.  Among these samples, only 30.1 ± 1.4% were with the number of psy-
chrotrophic microflora less than 101 CFU/g, at the same time, 60.0 ± 0.5% of the samples were contaminated with a  
psychrotrophic microflora of 101 to 105 CFU/g and 10,  0 ± 0.2% over 105 CFU/g.  In the study of frozen fish samples with 
the number of mesophilic bacteria from 101 to 102 CFU/g revealed a coincidence in the content of psychrotrophs in only 
16,7 ± 0,3% of samples, and 33,3 ± 0,3% of fish samples were with the content of psychrotrophic microflora from  102 to 
103 CFU/g and 103 to 104 CFU/g and 16.7 ± 0.3% were contaminated with psychrotrophy more than 104 CFU/g. It was 
established that samples of frozen fish containing mesophilic microorganisms less than 101 CFU/g were most unevenly con-
taminated with psychrotrophic microflora.  Among these samples, only 30.1 ± 1.4% were with the number of psychrotrophic 
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microflora less than 101 CFU/g, at the same time, 60.0 ± 0.5% of the samples were contaminated with a psychrotrophic mi-
croflora of 101 to 105 CFU/g and 10,  0 ± 0.2% over 105 CFU/g.  In the study of frozen fish samples with the number of 
mesophilic bacteria from 101 to 102 CFU/g revealed a coincidence in the content of psychrotrophs in only 16,7 ± 0,3% 
of samples, and 33,3 ± 0,3% of fish samples were with the content of psychrotrophic microflora from  102 to 103 CFU/g and 
103 to 104 CFU/g and 16.7 ± 0.3% were contaminated with psychrotrophy more than 104 CFU/g. 

It was found that that the psychrotrophic microflora of frozen fish is quantitatively predominantly content of mesophilic 
bacteria several orders of magnitude. During the warm period of the year, more samples of frozen fish were detected in 3,0 
times (p <0,05), which, according to the content of mesophilic bacteria, exceeded the maximum permissible level in compari-
son in the cold period of the year.  It was found that 92,6 ± 2,5% of frozen fish samples were in compliance with the require-
ments of DSTU 4868: 2007. The fish is frozen. At the same time, during the fish evaluation, the contents of the psy-
chrotrophic microflora showed that samples exceeding 5 × 104 CFU/g was in 2.6 times (p <0.05) more than the mesophilic 
bacteria content.  

In future the generic and species composition of the psychrotrophic microflora of frozen fish will be studied and the fish 
evaluating criteria according to the psychrotrophs in order to make corrections according to the microbiological criteria.  

Key words: frozen fish, psychrotrophic microflora, mesophilic bacteria, contamination, microbial number. 
 

Надійшла 08.04.2019 р. 
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INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION  

TO CONTROL MICTOXINS IN FOOD: REVIEW 
 

Today, the problem of monitoring mycotoxins has become global in connection with climate change, a violation 
of the ecological balance for the use of intensive technologies for processing crops, through air pollution and the 
accumulation of products of photochemical reactions (photooxidants), which leads to a decrease in plant resistance to 
phytopathogens. 

Every year, the problem of mycotoxicosis is exacerbated, as toxic fungi adapt quickly to new technologies and modern 
plant protection products. The increase in mycotoxins in foods also relates to the widespread use of nitrogen fertilizers and 
pesticides. 

Natural toxins create risks for the health of humans and animals, affect food security and nutrition, reducing people's 
access to healthy food. The World Health Organization is constantly appealing to national authorities to monitor and ensure 
that the levels of the most relevant natural toxins in foods are as low as possible and consistent with both national and 
international requirements. 

Ukraine's membership in the WTO, an association with the European Union, and the expansion of international trade 
require solutions to the issues of free movement of goods, safe and healthy food, and, accordingly, an adequate level of 
protection of life and health of people. One of the most important ways to solve them is to improve and harmonize national 
food legislation in line with international standards, including on the control of mycotoxins. 

The purpose of our work was to conduct an analysis of literary sources, international and national legislative acts on the 
control of mycotoxins in food products throughout the food chain. 

To prepare the publication, we have used literary sources on the subject of publication, as well as we have conducted a 
comparative analysis of national and international legislative acts regulating procedures and methods for controlling the resi-
dues of mycotoxins in food. 

An analysis of numerous sources has shown that the issue of monitoring mycotoxins in foods, improving laboratory con-
trol and risk-based approach to preventing foodborne mycotoxicosis worries scientists from different countries, including 
Ukrainian. The analysis of national legislation shows that national standards on maximum levels of pollutants have been 
revised in Ukraine and a number of standards have been harmonized for methods of monitoring the residues of mycotoxins in 
feed for productive animals, food products of animal and vegetable origin. 

Key words: mycotoxins, food chain, food, international law, national legislation, control, safety, risks. 
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Problem statement and analysis of recent research. Mycotoxins are secondary metabolites from 
toxicogenous fungi and are known as common hazardous contaminants in food and feed [1–3]. Over the 
past half century, they have been recognized as one of the most dangerous factors for human and animal 
health. 

The contamination of food and feed by mycotoxins depends on the environmental conditions that 
are susceptible to the growth of mycelium and the formation of mycotoxins. Agricultural products can 
be infected at any time, from the cultivation of plants in the field, as well as during harvesting, storage 
or transportation of finished products [4, 5]. 

Mycotoxins are a source of serious concern about foodborne diseases (mycotoxicosis) in humans. 
Diseases caused by mycotoxins, as a rule, do not have a characteristic clinical picture or they pass 
asymptomatic, often complicated by secondary microflora, therefore they are not diagnosed on time. 
A significant amount of mycotoxins has long-term effects: teratogenic, mutagenic, embryotoxic, car-
cinogenic, immunosuppressive [6, 7]. Toxicity of mycotoxins is detected at low concentrations in 
feed. They differ in this from other toxic metabolites produced by microorganisms [8]. 

There are about 350 types of micromycetes, which form more than 400 mycotoxins. The main 
producers of dangerous mycotoxins are mold Fusarіum, Aspergіllus, Myrothecіum, Stachybotrys, 
Trіchoderma, Trіchothecіum, Penіcіllіum. About 25% of cereals in the world are affected every year 
by mycotoxins [9, 10]. Mushrooms can produce mycotoxins in any feed during vegetation, harvest or 
storage [2].  

–––––––––– 
© Khitska O., Gerard R., 2019. 
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Fungi Penicillium and Aspergillus species produce ochratoxins A, B, S. Ochratoxin A is consid-
ered carcinogenic and causes urinary tract cancer and kidney damage in humans. The risks are most 
often due to the consumption of cereals and their processing products. 

Fusarium most often affect food and feed. The spread of fusarium fungi, their variability, as well 
as the risks to human health and animals that make up their mycotoxins, predetermine the interest of 
scientists in fusariosis. Grain affected by fusariosis contains mycotoxins, dangerous to humans and 
animals [11, 12]. 

Fusarium graminearum produce mycotoxin deoxynivalenol. Zearalenone is a product of various 
species of Fusarium, in particular Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium equiseti and 
Fusarium verticillioides [13, 14].  

Patulin is a product of the exchange of various species of molds of the genus Penicillium, Asper-
gillus and Paecilomyces. P. expansum affects fruits and vegetables, including apples [15, 16]. This 
mold is destroyed during the fermentation processes and is therefore not found in apple drinks such as 
cider. No data is available on the carcinogenic effects of patulin, but there are reports of its negative 
effects on the immune system of animals.  

Different mycotoxins are found in Ukraine: aflatoxins, ochratoxins, fumonisins, zearalenone, patu-
lin, deoxynivalenol (DON) and T-2 toxin [6]. 

Scientists around the world are paying much attention to studying the chemical and toxicological 
properties of mycotoxins. The results they receive contribute to the expansion of checklists and to the 
improvement of detection methods.  

In the European Union, the relevant directives set maximum levels for a number of mycotoxins 
permitted in food and animal feed. The Food and Drug Administration (FDA), based on scientifically 
sound data, regulates and introduces restrictions on the concentration of mycotoxins in food and feed 
industries since 1985 [17]. 

For many years, the International Agency for Research on Cancer (IARC) has been working on a 
program to assess the carcinogenicity of mycotoxins for animals and humans, developing criteria for 
identification and risk management of mycotoxins [18]. According to the IARC classification of afla-
toxin risk groups, ochratoxin A, stergmatocysteine and fumonisins are classified as carcinogenic my-
cotoxins. 

Today, in many countries, provisions have been adopted on the maximum levels of different my-
cotoxins. Information, impact assessment and risk management in the presence of mycotoxins in food 
products are important measures and tools for protecting the health and life of consumers. [19, 20].  

In many countries, the list of mycotoxins, the content of which is regulated and controlled in 
foods, is different. There are differences in periodicity and control methods [21].  

The purpose of our work was to conduct an analysis of literary sources, international and nation-
al legislative acts on the control of mycotoxins in food products throughout the food chain. 

Material and methods of research. To prepare the publication, we have used literary sources on 
the subject of publication, as well as we have conducted a comparative analysis of national and inter-
national legislative acts regulating procedures and methods for controlling the residues of mycotoxins 
in food. 

Results of the research. According to the World Health Organization (WHO), mycotoxins pre-
sent risks to the health of humans and animals [22], causing significant damage ‒ cancer, immunosup-
pression, and growth disturbances, which in turn threatens the economies of the countries [23‒25]. 

The international organizations of FAO and WHO are actively involved in providing important in-
formation on various aspects of mycotoxin control for all countries of the world. Their recommenda-
tions for international trade include sampling and analysis procedures, food monitoring and control 
systems, the use of contaminated products during feeding animals; detoxification protocols and food 
safety control. Their initiative has repeatedly reviewed the international legislation on the control of 
mycotoxins in food and animal feeds, published data on levels of tolerance, legal framework and re-
sponsible bodies [26–30]. 

The Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) Codex Committee sets or approves 
maximum permitted levels (MLs), revises existing levels of directives on contaminants and natural 
toxicants in food and feed; prepares priority lists of pollutants and natural toxicants for risk assess-
ment. CCCF does not overlook the issue of controlling mycotoxins in food and feed [31, 32]. 
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The European Union has recommended maximum levels (limits) for some mycotoxins and has es-
tablished legislative restrictions for aflatoxins in animal feed [33, 34].  

The European Food Safety Authority (EFSA) collects and evaluates mycotoxin monitoring data in 
food and feed. It also prepares instructions for customers on how to assess the safety and effectiveness 
of feed additives that help reduce the contamination of feed by mycotoxins. The EFSA Expert Group 
on contaminants in the food chain (CONTAM) provides risk managers with scientific advice on how 
to decide on maximum levels of mycotoxins (such as ochratoxin A, deoxynivalenol or zearalenone) in 
food and feed; analyzes the risks to human and animal health.  

In the EU, the maximum permissible levels of pollutant content are set for the following mycotox-
ins: aflatoxins, ochratoxin A, trichothecene mycotoxins, patulin, citrine. 

Aflatoxins are most often found in cereal crops (corn, wheat, barley, oats, rye) and products based 
on them. They can also be accumulated in oilseeds (especially soya), nuts and berries, and products 
from them (peanut, peanut butter, pistachios), vegetables (potatoes, lentils, peppers), dried fruits (figs) 
and beer. Aflatoxins are commonly found in products grown in regions (countries) with hot and humid 
conditions that are beneficial for their synthesis. 

Aflatoxigenic mushrooms were found in samples of smoked and dried fish, rice, grains, poultry 
feed [35–37]. There were also cases of aflatoxins in other food products such as frozen fish, dried 
meat, chips, spices, and the like [38–40]. 

Aflatoxin contamination of peanuts is one of the most important determinants of its quality and 
causes significant financial losses to producer and exporting countries. Monitoring of aflatoxins in 
peanut and its products is very important for the prevention of food-related risks [41, 42]. 

The EU focuses on aflatoxin M1 (AFM1), which has been classified as a potential human carcino-
gen (group 2B) [43]. Due to concerns about human health risks, AFM1 regulatory restrictions exist in 
more than 60 countries of the world, and 34 of these countries, including EU countries, have set the 
maximum permissible AFM1 in milk (0.05 µg/kg) [44], while levels of other mycotoxins in milk are 
not regulated. According to research data, almost 9.8% of milk samples exceeded the permissible level 
for AFM1 established in the European Union [45].  

Brazilian researchers [46] found AFM1 in 83% of milk samples. The amount of this mycotoxin 
did not exceed 3 ng/kg. Their research suggests that the processing and storage of milk have little ef-
fect on the residual AFM1 content in dairy products. Thus, the total amount of AFM1 in cheese was 
lower by 3.2%, yogurt ‒ by 6% compared to raw milk. The average concentration of AFM1 in cheese 
grain was 1.9 times higher, in serum ‒ 0.6 times lower than in unprocessed milk. 

Ochratoxin A is considered one of the most dangerous contaminants for food and feed. It is found 
in grain crops (wheat, corn, rye, barley, oats), rice, potatoes, lentils, soy beans, coffee, cocoa beans, 
peas, peanuts and dried fruits (figs, raisins), produced in warm regions with moderate climates, in 
grain processing products (flour, bread, pasta) can be found in beer, wine and grape juice. Remains of 
ochratoxin A foreign scientists isolated 5% of samples of slaughter products of farm animals, in par-
ticular pigs and poultry [47, 48]. Ukrainian scientists are paying attention to food risks and the need to 
control ochratoxin [49]. 

Fumonisins are most commonly found in corn products intended for human and animal consump-
tion [50]. 

Zearalenone has estrogenic and teratogenic properties, as well as antibacterial action against gram-
positive bacteria. Contamination of cereals with this mycotoxin is possible under all climatic conditions. 
The study of the content of fumonisins and zearalenone in milk showed their low levels, which are not risks 
to consumers [51, 52]. It was established that even after experimental feeding of zearalenone peak concen-
trations (up to 13 ng/ml) to lacquering cows its level in milk did not exceed the normative index. 

In 2003, the European Commission published a report highlighting data from numerous studies on 
agricultural products, according to which 57% of about 12,000 tested samples contained deoxyniva-
lenol (DON). Often mycotoxin fuminozine B1 has been observed (46% of the 4,000 tested samples 
were positive) and zearalenone (32% of approximately 5,000 samples). 

Patulin exhibits carcinogenic and mutagenic properties [53]. Occurs in fruits, affected by mold: 
more often – apples, rarely – pears, apricots, peaches, cherries, grapes, strawberries, blueberries, cran-
berries, buckthorns. The research of fruit and vegetable production grown in the South of Kazakhstan 
found that 17.5% of samples of fruit and berries were contaminated with patulin [54]. In 2004, the Eu-
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ropean Community set maximum levels of patulin in food products, in particular ‒ fruit juices, baby 
food products from apples, including apple juice. 

Huang et al. [55] revealed the simultaneous presence of various mycotoxins in milk samples: 15% 
of the samples were contaminated by two mycotoxins, 45% by three mycotoxins, and 22% by four 
mycotoxins. According to researchers [56], the presence of several mycotoxins may increase their tox-
ic effects on human and animal health through addictive, synergistic or antagonistic events. Toxic ef-
fects in such cases may occur even in the presence of mycotoxins in quantities that are considered 
non-toxic for some of them [57].  

Ukraine is an agrarian state and can supply grain and food products both to its own market and 
markets of European countries. The Association of the EU and the expansion of international trade 
lead to the need for harmonization of national legislation regulating the maximum levels of mycotox-
ins in raw materials and products of plant and animal origin. In accordance with this, national stand-
ards for the permissible content of certain pollutants, including mycotoxins [58], for compliance with 
European requirements were revised [59]. At present, national regulated levels of mycotoxin content 
in foods are maximally harmonized to European indicators (Table 1). 

 
Table 1 – Maximum permissible levels of mycotoxins in some food products, regulated in Ukraine and the EU 

Food Mycotoxin 
State Hygiene Regula-
tions and Norms (No 
774/23306), µg/kg 

Commission Regula-
tion (EC) No 

1881/2006, µg/kg 

Milk and dairy products Aflatoxin М1 0,05 0,05 
Meat and meat products Aflatoxin В1 5,0 Not regulated 
Vegetable oil Aflatoxin В1 5,0 Not regulated 
Groats, flour, bread Aflatoxin В1 5,0 Not regulated 
Unprocessed cereals of cereals Ochratoxin А 5,0 5,0 
Food products based on cereal grains Ochratoxin А 0,5 3,0 
Vegetables, fruits, berries, fruit juices Patulin 50,0 50,0 
Unprocessed cereals  Deoxynivalenol 1250 1250 
Pasta Deoxynivalenol 750 750 
Bread Deoxynivalenol 500 500 
Cereals intended for direct human 
consumption 

Zearalenon 75 75 

Bread Zearalenon 50 50 
Processed foods based on corn Fumonisins, the sum of B and B2 200 200 
Corn for direct consumption Fumonisins, the sum of B and B2 1000 400 

 
An analysis of national and European requirements for the control of mycotoxins has shown that 

national rules set the maximum acceptable level for aflatoxin B1 in meat products, cereals, flour and 
bakery products, this is not provided for in the European regulation. 

For cereals and their processing products, national legislation regulates the definition of six myco-
toxins (aflatoxin B1, aflatoxin B1, B2, G1, G2 (sum), zearalenone, deoxynivalenol, ochratoxin A, 
fumonisins B1 and B2), while in the European Union seven are defined (included also T-2, in total 
with NT-2 toxin). The maximum level of fumonisins according to the domestic requirements is much 
higher than the European index. And the permissible level of ochratoxin A is 6 times lower than the 
European one. 

In vegetable oils, the content of aflatoxin B1, fumonisins and zearalenone is regulated in Ukraine, 
whereas in the EU Regulation the aflatoxin B1 is not specified. 

For baby food and dietary products, national requirements include monitoring of the content of 
seven mycotoxins (aflatoxin B1, aflatoxin M1, ochratoxin A, patulin, zearalenone, deoxynivalenol, 
fumonisins (sum of B1 and B2), which is fully harmonized with the European regulations. 

To control mycotoxins, various methods are used, including for screening analysis (thin-layer 
chromatography ‒ TCHX, ELISA) and for confirmation (high performance fluorescence detection liq-
uid chromatography (HPLC), liquid mass spectrometry ‒ LS-MS). These methods have their disad-
vantages, advantages and limits of detection that need to be taken into account when choosing a meth-
od for analyzing mycotoxins [60]. According to [61], the HPLC-FLD method is preferred for the anal-
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ysis of individual mycotoxins, whereas HPLC-MS / MS can be used to simultaneously detect multiple 
mycotoxins. Various immunological methods, such as ELISA, are commercially available for the 
screening of mycotoxins in various foods. In addition, for the analysis of mycotoxins in foods, many 
other promising methods have been proposed, but they require further testing. 

Commission Regulation (EC) No 466/2001 and Codex Alimentarius Commission sets common 
criteria for sampling, performance criteria for sample preparation and control methods for mycotoxins 
[62, 63]. At present, there are many European standardized methods for determining mycotoxins in 
different matrices, including feed for productive animals and food [64–67]. 

In connection with the expansion of international trade, a number of national standards have been 
harmonized regarding methods for the determination of mycotoxins in various objects, in particular in 
food products [68–71]. 

Conclusions. 1. An analysis of numerous literary sources has shown that the issue of monitoring 
mycotoxins in foods, improving laboratory control and risk-based approach to preventing foodborne 
mycotoxicosis worries scientists from different countries, including Ukrainian.  

2. The analysis of national legislation shows that national standards on maximum levels of pollutants 
have been revised in Ukraine and a number of standards have been harmonized for methods of monitoring 
the residues of mycotoxins in feed for productive animals, food products of animal and vegetable origin. 

Information on compliance with bioethical norms. Experimental and clinical studies were not 
conducted during the preparation of the review publication. 
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Міжнародне і національне законодавство з контролю мікотоксинів у харчових продуктах: огляд 

Хіцька О.А., Герард Р. 
Сьогодні проблема моніторингу мікотоксинів набула глобального значення у звʼязку зі зміною клімату, пору-

шенням екологічного балансу за використання інтенсивних технологій обробки сільськогосподарських культур, а 
також через забруднення повітря та накопичення в ньому продуктів фотохімічних реакцій (фотооксидантів), що при-
зводить до зниження стійкості рослин до фітопатогенів.  

З кожним роком проблема мікотоксикозів загострюється, оскільки токсигенні плісняві гриби швидко пристосо-
вуються до нових технологій і сучасних засобів захисту рослин. Збільшення мікотоксинів у харчових продуктах та-
кож пов'язане з широким використанням азотних добрив і пестицидів. 
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Природні токсини створюють ризики для здоров'я людей і тварин, впливають на продовольчу безпеку і харчу-
вання, зменшуючи доступ людей до здорової їжі. Всесвітня організація охорони здоров’я постійно закликає націона-
льні органи держав контролювати та забезпечувати, щоб рівні найбільш релевантних природних токсинів у продук-
тах харчування були якомога нижчими і відповідали як національним, так і міжнародним вимогам. 

Членство України в СОТ, асоціація з Європейським Союзом, розширення міжнародної торгівлі потребує вирі-
шення питань щодо забезпечення вільного руху товарів, безпечного та здорового харчування і, відповідно, належно-
го рівня захисту життя та здоров’я людей. Одним із важливих шляхів їх вирішення є удосконалення та гармонізація 
вітчизняного харчового законодавства з міжнародним, у тому числі й тих нормативних актів, що стосуються питань 
контролю мікотоксинів. 

Тому метою роботи було провести аналіз літературних джерел, міжнародних і національних законодавчих актів 
щодо контролю мікотоксинів у харчових продуктах упродовж харчового ланцюга. 

Для підготовки публікації було використано літературні джерела за темою публікації, а також проведено порів-
няльний аналіз національних та міжнародних законодавчих актів, що регламентують процедури і методи контролю 
залишків мікотоксинів у харчових продуктах. 

Як показав аналіз численних літературних джерел, питання моніторингу мікотоксинів упродовж харчового лан-
цюга, удосконалення лабораторного контролю та ризик-орієнтований підхід з метою профілактики харчових мікото-
ксикозів турбує науковців різних країн, у тому числі й вітчизняних. Про це свідчить аналіз національного законодав-
ства. В Україні були переглянуті вітчизняні нормативи щодо максимальних рівнів забруднювальних речовин та гар-
монізовано ряд стандартів щодо методів контролю залишків мікотоксинів у різних об’єктах (кормах для продуктив-
них тварин, харчових продуктах тваринного і рослинного походження). 

Ключові слова: мікотоксини, харчові продукти, міжнародне законодавство, національне законодавство, конт-
роль, безпечність, ризики. 

 

Международное и национальное законодательство по контролю микотоксинов в пищевых продуктах: обзор 

Хицкая О.А., Герард Р. 

Сегодня проблема мониторинга микотоксинов приобрела глобальное значение в связи с изменением климата, 
нарушением экологического баланса при использовании интенсивных технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, а также из-за загрязнения воздуха и накопления в нем продуктов фотохимических реакций (фотоокси-
дантов), что приводит к снижению устойчивости растений к фитопатогенам.  

С каждым годом проблема микотоксикозов обостряется, поскольку токсигенные плесневые грибы быстро прис-
посабливаются к новым технологиям и современным средствам защиты растений. Увеличение микотоксинов в пи-
щевых продуктах также связано с широким использованием азотных удобрений и пестицидов. 

Природные токсины создают риски для здоровья людей и животных, влияют на продовольственную безопас-
ность и питание, уменьшая доступ людей к здоровой пище. Всемирная организация здравоохранения постоянно при-
зывает национальные органы государств контролировать и обеспечивать, чтобы уровни наиболее релевантных при-
родных токсинов в продуктах питания были как можно ниже и отвечали как национальным, так и международным 
требованиям. 

Членство Украины в ВТО, ассоциация с Европейским Союзом, расширение международной торговли требует 
решения вопросов по обеспечению свободного движения товаров, безопасного и здорового питания и, соответствен-
но, надлежащего уровня защиты жизни и здоровья людей. Одним из важных путей их решения является совершенс-
твование и гармонизация отечественного пищевого законодательства с международным, в том числе и нормативных 
актов, касающихся вопросов контроля микотоксинов.  

Поэтому целью работы было провести анализ литературных источников, международных и национальных зако-
нодательных актов по контролю микотоксинов в пищевых продуктах на протяжении пищевой цепи. 

Для подготовки публикации были использованы литературные источники по теме публикации, а также прове-
ден сравнительный анализ национальных и международных законодательных актов, регламентирующих процедуры 
и методы контроля остатков микотоксинов в пищевых продуктах. 

Как показал анализ многочисленных литературных источников, вопросы мониторинга микотоксинов по пищевой це-
пи, совершенствование лабораторного контроля и риск-ориентированный подход с целью профилактики пищевых мико-
токсикозов беспокоит ученых разных стран, в том числе и отечественных. Об этом свидетельствует анализ национального 
законодательства. В Украине были пересмотрены отечественные нормативы максимальных уровней загрязняющих ве-
ществ и гармонизированы ряд стандартов по методам контроля остатков микотоксинов в различных объектах (кормах для 
продуктивных животных, пищевых продуктах животного и растительного происхождения). 

Ключевые слова: микотоксины, пищевая цепь, пищевые продукты, международное законодательство, нацио-
нальное законодательство, контроль, безопасность, риски. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ  

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ  
 

Лептоспіроз – поширена в усьому світі зоонозна інфекція, є важливою проблемою скотарства на всій території 
України. Особливостями лептоспірозу є наявність більше 250 серологічних груп збудника хвороби, що значно впли-
ває на вибір стратегії профілактики та боротьби із цим захворюванням. 

У статті наведені дані щодо епізоотичної ситуації, епізоотологічних особливостей лептоспірозу та етіологічної 
структури лептоспір у великої рогатої худоби у Вінницькій області (1994–2015 рр.) та, зокрема, в господарствах 
Хмільницького району (2006–2012 рр.).  

Матеріалом для досліджень слугували дані ветеринарного обліку і звітності господарств та державних установ вете-
ринарної медицини  Вінницької області, результати лабораторних досліджень сироватки крові великої рогатої худоби з 
підозрілих ферм, результати аналізу оздоровчих та профілактичних заходів у неблагополучних господарствах. 

Епізоотична ситуація з лептоспірозу ВРХ у Вінницькій області та господарствах Хмільницького району харак-
теризується певними коливаннями кількості неблагополучних пунктів та хворих тварин, з відносною її стабільністю. 
Загалом в області за 21 рік було виявлено 247 неблагополучних пунктів щодо лептоспірозу ВРХ. 

Основними  серогрупами лептоспір, якими уражалась велика рогата худоба у Вінницькій області та безпосеред-
ньо у Хмільницькому районі були  Hebdomadis, Sejroe, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pоmona. У процесі дослі-
джень зареєстровано від 43 до 86,3 % змішаних реакцій. 

У Хмільницькому районі за 2006–2012 роки зареєстровано 7 неблагополучних пунктів, захворіло 739 тварин. Встано-
влено, що епізоотична ситуація в господарствах залежала від дотримання профілактичних і санітарних заходів та своєчас-
ності впровадження планів оздоровлення. Доведено, що комплексне застосування ветеринарно-санітарних та господарсь-
ких заходів є ефективним засобом ліквідації та профілактики лептоспірозу ВРХ у тваринницьких господарствах. Комплекс 
заходів має включати своєчасні серологічні дослідження ВРХ на лептоспіроз, дотримання карантинних під час завезення 
тварин у господарство та санітарно-профілактичних заходів утримання тварин, щеплення поголів’я великої рогатої худоби 
від лептоспірозу з урахуванням етіологічної структури збудника хвороби.   

Ключові слова: лептоспіра, лептоспіроз, велика рогата худоба, реакція мікроаглютинації (РМА), серологічні 
групи лептоспір, епізоотична ситуація. 

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-41-48 
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Лептоспіроз є поширеною в 
усьому світі зоонозною інфекцією із значно більшою частотою прояву у тропічних регіонах, нині 
лептоспіроз визначено як одне з емерджентних інфекційних захворювань людини та тварин [1, 2]. 
Лептоспіроз є важливою проблемою для скотарства в усьому світі [3] та Україні [4, 5].  

Лептоспіроз великої рогатої худоби розповсюджений по всій території України, середня серо-
превалентність поголів’я за 2005–2014 роки становить 5,8 %, а домінуючу роль в етіологічній стру-
ктурі відіграють дві серогрупи лептоспір: Hebdomadis – 12,1 % та Sejroe – 10,9 % [4]. За даними мо-

–––––––––– 
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ніторингу протягом 2008–2012 рр. у 51,2−69,9 % випадків у серопозитивних тварин домінують 
змішані реакції до різних сероварів лептоспір та значно рідше – до окремих серологічних груп: 
Haebdomadis 13,6−33,2 %, Sejroe 13,8−21,8 %, Tarassovi 6,0−13,2 % та Bratislava 4,0−12,9 % [5, 6]. 
Окремі автори вказують на поширеність лептоспірозу ВРХ у Донецькій області, яка у 2008 році 
становила 29,5 %, найчастіше зустрічались поєднання серогруп Sejroe + Hebdomadis (52,2 %), потім 
монореакцій до серогруп Hebdomadis (21,3 %) та Sejroe (15,04 %) [7]. У 2006–2009 роках у Сумсь-
кій області серед великої рогатої худоби виявляли 35,5–43,8 % лептоспіроносіїв [8], у Харківській 
області протягом 2000–2012 років виявляли від 4,8  до 15,6 % позитивно реагуючих тварин, етіоло-
гічна структура змінювалась від домінування сероварів: kabura – 40 %, polonica (серогрупа Sejroe) – 
25 %, pomona – 12,6 %, tarassovi – 12 % у 2000–2009 роках до прояву 42,3 % змішаних реакцій та 
виявлення Hebdomatis (kabura) – у 15,6 % та Sejroe (polonica) – у 14,1 % випадків у 2010–2012 роках 
[9], у Рівненській області інфікованість великої рогатої худоби лептоспірами у 2010–2014 рр. ста-
новила 2,37 %, а етіологічна структура лептоспірозу була представлена лептоспірами серогруп – 
Grippotyphosa, Sejroe та Hebdomadis [10]. 

Економічні збитки, яких завдає лептоспіроз у скотарстві, значні. Вони зумовлені витратами, 
пов’язані з загибеллю тварин, зниженням їх продуктивності, видатками на проведення лабора-
торних досліджень та організацію й проведення ліквідаційних та профілактичних заходів [11]. 

Враховуючи велике етіологічне різноманіття лептоспірозу великої рогатої худоби та особ-
ливості його перебігу у господарствах залежно від умов господарювання, кліматичних та еко-
логічних умов [12], виникає необхідність постійного моніторингу етіологічної структури леп-
тоспірозу та аналізу профілактичних і оздоровчих заходів у регіонах. 

Мета дослідження – вивчити поширеність та етіологічну структуру лептоспірозу серед ве-
ликої рогатої худоби у господарствах Вінницької області на основі ретроспективного аналізу. 
Встановити епізоотичну ситуацію, особливості розвитку епізоотичного процесу щодо лепто-
спірозу великої рогатої худоби у Хмільницькому районі Вінницької області та проаналізувати 
ефективність профілактичних і оздоровчих заходів у господарствах району. 

Матеріал та методи досліджень. Робота виконана в неблагополучних з лептоспірозу гос-
подарствах Хмільницького району Вінницької області та на базі Хмільницької міжрайонної 
державної лабораторії Держпродспоживслужби і Вінницької регіональної державної лаборато-
рії Держпродспоживслужби. 

Діагностичними дослідженнями в кожному господарстві охоплювали 10 % поголів'я тва-
рин. Для лабораторного підтвердження діагнозу відбирали по 3–5 см3 крові від тварин і напра-
вляли в лабораторію. Серологічні дослідження проводили методом реакції мікроаглютинації 
(РМА) [13] з використанням 8 діагностичних штамів лептоспір серогруп Icterohaemorrhagiae, 

Canicola, Grippotyphosa, Pomona, Tarassovi, Hebdomadis, Sejroe, Australis. 
Ретроспективне дослідження епізоотичного стану щодо лептоспірозу ВРХ здійснювали 

шляхом аналізу офіційної ветеринарної звітності. 
Плановими дослідженнями передбачали вивчити аналіз фактичного епізоотичного стану в 

господарствах, встановити спектр збудників лептоспірозу тварин, що може бути використано з 
метою впровадження методів специфічної профілактики та в цілому дасть змогу розробити 
конкретні плани заходів щодо профілактики і ліквідації цієї хвороби. 

Результати дослідження. У Вінницькій області з 1994 до 2003 рр. (10 років) епізоотична 
ситуація з лептоспірозу характеризувалась низьким рівнем напруженості епізоотичного проце-
су. За вказані 10 років виявлено лише 5 неблагополучних пунктів, по 1 у 1997, 1998, 2001 роках 
та 2 у 2002 році. Частка  виявлених неблагополучних пунктів за вказані роки від загальної кіль-
кості неблагополучних пунктів за 21 рік (247 неблагополучних пунктів) становить лише 2,0 % 
(рис. 1). У Вінницькій області епізоотична ситуація порівняно з такою в Україні була значно 
стабільнішою в перші 10 років (1994–2003). В Україні за ці роки виявлено 627 неблагополучних 
пунктів, а в Вінницькій області – 5, що становить 0,8 %. Починаючи з 2004 року епізоотична 
ситуація з лептоспірозу суттєво ускладнюється. 

За 2004–2015 роки (12 років) у Вінницькій області виявлено 242 неблагополучних пункти, 
захворіло 3784 тварини, в середньому, на кожен неблагополучний пункт припадає 16 хворих на 
лептоспіроз тварин. В Україні за аналогічний період офіційно зареєстровано 652 неблагополуч-
них пункти, захворіло 18538 тварин, що на кожен неблагополучний пункт становить 28 хворих 
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тварин. За вказаний період частка неблагополучних пунктів у Вінницькій області від загальної 
кількості по Україні становила більше третини – 37,1 %, 242 проти 652. На решту адміністрати-
вних регіонів України, а це 23 області, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь припадає 421 небла-
гополучний пункт або 62,9 %.  

Динаміка розвитку епізоотичного процесу з лептоспірозу в Вінницькій області свідчить про 
перший суттєвий спалах хвороби в 1998 році, коли в вогнищі захворіло 189 голів великої рога-
тої худоби. Пік захворюваності в області припадає на 2006 рік, де було зареєстровано 78 небла-
гополучних пунктів та 1466 хворих тварин, а це 31,5 % від кількості неблагополучних пунктів 
області за 21 рік та 37 % від кількості хворих тварин. 

Варто зазначити, що відмічений характер розвитку напруженості епізоотичного процесу 
лептоспірозу в області, певною мірою, співпадає з таким, в цілому, по Україні. За даними 
Держпродспоживслужби в Україні найвищий рівень напруженості епізоотичного процесу за 
кількістю неблагополучних пунктів зареєстрований в 2004 – 128 та 2006 – 135, найнижчий в 
1996 – 31, 1997 – 36, 1998 – 32 неблагополучних пункти. За 2013–2015 роки у Вінницькій обла-
сті зареєстровано лише 5 неблагополучних пунктів. 

У Вінницькій області серед великої рогатої худоби кількість позитивно реагуючих тварин у 
різні роки становила 2,9–9,9 % від досліджених. Із 1999 до 2004 рр. відмічали поступове зни-
ження цього показника. В 2005 та 2006 pp. відсоток реагуючих дещо збільшився і був на рівні 
9,3 і 9,9 % відповідно.  

 

 
 

Рис. 1. Епізоотична ситуація з лептоспірозу в Вінницькій області з 1994 до 2015 рр. (21 рік). 
 
Під час аналізу спектра збудників лептоспірозу серед великої рогатої худоби з'ясовано, що 

упродовж 1999–2009 років у 23,2  і 16,0 % випадків лептоспіроносійство було пов'язано відповідно 
з серогрупами Hebdomadis та Sejroe і меншою мірою з Icterohaemorrhagiae (3,8 %), Grippotyphosa 

(3,0 %) і Pomona (2,0 %). Змішані реакції щорічно становили від 43 до 86,3 % (рис. 2). 
Хмільницький район є адміністративною складовою Вінницької області. Епізоотична ситу-

ація з лептоспірозу великої рогатої худоби в Хмільницькому районі Вінницької області за 
2006–2012 роки наведена в таблиці 1. За шість років у Хмільницькому районі (в 2009 році спа-
лахів лептоспірозу не відмічали) зареєстровано 7 неблагополучних пунктів з лептоспірозу, а 
саме господарства: СПСТ ”Колос” с. Терешпіль, ТОВ ”Україна-Порик” с. Порик, ТОВ ”Зерно-
продукт” с. Воронівці, ТОВ ”Зернопродукт” с. Липятин, ТОВ ”Україна-Порик” с. Порик, ПрАТ 
”Зернопродукт” с. Хутори-Кривошиїнськи.  

Діагноз на лептоспіроз в господарствах встановлювали на основі епізоотологічних, клініч-
них, патолого-анатомічних та лабораторних методів досліджень. Підозра на спалах лептоспіро-
зу в господарстві виникала у випадку, коли у великої рогатою худоби проявлялись наступні 
симптоми або частина з них. У корів спостерігали непоодинокі аборти на останніх місяцях 
тільності (7–8 міс.) або передчасні отелення, у кількох тварин із стада спостерігалась жовтяни-
ця слизових оболонок та гемоглобінурія, пригнічення, втрата молочної продуктивності. У телят 
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мало місце підвищення температури вище норми та ураження центральної нервової системи, 
анорексія та стан прострації. За відсутності лікування або несвоєчасного надання допомоги такі 
телята гинули протягом кількох днів. Після виявлення перших тварин з вищезгаданими ознака-
ми кількість хворих тварин поступово збільшувалась. 

 

 
 

Рис. 2. Етіологічна структура лептоспірозу великої рогатої худоби  

у Вінницькій області за 1999–2009 рр. 
 
Діагноз підтверджували лабораторно за допомогою серологічних досліджень у реакції мік-

роаглютинації (РМА), відбираючи сироватку у хворих тварин, але не менше ніж у 10 % від за-
гального поголів’я господарства.  

 
Таблиця 1 – Епізоотична ситуація по лептоспірозу ВРХ в Хмільницькому районі Вінницької області за  

2006–2012 роки 

Роки 
Виявлено 

Назва господарства або населеного пункту неблагополучних 
пунктів 

хворих тварин 

2006 1 448 СПСТ ”Колос” с. Терешпіль 
2007 1 10 ТОВ ”Україна”, с. Слобода-Кустовецька 
2008 1 9 ТОВ ”Україна-Порик” с. Порик 
2009 – – – 

2010 2 224 
ТОВ ”Зернопродукт” с. Воронівці,  
ТОВ ”Зернопродукт” с. Липятин 

2011 1 20 ТОВ ”Україна-Порик” с. Порик 
2012 1 28 ПрАТ ”Зернопродукт” с. Хутори-Кривошиїнськи 
Всього 7 739  

 
Всього в неблагополучних пунктах Хмільницького району Вінницької області захворіло 739 

голів ВРХ різного віку. Провідна роль в етіології лептоспірозу в районі належить серологічним 
групам Hebdomadis та Sejroe. 

Кількість хворих тварин в господарствах коливалась від 9 до 448 голів залежно від пого-
лів’я, умов господарювання та ефективності оздоровчих і профілактичних заходів.  

У кожному випадку спалаху лептоспірозу проводили ретельне епізоотологічне обстеження, 
аналізували епізоотологічні особливості та характер прояву захворювання. Проведений епізоотоло-
гічний моніторинг свідчить, що основними причинами появи спалахів лептоспірозу у господарст-
вах з максимальною кількістю захворілих тварин був безконтрольний рух поголів’я, завозилась ве-
лика рогата худоба, серед якої були лептоспіроносії, які стали джерелом збудника інфекції для тва-
рин в господарстві. Введення закуплених тварин у стадо без належних діагностичних досліджень 
під час карантинування призводило до швидкого поширення інфекції у стаді. В частині випадків 
джерелом збудника інфекції вважали гризунів, які населяли територію ферми та пасовища й ство-
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рювали природний резервуар лептоспірозу. В таких умовах відбувалось зараження окремих тварин, 
а вчасно виконані заходи дозволяли швидко оздоровити господарство. 

Оздоровчі заходи планували та виконували відповідно до чинної Інструкції «Про заходи 
профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу», затвердженої наказом Міністерства 
сільського господарства і продовольства України N 5 від 15.03.94 року. На неблагополучні гос-
подарства були накладені карантинні обмеження, хворих тварин в господарствах ізолювали та 
лікували антибіотиками тетрациклінового ряду відповідно до настанов до препаратів. Через три 
місяці проводили повторне дослідження в РМА (надалі через кожні 6 місяців). У господарствах 
була проведена дератизація та покращений санітарний стан, здійснені профілактичні щеплення 
від лептоспірозу.  

Із 2013 до 2018 рр. неблагополучних пунктів та хворих на лептоспіроз тварин у господарст-
вах Хмільницького району виявлено не було. 

Обговорення. Епізоотична ситуація щодо лептоспірозу великої рогатої худоби у Вінниць-
кій області протягом досліджуваного періоду суттєво не відрізнялась від загальної ситуації в 
Україні. Різке збільшення кількості неблагополучних пунктів у 2004–2009 роках може бути зу-
мовлене особливостями клімату та кількістю опадів у ці роки, що могло призвести до збіль-
шення кількості гризунів та створення сприятливих умов для передачі збудника інфекції. Так, 
була встановлена чітка залежність від кількості випадків захворювання людей на лептоспіроз, 
підвищення середньорічної температури та кількості опадів у 1993–2001 роки у Тернопільській 
області [14]. Але у 2004–2008 роках кліматичні умови у Вінницькій області не відрізнялись від 
таких за попередні роки [15]. У роки найбільшого поширення лептоспірозу в господарствах 
Вінницької області динаміка зменшення кількості серопозитивних тварин значно випереджала 
динаміку зменшення кількості неблагополучних пунктів, що вказує на значну напруженість та 
появу передумов до стаціонарності хвороби [12], але починаючи з 2010 року епізоотична ситу-
ація стабілізується та розвивається позитивно. Така динаміка підтверджує ефективність та сво-
єчасність виконаних оздоровчих заходів.  

Етіологічна структура лептоспірозу великої рогатої худоби протягом досліджуваного періо-
ду співпадала з такою в цілому по Україні, домінуючими серогрупами були Hebdomadis та 
Sejroe і меншою мірою з Icterohaemorrhagiae, відмічали велику кількість змішаних реакцій [6]. 
Це опосередковано підтверджує припущення, що основним джерелом лептоспірозу для великої 
рогатої худоби є хвора худоба або лептоспіроносії, які потрапляють у вільне від хвороби стадо, 
адже у популяції гризунів переважно домінує  серогрупа Icterohaemorrhagiae [12].  

Обмеженням нашого дослідження була відсутність даних серопревалентності до L. interro-

gans серовару hardjo, який є хост-специфічним для великої рогатої худоби [16]. Серологічні 
дослідження в Україні показують значну етіологічну роль цього серовару [17] але, на жаль, у 
державних ветеринарних лабораторіях сироватки крові досліджували у РМА, використовуючи 
антигени 8 серологічних груп лептоспір: Sejroe (серовар polonica), Hebdomadis (серовар 
kabura), Tarassovi (серовар tarassovi), Pomona (серовар pomona), Grippotyphosa (серовар 
grippotyphosa), Canicola (серовар canicola), Icterohaemorrhagiae (серовар copenhageni), Australis 
(серовар bratislava) [13].  

Враховуючи встановлену етіологічну структуру у неблагополучних районах доцільним є 
щеплення поголів’я великої рогатої худоби вітчизняними та закордонними вакцинами, які міс-
тять відповідні антигени [18]. 

Висновки. 1. Епізоотичний процес лептоспірозу ВРХ у Вінницькій області характеризується 
відносною стабільністю в 1994–2003 роках та ускладненням епізоотичної ситуації в 2004–2009 ро-
ках з наступною стабілізацією. За 21 рік в області виявлено 247 неблагополучних пунктів. 

2. В етіологічній структурі лептоспірозу ВРХ у Вінницькій області були представлені всі серо-
групи лептоспір, які входять до діагностичного ряду державних ветеринарних лабораторій, але до-
мінуючими серогрупами були  Hebdomadis та Sejroe і меншою мірою з  Icterohaemorrhagiae, відмі-
чали від 43 до 86,3 % змішаних реакцій. 

3. Епізоотологічне обстеження господарств Хмільницького району показало поширення ле-
птоспірозу ВРХ, у 2006–2012 роки в районі зареєстровано 7 неблагополучних пунктів, захворі-
ло 739 тварин. Ступінь прояву хвороби в господарствах залежала від дотримання профілактич-
них та санітарних заходів у господарстві та своєчасності впровадження оздоровчих заходів.  
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4. Своєчасні серологічні дослідження ВРХ на лептоспіроз, дотримання карантинних та сані-
тарно-профілактичних заходів і щеплення поголів’я великої рогатої худоби від лептоспірозу 
забезпечують благополуччя Хмільницького району у 2013–2017  роки.  Доведено, що лише 
комплекс оздоровчих заходів є ефективним засобом ліквідації та профілактики лептоспірозу 
ВРХ у тваринницьких господарствах. 
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Эпизоотологические особенности лептоспироза крупного рогатого скота в Винницкой области Украины 

Ярчук Б.М., Билык С.А., Тырсин Р.В., Довгаль О.В., Шульга П.Г., Тырсина Ю.М., Царенко Т.М.,  Корни-

енко Л.Е., Уховский В.В.  
Лептоспироз – распространенная во всем мире зоонозная инфекция, является важной проблемой скотоводства 

на всей территории Украины. Особенностями лептоспироза является наличие более 250 серологических групп воз-
будителя болезни, что значительно влияет на выбор стратегии профилактики и борьбы с этим заболеванием. 

Приведены данные по эпизоотической ситуации, эпизоотологических особенностей лептоспироза и этиологиче-
ской структуры лептоспир у крупного рогатого скота в Винницкой области (1994–2015 гг.) и, в частности, в хозяйст-
вах Хмильницкого района (2006–2012 гг.). Эпизоотическая ситуация с лептоспироза КРС в Винницкой области и 
хозяйствах Хмильницкого района характеризуется определенными колебаниями числа неблагополучных пунктов и 
больных животных, с относительной ее стабильностью. Всего в области за 21 год было выявлено 247 неблагополуч-
ных пунктов по лептоспирозу КРС. 

Материалом для исследований служили данные ветеринарного учета и отчетности хозяйств и государственных 
учреждений ветеринарной медицины Винницкой области, результаты лабораторных исследований сыворотки крови 
крупного рогатого скота с подозрительных ферм, результаты анализа оздоровительных и профилактических мероп-
риятий в неблагополучных хозяйствах. 

Основные серогруппы лептоспир, которыми поражается крупный рогатый скот в Винницкой области и непос-
редственно в Хмильницком районе это Hebdomadis, Sejroe, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pоmona, зарегистри-
ровано от 43 до 86,3 % смешанных реакций. 

В Хмильницком районе за 2006–2012 годы зарегистрировано 7 неблагополучных пунктов, заболело 739 живот-
ных. Установлено, что эпизоотическая ситуация в хозяйствах зависела от соблюдения профилактических и санитар-
ных мероприятий и своевременности внедрения планов оздоровления. Доказано, что комплексное применение вете-
ринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий является эффективным средством ликвидации и профилактики 
лептоспироза КРС в животноводческих хозяйствах. Комплекс мероприятий должен включать своевременные серо-
логические исследования КРС на лептоспироз, соблюдение карантинных мероприятий при завозе животных в хозяй-
ство и санитарно-профилактических мероприятий содержания животных, вакцинация поголовья крупного рогатого 
скота против лептоспироза с учетом этиологической структуры возбудителя болезни. 

Ключевые слова: лептоспира, лептоспироз, крупный рогатый скот, реакция микроагглютинации (РМА), серо-
логические группы лептоспир, эпизоотическая ситуация. 

 
Epizootological features of cattle leptospirosis in the Vinnitsa region of Ukraine 

Yarchuk B., Bilyk S., Tyrsin R., Dovgal O., Shulga P., Tyrsina Yu., Tsarenko T., Korniienko L., Ukhovskiy V.  
Leptospirosis is a common worldwide zoonotic infection, is an important livestock problem throughout Ukraine. The 

peculiarities of leptospirosis are the presence of more than 250 serological groups of the pathogen, which significantly 
influences the choice of strategy for prevention and control of this disease. 
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The article presents data on the epizootic situation, the epizootological features of leptospirosis and the etiological 
structure of leptospiras in cattle in Vinnitsa region (1994-2015) and, in particular, in the farms of the Khmelnitsky district 
(2006-2012). The epizootic situation with leptospirosis of cattle in Vinnitsa region and the farms of Khmelnytsky district is 
characterized by certain fluctuations in the number of infections points and sick animals, with relative stability. Tottaly 247 
cattle farms infections of leptospirosis were identified in the region during 21 years. 

The materials for the research were the data of veterinary records and reports of farms and state veterinary medicine 
establishments of Vinnitsa region, the results of laboratory tests of blood serum from cattle from suspicious farms, the results 
of the analysis of health and preventive measures in suspicious farms. 

The main leptospira serogroups that affect cattle in Vinnytsa region and directly in the Khmelnitsky region were 
Hebdomadis, Sejroe, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona, registered from 43 to 86.3% of mixed reactions. 

In Khmelnytsky district in 2006-2012, 7 infected farms were registered, 739 animals got sick. It was established that the 
epizootic situation in the farms depended on the observance of preventive and sanitary measures and the timely introduction 
of recovery plans. It has been proved that the integrated use of veterinary, sanitary and economic measures is an effective 
means of eliminating and preventing cattle leptospirosis in livestock farms. The complex of measures should include timely 
serological analisis of cattle on leptospirosis, adherence to quarantine during importation of animals to the herd, sanitary and 
preventive measures of exploitation of animals, vaccination of cattle against leptospirosis, taking into account the etiological 
structure of the disease. 

Key words: leptospira, leptospirosis, cattle, microscopic agglutination test (MAT), leptospira serological groups, 
epizootic situation. 

Надійшла 19.04.2019 р. 
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ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В КУРОК-НЕСУЧОК  

ЗА ВПЛИВУ НАНОХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ І ЦИНКУ ТА ВІТАМІНУ Е 
 

Наведені результати дослідження впливу наноаквахелатів металів селену і цинку разом з вітаміном Е на показ-
ники мінерального обміну в курей-несучок породи Ломан Браун. Відомо, що надходження в організм несучок міне-
ральних елементів Кальцію та неорганічного Фосфору має велике значення для забезпечення їх яєчної продуктивно-
сті та якості яйця. У зв’язку з цим, перспективним є вивчення впливу на зазначені вище процеси наноаквахелатів 
селену і цинку та вітаміну Е. Встановлено, що згодовування наноаквахелатів селену і цинку з вітаміном Е позитивно 
впливає на обмін Кальцію та неорганічного Фосфору в курок-несучок. Зокрема, вміст Кальцію в сироватці крові 
дослідних несучок був вірогідно більшим на 17,3–26,7 % на 60-ту і 90-ту добу експерименту, порівняно з контроль-
ною групою. Рівень неорганічного Фосфору на 60-ту та 90-ту добу експерименту також вірогідно зріс на 17,7–16,9 % 
відповідно у дослідних несучок, порівняно з контролем.  

Відомо, що мaкроелементи Са та неорганічний Р є важливими елементами для організму тварин і, особливо, 
птахів. Ці мінеральні речовини не мають поживної цінності, не використовуються організмом як джерело енергії, але 
їх роль як структурних елементів неможливо переоцінити. І Кальцій, і неорганічний Фосфор входять до складу май-
же всіх органів і тканин. Від наявності цих елементів у раціоні залежить як ріст та розвиток організму, так і його 
продуктивність. Крім того, Кальцій і неорганічний Фосфор беруть активну участь в регуляції ряду життєво важли-
вих функцій. У птиці це синтез білків та інтенсивне утворення мінералів яйця, а також вони необхідні для подальшо-
го утворення кісткової тканини зародка. Отже, від наявності цих мінералів у раціоні та організмі курок-несучок зна-
чною мірою залежить їх несучість і якість яєць. 

Отримані результати свідчать про стимуляцію фосфорно-кальцієвого обміну та активності лужної фосфатази 
завдяки вираженим властивостям наноаквахелатів селену і цинку із вітаміном Е, які зумовлені їх біофізичними влас-
тивостями та активацією багатьох біохімічних процесів згідно з ефектом Борисевича–Каплуненка–Косінова.  

Ключові слова: Кальцій, Фосфор, кури-несучки, селен, цинк, вітамін Е. 
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Постановка проблеми. Птахівництво в Україні є однією з галузей сільськогосподарського 
виробництва, яка найбільш динамічно розвивається. У промисловому птахівництві створені 
сприятливі умови для росту поголів’я, підвищення продуктивності, виробництва дієтичних 
яєць і м’яса птиці та забезпечення людей фізіологічно обґрунтованими нормами живлення. Ви-
сокий рівень продуктивності птиці можна підтримувати введенням до раціонів необхідних як 
енергетичних, так і пластичних речовин. Фізіологічними особливостями птиці, порівняно з ін-
шими тваринами, є інтенсивний обмін речовин, відсутність зубів, порівняно короткий травний 
канал та велика швидкість проходження поживних речовин по ньому. Ці особливості зумов-
люють значні труднощі щодо організації годівлі високопродуктивних курок-несучок, зокрема, і 
мінеральними елементами. Сучасне птахівництво побудовано на промислових, інтенсивних 
технологіях і, враховуючи, що до сьогодні світова продовольча проблема ще не вирішена, пта-
–––––––––– 
© Ніщеменко М.П., Каплуненко В.Г., Козій В.І., Порошинська О.А., Стовбецька Л.С., Ємельяненко А.А., Омель-

чук О.В., 2019. 
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хівництво залишається однією з провідних галузей у забезпеченні людства життєво важливими 
продуктами харчування. Нарощування виробництва продукції птахівництва досягалося за умо-
ви його інтенсивного розвитку, тобто утримання птиці  з повною механізацією і автоматизаці-
єю виробничих процесів. Проте, подальше підвищення інтенсивності птахівництва неможливе 
без застосування біологічно активних речовин, які покращують обмін речовин, сприяють отри-
манню високоякісної продукції птахівництва. За повідомленнями окремих авторів [1] встанов-
лено та описано зміни в організмі птиці за зниженого вмісту мінеральних елементів, і, зокрема, 
селену і цинку, а також інших мікро- та макроелементів [2–5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що велике значення для організму тва-
рин і птахів має рівень мінерального живлення, у тому числі забезпечення такими елементами 
як Кальцій та неорганічний Фосфор. Роль цих елементів полягає в тому, що вони входять до 
складу більшості органів і тканин. Від них залежить ріст та розвиток організму, крім того, вони 
беруть активну участь у регуляції ряду важливих функцій. 

Ці елементи особливо необхідні для несучок в період інтенсивного відкладання яєць, оскі-
льки Кальцій та неорганічний Фосфор у великій кількості входять до складу шкаралупи. Від їх 
наявності у раціоні та організмі курок-несучок значною мірою залежить як продуктивність, так 
і якість яєць [6].  

Відомо, що Кальцій становить основу кісткової тканини, де його кількість сягає майже 99 % 
і тільки близько 1 % – знаходиться в інших клітинах і тканинах організму. Крім того, Кальцій 
плазми крові існує у трьох формах: іонізованій, зв’язаній з білком та неіонізованій, але здатна 
до діалізу. Усі ці форми знаходяться в рівновазі, але фізіологічно активною є іонізована частина 
Кальцію, яка становить близько 45–55 % від його загальної кількості. В плазмі крові людини 
загальний Кальцій міститься в межах 2,2–2,8 ммоль/л, у тому числі не дифундований або 
зв’язаний з білком – 0,9 ммоль/л та дифундований. Останній представлений двома фракціями: 
іонізованою (1,1–1,4 ммоль/л) та неіонізованою (0,3 ммоль/л). У кістковій тканині Кальцій зна-
ходиться в сполуках з неорганічним Фосфором (Са,(РО4)2) та вуглецем (СаСО3). Крім іонізова-
ної форми Кальцію, в організмі він може перебувати  також у вигляді сполук з білками та мем-
бранними структурами клітини. Слід зазначити, що рівень іонізованої частки елементу більше 
відображає його метаболізм, ніж загальний рівень Кальцію. Він бере активну участь в регуляції 
проникності ендотелію судин, створенні структури кісткової тканини, у згортанні крові, знижує 
збудливість нервової  системи та проникність клітинних мембран, бере участь у регуляції дія-
льності багатьох ферментів. Характерною особливістю іонів Кальцію є те, що вони активують 
різноманітні метаболічні процеси, тому можуть претендувати на роль вторинного посередника 
у трансмембранній передачі активуючого сигналу в середину клітини [7]. Крім згаданих вище 
функцій, Кальцій знижує температуру тіла, послаблює дію на організм токсинів, зменшує гід-
ратацію білків, підвищує стійкість організму до інфекцій, усуває негативну дію Калію, Натрію, 
Магнію, активує АТФ-азу м’язів та деяких інших ферментів. 

В організмі курок-несучок запаси Са знаходяться в медулярній частині кісткової тканини. 
Не зважаючи на те, що значна кількість Са знаходиться в скелеті, за недостатнього надходжен-
ня цього елементу з кормами, несучки, а особливо молодки, використовують накопичений у 
кістках  Кальцій і його може вистачити для утворення декількох яєць [8–10]. 

Неорганічний Фосфор – також один з основних елементів, який бере участь у побудові тканин 
організму, а його вміст тісно корелює з рівнем Кальцію. На рівень неорганічного Фосфору мають 
вплив ті ж самі регулятори, що й Кальцію, а це паратгормон, кальцитонін і вітамін D. Встановлено, 
що 90 % неорганічного Фосфору, подібно до Кальцію, знаходиться в кістковій тканині, але його 
більша частина є в середині клітини, і близько одного процента в позаклітинній рідині. Органічні 
сполуки фосфору беруть участь у перенесенні енергії у вигляді макроергічних зв’язків – АТФ, 
АДФ, АМФ. За їх участі відбувається гліколіз, глікогенез, обмін ліпідів. Фосфор входить до складу 
ДНК,  РНК, забезпечує синтез білка, а також бере участь у окиснювальному фосфорилюванні, в 
обміні деяких вітамінів, має велике значення для функціонування скелетної мускулатури та серце-
вого м’яза, він активує всмоктування іонів Кальцію в кишечнику. 

Надійшовши з кормами, неорганічний фосфор всмоктується у проксимальному відділі тон-
кого кишечнику, надходить у кров та швидко поглинається паренхіматозними органами, особ-
ливо печінкою, нирками, селезінкою, а його надлишок виділяється з фекаліями, сечею, потом. 
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Засвоєння організмом неорганічного Фосфору та його сполук відбувається у тонкому кише-
чнику і залежить від його концентрації  та активності ферменту лужної фосфатази [10]. Актив-
ність лужної фосфатази зростає під впливом вітаміну D, всмоктування фосфатів також посилю-
ється за впливу паратіреоїдного гормону. У крові фосфати знаходяться у чотирьох сполуках: 
неорганічного Фосфору, органічних фосфатних ефірів, фосфоліпідів та вільних нуклеотидів.  

Обмін Фосфору тісно пов'язаний з обміном Кальцію. Гіперкальціємія, яка знижує секрецію 
паратиреоїдного гормону, стимулює реабсорбцію фосфатів, але гіперфосфатемія може сприяти 
утворенню сполук Фосфору з Кальцієм, що у свою чергу викликає відкладання Кальцію у тканинах 
та розвитку гіпокальціємії. Необхідно зазначити, що взаємовідносини Кальцію та Фосфору в ор-
ганізмі дуже складні, є багато механізмів, спрямованих на підтримку Са/Р-гомеостазу, деякі з 
яких до кінця не вивчені. 

Особливо важливу роль в організмі птиці відіграє неорганічний Фосфор. Його макроергічні 
сполуки (АТФ, АДФ, АМФ, креатин фосфату та ін.) акумулюють енергію, яка активно викори-
стовується у несучок під час формування яйця. Неорганічний Фосфор входить до складу нукле-
їнових кислот і ферментних систем, що регулюють тканинне дихання та інші важливі біохіміч-
ні реакції. Він необхідний для обміну і транспорту білків, ліпідів, вуглеводів. Зазначимо, що  
неорганічний Фосфор, який знаходиться в скелеті, та в інших органах, тканинах і рідинах за 
потреби також легко запозичується з них для утворення шкаралупи яйця.  

Мета дослідження – вивчення впливу згодовування в складі раціону наноаквахелатів селе-
ну і цинку з вітаміном Е на фосфорно-кальцієвий обмін та активність лужної фосфатази сиро-
ватки крові курок-несучок. 

Матеріал та методи дослідження. Досліди проводили на курках-несучках породи Ломан 
Браун у господарстві ФГ «ВЕСТА- ЛЮКС», де було сформовано за методом аналогів дві групи 
курей: контрольну та дослідну по 10 голів у кожній. Утримували курей у клітках з вільним дос-
тупом до кормів та води. Несучки дослідної групи на одну голову отримували в складі стандар-
тного раціону: Zn 30 мл/ кг + Sе 30 мл/кг + вітамін Е – 40 мг/кг, а контрольної групи – до раціо-
ну додавали 30 мл дистильованої води.  

Під час проведення експерименту проводили облік продуктивності, у сироватці крові ви-
значали вміст Кальцію за методикою описаною З. Словак та Л. Семенковою, неорганічного 
Фосфору – за методикою D. Glick [11]. Активність лужної фосфатази визначали  методом за-
снованим на тому, що фермент у буферному розчині розщеплює 4-нітрофенілфосфат на  
4-нітрофеніл та ортофосфат. Рівнем активності ферменту є кількість звільненого 4-нітро-
фенолу, яка вимірюється на фотоелектроколориметрі у лужному середовищі [11]. Отримані ре-
зультати досліджень обробляли статистично з використанням програми Excel. 

Результати дослідження. За введення до раціону наноаквахелатів металів селену і цинку та віта-
міну Е, вивчали їх вплив на кальцієво-фосфорний обмін та умови утворення яйця у курок-несучок. 

Вміст Кальцію та неорганічного Фосфору в сироватці крові курок-несучок представлений у 
таблиці 1. Як було встановлено у дослідженнях, на початку експерименту рівень Кальцію та 
неорганічного Фосфору в обох групах курей був однаковий. Він зазнав певних змін у дослідній 
групі лише після згодовування їм наноаквахелатів металів селену і цинку та вітаміну Е.  

Відзначимо, що концентрація Кальцію в сироватці крові дослідних несучок була вірогідно 
більшою тільки на 60-ту добу на 17,3 %, а на 90-ту добу досліджень це збільшення становило 
26,7 %, порівняно з контролем. Зростання рівня Са в крові курок-несучок в період інтенсивної 
яйцекладки пояснюється як його активним засвоєнням з раціону, так і можливим інтенсивним 
“вимиванням” з кісткової тканини для утворення шкаралупи та завдяки додаванню до раціону 
наноаквахелатів. Інтенсивність яйцекладки у курей дослідних груп була більшою, наразі і пот-
реба в цьому елементі зростала. За даними дослідників, з кожним яйцем несучка втрачає зі сво-
го організму близько 2,0-2,5 г Кальцію [8]. 

Зміни рівня неорганічного Фосфору, які представлені в таблиці 1 свідчать про те, що у крові ку-
рей дослідних груп на 60-ту та 90-ту добу експерименту його рівень зріс до 17,7–16,9 %. Збільшен-
ня вмісту неорганічного Фосфору в крові курей у період яйцекладки пояснюють підвищенням його 
використання для синтезу білків та нуклеїнових кислот. Ці метаболіти інтенсивно використовують-
ся як у власному організмі, так і для синтезу складових компонентів яйця у яйцепроводі, особливо в 
його білковій частині.  
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Таблиця 1 – Вміст Кальцію, неорганічного Фосфору та активність лужної фосфатази сироватки крові курок-

несучок (M ± m; n = 5) 

Показник Доба досліджень 
Контроль Дослід % до 

контролю M ± m M ± m 

Кальцій, ммоль/л 

до досліду 4,13 ± 0,15 4,15 ± 0,20 – 
30 4,49 ± 0,16 4,92 ±0,18 109,5 
60 5,19 ± 0,15 6,09 ±0,19* 117,3 
90 5,28 ± 0,26 6,69± 0,21** 126,7 

Неорганічний 
Фосфор, ммоль/л 

до досліду 1,39 ± 0,10 1,38 ±0,18 – 
30 1,31 ± 0,12 1,32 ±0,11 – 
60 1,35 ± 0,06 1,59±0,09* 117,7 
90 1,42 ± 0,02 1,66 ± 0,08* 116,9 

Лужна фосфатаза,  
од/ дм3 

до досліду 117,2±21,0 120,1 ± 15,4 – 
30 119,9 ± 15,1 150,4 ± 14,0 125,4 
60 126,4 ± 15,6 173,1 ± 12,6 * 136,9  
90 121,8± 9,80 159,9 ± 6,50 * 131,2 

Примітка: *р<0,05; ** – р<0,01; порівняно з контрольною групою. 
 

На згадані вище процеси значний вплив справляє фермент лужна фосфатаза (КФ.3.1.3.1), 
яка належить до групи фосфатаз та бере участь в каталізі фосфорних ефірів у плазмі крові та 
тканинах. Вона входить до складу епітеліальних клітин стінок тонкого відділу кишечнику, а 
також печінки, кісткової тканини, лейкоцитів. Окремо необхідно відмітити її значення для пта-
хів, яке полягає ще й у тому, що фермент бере активну участь в обміні кальцію в їх організмі та 
перенесенні іонів  Кальцію за формування шкаралупи яйця. 

Обговорення. Характерною особливістю лужної фосфатази є те, що цей ензим регулює 
інтенсивність обмінних процесів, які проходять у різних органах, з яких вона може “вимива-
тися” в кров’яне русло. Установлено, що надмірне збільшення активності ферменту в 2–3 ра-
зи, відбувається за холестазу та порушення мінерального обміну [12]. Але за нормальних 
умов, збільшення активності лужної фосфатази у фізіологічних межах спостерігається у птиці 
при збільшенні інтенсивності обміну Кальцію та неорганічного Фосфору між кістковою тка-
ниною та макроорганізмом. Активність лужної фосфатази збільшується, здебільшого, у тва-
рин в період їх інтенсивного росту і розвитку, а також у птахів під час утворення яйця та його 
відкладання [13]. 

У таблиці 1 подана інформація про активність лужної фосфатази, у групі контрольних і до-
слідних несучок. У переддослідний період активність ферменту була майже однаковою як у 
контролі так і у досліді та становила відповідно – 117,2±21,0 і 120,1±15,4 од./дм3. Під час дослі-
джень вона коливалась у незначних межах у контролі – 119,9–126,4 од./дм3. У курок дослідної 
групи вона становила 150,4–173,1 од./дм3, або була вірогідно вищою  на 36,9–31,2 %. Збіль-
шення активності лужної фосфатази, насамперед,  необхідно пояснити процесами підвищення 
інтенсивності яйцеутворення та відкладання яєць, оскільки цей фермент забезпечує перенесен-
ня іонів Кальцію та Фосфору, які необхідні для формування шкаралупи яйця. Крім того, є пові-
домлення, що селен позитивно впливає на якість яєць [14]. Відповідно активність ензиму адек-
ватно зростає, забезпечуючи збільшення яйцекладки. Цей факт було встановлено як у наших 
експериментах, так і в дослідах інших авторів [13–17], які вивчали дію різних біологічно актив-
них препаратів на організм птиці різних видів.  

Надходження до організму курок-несучок Кальцію і неорганічного Фосфору та використання 
цих мінеральних речовин має велике значення як для їх нормального фізіологічного стану, так і 
яєчної продуктивності [18–20]. В зв’язку з цим перспективним є вивчення впливу додавання до ра-
ціону несучок наноаквахелатів біогенних металів Se і Zn разом з вітаміном Е [21,22].  

Мінеральні речовини Са та неорганічний Р є надзвичайно важливими елементами для орга-
нізму тварин і птахів. Вони не мають поживної цінності, не використовуються організмом як 
джерело енергії, але їх роль як структурних елементів важко переоцінити. Кальцій і неорганіч-
ний Фосфор входять до складу майже всіх органів та тканин, від них залежить ріст і розвиток 
організму [23–26]. Крім того, ці мікроелементи беруть участь в регуляції ряду життєво важли-
вих функцій. Особливо необхідні Кальцій та неорганічний Фосфор для птахів у період розмно-
ження. Інтенсивне відкладання яєць потребує значної кількості цих елементів, оскільки вони у 
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великій кількості входять до складу шкаралупи, а також необхідні для утворення кісткової тка-
нини молодняку. Від їх наявності в раціоні та організмі курок-несучок значною мірою залежить 
як несучість та якість яєць, так і нормальний розвиток курчат [4].   

Проте, проблема недопущення дефіциту згаданих мікроелементів у раціонах птиці полягає 
в тому, що високопродуктивні несучки не можуть ефективно засвоювати Кальцій, перетворю-
ючи його у лабільну форму в кісткових депо [27], а особливо у випадках недостачі неорганіч-
ного Фосфору, вітамінів А та D [12, 28]. 

Висновки. Згодовування наноаквахелатів селену і цинку та вітаміну Е сприяє вірогідному 
зростанню концентрації Кальцію та неорганічного Фосфору в крові курей дослідних груп порі-
вняно з контролем на 60-ту і 90-ту добу експерименту, що свідчить про збільшення інтенсивно-
сті кальцієво-фосфорного обміну. При введенні до раціону наноаквахелатів металів фізіологіч-
на послідовність утворення яйця не порушується, але активність лужної фосфатази зростає у 
дослідних курей несучок порівняно з контролем. 

Відомості про дотримання біотичних норм. Експериментальні дослідження проводили ві-
дповідно до закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 28.03.2006 р. 
та правил Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які використовуються в експери-
ментальних та інших наукових цілях від 13.11.1987 р. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори статті стверджують про відсутність конфлікту 
інтересів, щодо їх вкладу та результатів дослідження.  
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Показатели минерального обмена у кур-несушек под влиянием нанохелатов селена и цинка, витамина Е 

Нищеменко Н.П., Каплуненко В.Г., Козий В.И., Порошинская О.А., Стовбецкая Л.С., Емельяненко А.А., 

Омельчук А.В. 
Приведены результаты исследования влияния наноаквахелатов биогенных и биоцидных металлов селена, цинка 

вместе с витамином Е, на показатели минерального обмена у кур-несушек породы Ломан Браун. Известно, что пос-
тупление в организм несушек минеральных элементов Кальция и неорганического Фосфора и их использование, 
имеет большое значение для обеспечения яичной продуктивности и качества яйца. В связи с этим, перспективным 
является изучение влияния на вышеуказанные процессы наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е. Установлено, 
что скармливание наноаквахелатов селена и цинка с витамином Е, положительно влияет на обмен Кальция и неорга-
нического Фосфора в курок-несушек. В частности, содержание Кальция в сыворотке крови опытных несушек было 
достоверно больше на 17,3–26,7 %, на 60-е и 90-е сутки эксперимента, по сравнению с контрольной группой. Уро-
вень неорганического фосфора на 60-е и 90-е сутки эксперимента также достоверно вырос на 17,7–16,9 % соответст-
венно в опытных несушек, по сравнению с контролем. 

Известно, что микроэлементы Са и неорганический Р являются важными элементами для организма животных 
и, особенно, птиц. Эти минеральные вещества не имеют питательной ценности, не используются организмом как 
источник энергии, но их роль в качестве структурных элементов невозможно переоценить. И Кальций и неорганиче-
ский Фосфор входят в состав почти всех органов и тканей. От наличия этих элементов в рационе зависит рост, раз-
витие организма и его производительность. Кроме того, Кальций и неорганический Фосфор активно участвуют в 
регуляции ряда жизненно важных функций. В птицы это синтез белков и интенсивное образование минералов яйца, 
а также необходимые для дальнейшего образования костной ткани зародыша. Итак, от наличия этих минералов в 
рационе и организме кур-несушек во многом зависит их яйценоскость и качество яиц. 

Полученные результаты свидетельствуют о стимуляции фосфорно-кальциевого обмена, активности щелочной 
фосфатазы, благодаря выраженным свойствам наноаквахелатов биогенных металлов селена, цинка вместе с витами-
ном Е, которые основаны на их биофизических свойствах и активации многих биохимических процессов в соответс-
твии с эффектом Борисевича–Каплуненка–Косинова. 

Ключевые слова: Кальций, Фосфор, куры-несушки, Селен, Цинк, витамин Е. 
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The indexes of mineral exchange in laying hens under the influence of Selenium and Zinc nonoacquahelates and 

vitamin E  

Nischemenko M., Kaplunenko V., Koziy V., Poroshinska O., Stovbetska L., Yemelyanenko A., Omelchuk O.  
The article presents the results of the study of the influence of nanoacquahelats of biogenic and biocidal metals Selenium 

and Zinc together with vitamin E, on the mineral metabolism indexes of hens of Loman Brown breed. It is known that the 
inflow of mineral elements such as Calcium and inorganic Phosphorus into the body and its proper usage is essential for the 
maintenance of egg productivity and egg quality. In this regard, it is promising to study the changes of the above-mentioned 
processes with the Selenium, Zinc and vitamin E nanoacqualates supplementation. It has been established that the feeding of 
Selenium and Zinc nanocarboxylic acids with vitamin E positively affects the exchange of Calcium and inorganic Phospho-
rus in the laying hens. In particular, the content of calcium in the serum of tested hens was significantly higher (17.3-26.7%), 
on the 60th and 90th days of the experiment, comparing with the control group. The level of inorganic phosphorus, on the 
60th and 90th days of the experiment, also increased by 17.7% and 16.9%, respectively, in experimental group of layer hens 
compared to control one. 

It is known that macroelements Ca and inorganic Phosphorus are important components for the organism of animals and, 
especially, birds. These minerals have no nutritional value, are not used by the body as a source of energy, but their role as 
structural elements cannot be overestimated. Both Calcium and inorganic Phosphorus are part of almost all organs and tis-
sues. The growth and development of the organism, as well as its productivity depends on the presence of these elements in 
the diet. In addition, Calcium and inorganic Phosphorus are actively involved in the regulation of a number of vital functions. 
In the birds, it is the synthesis of proteins and the intense formation of egg minerals. They are also necessary for the further 
formation of bone tissue of the embryo. Consequently, the presence of these minerals in the diet and in the body of layers 
hens, to a large extent determine their weight and quality of eggs. 

The obtained results show the use of nanoacquahelats of Selenium and Zinc together with vitamin E stimulate phospho-
rus-calcium metabolism and alkaline phosphatase activity due to their biophysical properties which are based on activation of 
many biochemical processes according to the effect of Borisevich-Kaplunenko-Kosinov. 

Key words: Calcium, Phosphorus, laying hens, Selenium, Zinc, vitamin E. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА  

ВИДОСПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ  
КАПСУЛИ КОЛІННОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ ССАВЦІВ 

 

Метаболічні, репаративні та пластичні властивості, а також функціональна активність мультиорганного сино-
віального середовища колінного суглоба органічно та функціонально пов’язані з їх морфологією та кровопоста-
чанням. Метою досліджень було встановити загальнобіологічні та видові особливості структурної організації і 
васкуляризації капсули колінного суглоба у тварин з різним типом опори, швидкістю локомоції та масою тіла. 
Використано комплекс морфологічних методів досліджень: анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні. Застосо-
вано нейрогістологічний спосіб імпрегнації у власному алгоритмі. Структурну організацію синовіальної та фібро-
зної оболонок капсули, гістотопографію інтраорганних судин вивчали на 59-ти об’єктах різних груп тварин. Під-
бір тварин здійснювали за типом спеціалізації кінцівки до субстрату, із врахуванням екології, типів опори, локо-
моції та швидкості пересування – фалангоходячі тварини – свійський кінь, свійський бик; пальцеходячі тварини – 
свійський собака та свійський кіт. У результаті комплексного порівняльно-морфологічного дослідження встанов-
лено загальні закономірності структурної організації суглобової капсули, загальнобіологічні та видоспецифічні 
особливості ангіоархітектоніки та ангіотопографії. Показані зони найбільш інтенсивної внутрішньоорганної вас-
куляризації та топографія судинних полів і клубочків суглобової капсули. Зони інтенсивної васкуляризації локалі-
зуються: у свійського бика – в медіальній, дорсальній, латеральній частинах, судинні клубочки – в латеральній; у 
свійського коня – в усіх частинах капсули, судинні клубочки – в плантарній; у свійського собаки – в медіальній, 
дорсальній, плантарній частинах, судинні клубочки – в плантарній; у свійського кота спостерігається однотипна 
ангіоархітектоніка, судинні поля та клубочки відсутні. Визначена більш насичена ангіоархітектоніка в капсулі 
колінного суглоба у фалангоходячих тварин (кінь, велика рогата худоба), ніж у пальцеходячих (собака, кіт), що, 
можливо, пов’язано із різними типами опори та локомоції. 

Ключові слова: судинні поля, судинні клубочки, ангіоархітектоніка, колінний суглоб, суглобова капсула, свій-
ський кінь, свійський бик, свійський собака, свійський кіт. 
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Постановка проблеми. Проблема діагностики та лікування ушкоджень колінного суглоба 
до сьогодні повністю не вирішена, але достатньо відомостей про те, що до внутрішніх пошко-
джень колінного суглоба належать і пошкодження переднього комплексу синовіальних його 
утворень [1]. З’ясування закономірностей структурної організації й адаптивної перебудови суг-
лобів великої рухомості,  залежно від біомеханічних вимог середовища існування, є актуаль-
ною проблемою фундаментальної й клінічної морфології, а також ветеринарної травматології 
та ортопедії [2]. Кровоносні судини необхідні для багатьох біологічних процесів, у тому числі 
окостеніння, відновлення тканин після травми, утворення синовіальної рідини, обслуговування 
синовіальної мембрани і суглобового хряща. Метаболічні, репаративні та пластичні властивос-
ті, а також функціональна активність мультиорганного синовіального середовища колінного 
суглоба органічно та функціонально пов’язані з їх морфологією та кровопостачанням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення структурної організації суглобової ка-
псули, джерел її васкуляризації, а також внутрішньоорганної топографії судинних елементів, 
значною мірою, визначає їх стан у нормі та за патології. Аналіз карти судинних полів та клубо-
чків можливо використовувати за терапевтичних і хірургічних методів лікування колінних суг-
лобів, а також у порівняльному аспекті для контролю як бажаного, так і небажаного ангіогенезу [3]. 
За порушення чутливої іннервації і місцевого кровообігу утворюються сприятливі умови для 
розвитку гнійно-запального процесу [4]. Накопичений клінічний досвід та численні експериме-
нтальні дослідження вказують на тісний зв’язок та залежність багатьох захворювань опорно-
рухового апарату від стану сполучнотканинних елементів локомоторного апарату [5]. Остео-
артроз (ОА) є складним процесом захворювання, який стосується всього синовіального сугло-
ба [6, 7]. Розуміння різних регуляторних механізмів, що контролюють ріст кровоносних судин 
у суглобі, має привести до нових терапевтичних засобів, які вибірково інгібують небажаний 
–––––––––– 
© Новак В.П., Бевз О.С., Мельниченко А.П., 2019. 
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ангіогенез. Ріст кровоносних судин регулюється ендогенними інгібіторами ангіогенезу і скла-
довими матриксу, а також факторами росту, що виробляються хондроцитами, субхондральною 
кісткою і синовіальною оболонкою. Дослідження, як на людях, так і на тваринах, підтверджу-
ють думку, що інгібування ангіогенезу забезпечить ефективні терапевтичні стратегії для ліку-
вання остеоартриту [8]. Ангіогенез необхідний в патогенезі запальних захворювань суглобів, 
сприяючи проникненню запальних клітин та збільшенню місцевих больових рецепторів [9]. 
Ангіогенез, утворення нових капілярів з раніше існуючих судин, є одним з найбільш ранніх гіс-
топатологічних результатів при хронічному артриті і є потенційною мішенню для терапевтич-
ного втручання.  Ангіогенез і запалення тісно інтегровані процеси за остеоартриту і можуть 
впливати на прогресування захворювання і біль. Запалення може стимулювати ангіогенез, і ан-
гіогенез може полегшити запалення [10]. 

Мета дослідження – з’ясувати загальнобіологічні та видові особливості васкуляризації ка-
псули колінного суглоба у тварин з різною швидкістю локомоції, масою тіла і типом опори.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведені в науково-дослідній лабораторії 
мікроскопічного аналізу кафедри анатомії та гістології ім. П.О. Ковальського БНАУ згідно із 
загальнокафедральною тематикою «Експериментально-морфологічне дослідження реактивних 
та репаративних властивостей сполучнотканинних елементів локомоторного апарату ссавців і 
птахів, їх сегментальна-, екстра- та інтраорганна іннервація та васкуляризація», номер держав-
ної реєстрації 0118U004127. У роботі використано комплекс морфологічних методів дослі-
джень: анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні. Структурну організацію синовіальної та фі-
брозної оболонок капсули, гістотопографію інтраорганних судин вивчали на 43-х об’єктах різ-
них груп тварин. У дослідженнях підбір тварин здійснювали за типом спеціалізації кінцівки до 
субстрату. Як відомо, в наземних ссавців у процесі еволюційних перетворень з’явилися три ос-
новних типи статолокомоторних функцій: стопо-, пальце- та фалангоходячі, що значною мірою 
визначає також ступінь спеціалізації до виконання локомоторних функцій кінцівки. Ці адапта-
ційні перетворення супроводжувались відповідними морфологічними і функціональними пере-
будовами кінцівок в цілому і окремих їх компонентів. Для виконання роботи підбирали тварин 
з врахуванням екології, типів опори, локомоції та швидкості пересування. Кінь, собака і кішка 
пересуваються швидким бігом, а велика рогата худоба – кроком. Матеріалом для досліджень 
слугували наступні види: свійський кінь – Equuscaballus, свійський бик – Bostaurus L, свійський 
собака – Canisfamiliaris та кіт свійський – Feliscatus. Характеристика матеріалу і види дослі-
джень представлені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Характеристика матеріалу і види досліджень 

№ 
п/п 

Вид тварин 

Дослідження 

макроморфо-
логічні 

гістологічні нейрогістологічні 

1 Свійський кінь (Equuscaballus), n = 4 тазові 
кінцівки, 6 колінних суглобів 

4 92 105 

2 Свійський бик (BostaurusL), n = 4 тазові кінцівки, 
13 колінних суглобів  

4 102 117 

3 Свійський собака (Canisfamiliaris), n = 8 тазових 
кінцівок, 8 колінних суглобів  

8 109 128 

4 Свійський кіт (Feliscatus), n = 8 тазових кінцівок, 
8 колінних суглобів 

8 121 158 

5 Всього 59 об'єктів  24 424 508 
 

Методами звичайного і тонкого анатомічного препарування було вивчено топографію екст-
раорганних судин та їх розгалужень в ділянці колінних суглобів. Для гістологічних досліджень 
капсулу колінного суглоба відпрепаровували згідно з анатомічними частинами суглоба (медіа-
льна, латеральна, дорсальна, плантарна). Перед гістологічними дослідженнями препарати по-
передньо фіксували у 10–12 % розчині нейтрального формаліну. Структурну організацію сино-
віальної та фіброзної оболонок капсули, гістотопографію інтраорганних судин вивчали за ком-
плексом гістологічних і нейрогістологічних методів: забарвлення гематоксилін-еозином з ди-
ференціюванням, за ван-Гізон, імпрегнація азотнокислим сріблом за методами Більшовського-
Грос в модифікації Лаврентьєва, Кампоса [11] та об’єднаним методом у власній модифікації. 
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Алгоритм цієї модифікації наступний: 1. Промити зрізи у проточній воді, потім у дистильова-
ній. 2. Зрізи покласти в 20 % розчин нітрату срібла на 17–19 годин у темряві. 3. Провести зрізи 
через 3 стаканчики 1% кислого формаліну, поки не вийде біла хмара. 4. Промокнути зрізи філь-
трувальним папером. 5. Розмістити зрізи у свіжеприготованому розчині 20 % аміачного срібла 
на годинниковому склі (до 20 % розчину нітрату срібла додають 25 % розчин аміаку по крап-
лині до повного розчинення осаду) протягом 1,5–2 хвилин. 6. Провести зрізи у 10 % розчині 
нейтрального формаліну, де вони миттєво змінюють колір на жовтий і коричневий. 7. Швидко 
перекласти зрізи в аміачну воду, щоб зупинити імпрегнацію. 8. Промити дистильованою во-
дою. 9. Змонтувати препарати [12]. Целоїдинові зрізи виготовляли на санному мікротомі тов-
щиною 5–10 мкм. Заморожені зрізи виготовляли на селеновому та газовому заморожувальних 
мікротомах товщиною 25–30 мкм. Для вивчення гістологічних препаратів використовували 
мікроскоп Axiolar plus (Carl Zeiss). Мікрофотографії зроблені за допомогою камери Canon (оку-
ляр x10, об’єктиви x25/0,50, x40/0,65, 100/0,25), інтегрованою з персональним комп'ютером 
Axiolar плюс (Carl Zeiss). Морфологічні дослідження проводили із суворим дотриманням біое-
тичних норм, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 
від 28.03.2006 р.  

Результати дослідження. Тонке анатомічне препарування та макроскопічне дослідження 
екстраорганної васкуляризації капсули колінного суглоба фалангоходячих і пальцеходячих по-
казало, що головна судинна магістраль тазової кінцівки – a. femoralis, віддає свої розгалуження 
з медіальної частини – проксимальна колінна артерія, вена – a. genusproximalis (рис. 1); із план-
тарної – гілки підколінної артерії, вени – a. poplitea (рис. 2) у поперечному та косому напрямку 
до поздовжньої осі кінцівки.  

   

  
 

Рис. 1. Колінна проксимальна артерія та вена 

медіальної ділянки колінного суглоба свійського бика: 
 1 – їх розгалуження. Макропрепарат. 

 

 

Рис. 2. Плантарна поверхня колінного суглоба 

свійського кота: 1 – підколінна артерія; 2 – медіальна 
проксимальна артерія коліна; 3 – середня артерія 

коліна. Макропрепарат. 
 
Гістологічне дослідження показало, що капсула колінного суглоба у всіх досліджуваних 

тварин побудована з двох оболонок: внутрішньої – синовіальної і зовнішньої – фіброзної. Си-
новіальна оболонка утворена двома шарами: зовнішній, який обернений до суглобової порож-
нини – синовіальний, та внутрішній – який контактує з фіброзною оболонкою – підсиновіаль-
ний. На поверхні синовіальної оболонки розташовані синовіальні складки та ворсини (рис. 3). 
Синовіальні складки є  виростами жирової тканини підсиновіального шару, що вкриті синовіа-
льною мембраною. Синовіальні ворсини мають різні розміри, кількість, форми та різноманіт-
ний вигляд: широкі, крупні, розгалужені, вузькі, видовжені, листоподібні. Вони є інвагінацією 
підсиновіального шару в суглобову порожнину, вкриті синовіальною мембраною та мають роз-
винене власне гемомікроциркуляторне русло. Основні кровоносні судинні магістралі проника-
ють у фіброзну оболонку нерівномірно. Вони розгалужуються на дрібні артерії, артеріоли, вени 
та венули, утворюючи різні судинні сітки і поля. Судини займають великі площі і розташовані 
в прошарках пухкої сполучної тканини між зовнішнім та внутрішнім колагено-еластичними 
шарами фіброзної оболонки (рис. 4).  

1 

2 

3 
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Рис. 3. Синовіальні ворсини латеральної частини 

капсули колінного суглоба свійського коня:  
1 – синовіальні ворсини; 2 – судини.  

Гематоксилін-еозин. х100 

 

Рис. 4. Судинні анастомози у фіброзній оболонці 
латеральної частини капсули колінного суглоба 
свійського кота: 1 –  судини в прошарках пухкої 
сполучної тканини. Імпрегнація сріблом. х250. 

 
Варто відзначити, що у фіброзній оболонці капсули колінного суглоба коня локалізуються 

найбільш інтенсивні ділянки внутрішньоорганної васкуляризації у вигляді судинних сіток із 
складною ангіоархітектонікою, ніж у інших досліджених тварин (рис. 5). Далі ці судини прони-
кають в синовіальну оболонку, де розгалужуються на структури гемомікроциркуляторного ру-
сла. У підсиновіальному шарі розміщуються артеріоли, які супроводжуються венулами і на-
прямок їх локалізації є паралельним до синовіальної оболонки, а може бути і косим, і перпен-
дикулярним. Від артеріоли відгалужуються прекапіляри, які направляються до синовіальної 
оболонки та переходять в тонкі капілярні розгалуження. Доволі часто безпосередньо до синові-
ального шару підходить артеріола, яка самостійно контактує із синовіоцитами, або підходячи 
до них, розгалужується на капіляри, що формують судинно-клітинні контакти. Капіляри підси-
новіального шару розташовані в різних напрямках: у косому, поперечному і поздовжньому за 
відношення до синовіоцитів (рис. 6). Інтраорганна ангіоархітектоніка синовіальної мембрани 
різноманітна. Вони утворюють термінальні капілярні сітки і густі сплетення різних конфігура-
цій. Капіляри безпосередньо наближаються до синовіоцитів, а також локалізуються між ядрами 
синовіальних клітин (рис. 7).  

 

  
 

Рис. 5. Судинна сітка підсиновіального шару 

дорсальної частини капсули колінного суглоба 
коня: 1 – капілярні розгалуження.  

Гематоксилін-еозин. х400. 

 

Рис. 6. Структури гемомікроциркуляції синовіальної 
оболонки дорсальної частини капсули свійського 

собаки: 1 – артеріола, венула,  капіляри.  
Імпрегнація сріблом. х250. 

 
У суглобовій капсулі виявлені особливі структури гемомікроциркуляції – судинні клубочки 

(рис. 8). Судинний клубочок представлений більш ширшою приносною судиною, капілярним 
розгалуженням, що знаходиться між ними, та більш вужчою виносною судиною. Аналогічні 
структури були описані в перикарді людини, в міжхребцевих дисках, фасціальних вузлах, 
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спинному мозку. Порівняльна та видоспецифічна характеристика локалізації судинних полів і 
клубочків у представників фаланго- і пальцеходячих тварин відображена у таблиці 2. 

 

  
 

Рис. 7. Контакти капілярів із синовіоцитами 

медіальної частини капсули свійського бика:  
1 – ядра синовіоцитів; 2 – капілярні розгалуження. 

Гематоксилін-еозин. х1000. 

 

Рис. 8. Судинний клубочок латеральної частини 

капсули свійського бика: 1 – приносна судина;  
2 – виносна судина; 3 – капілярне розгалуження. 

Гематоксилін-еозин. х1000. 

 
Таблиця 2 – Гістотопографія інтраорганних судинних та нервових структур в анатомічних частинах капсули 

колінного суглоба 

Вид тварини 
Анатомічна частина капсули 

судинні поля судинні клубочки 

Свійський кінь усі частини  плантарна 

Свійський бик 
медіальна 
 дорсальна 
латеральна 

латеральна 

Свійський собака 
медіальна 
дорсальна 
плантарна 

плантарна 

Свійський кіт відсутні відсутні 
 

Обговорення. За результатами макроморфологічного дослідження екстраорганної васкуляри-
зації капсули колінного суглоба фалангоходячих та пальцеходячих встановлено, що в усіх дослі-
джуваних тварин судинні магістралі безпосередньо занурюються до капсули: з медіальної частини 
– проксимальна колінна артерія, вена – a. genusproximalis; із плантарної – гілки підколінної артерії, 
вени – a. poplitea у поперечному та косому напрямку до поздовжньої осі кінцівки. Таким чином, у 
представників фаланго- та пальцеходячих тварин найбільш насиченими судинними магістралями є 
плантарна, дорсомедіальна та дорсальна частини капсули. У всіх чотирьох видів досліджених тва-
рин гістологічно капсула колінного суглоба має загальні закономірності структурної організації. 
Суглобова капсула складається із зовнішнього фіброзного шару та внутрішньої синовіальної мем-
брани, яка вистилає усі структури в коліні, та містить значну сітку кровоносних і лімфатичних су-
дин та нервів [13, 14]. Синовіальні складки та ворсини знаходяться у всіх частинах капсули і відріз-
няються значно вираженим поліморфізмом. Відомо, що синовіальні ворсини  здатні до резорбції 
синовіальної рідини. Можливо, наявність найбільш інтенсивних зон васкуляризації та судинних 
клубочків у свійського коня повʼязано з наявністю реципрокної системи і особливою здатністю до 
"замикання" коліна під час тривалого стояння для підтримання нормальної гемодинаміки [15]. Су-
дини синовіальної і фіброзної оболонок з'єднані між собою, тим самим утворюють єдину внутріш-
ньоорганну систему кровообігу суглобової капсули. Загальною ознакою суглобового артеріального 
постачання є рясні анастомози (з’єднання), для забезпечення кровопостачання суглоба незалежно 
від його положення [16]. 

Основна гістотопографія мікроциркуляторних структур тісно пов'язана як з пухкою сполу-
чною тканиною підсиновіального шару, так і з синовіоцитами. Завдяки цьому формуються тісні 
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судинно-тканинні і судинно-клітинні контакти для здійснення синтезу синовіальної рідини та 
метаболічних процесів. Синовіальна рідина, крім того, сприяє транспортуванню поживних ре-
човин і відходів, включаючи білки і метаболіти між васкуляризованою синовіальною оболон-
кою і аваскулярним хрящем [17]. Синовіальна мембрана (шар) складається з тонкого шару клі-
тин – синовіоцитів, з фенотиповими ознаками макрофагів і фібробластів [18] та насичена стру-
ктурами мікроциркуляції, які нерівномірно розміщені, що співпадає з нашими дослідженнями. 
Ці клітини та нижче лежача васкуляризована строма утворюють складну структуру, яка є важ-
ливим джерелом компонентів синовіальної рідини [19]. Синовіальні фібробласти продукують 
компоненти синовіальної рідини. Синовіальні макрофаги, зазвичай, заходяться у стані спокою, 
але активізуються під час запалення [20–22]. У свійських коня, бика та кота, наближаючись до 
синовіального шару, капіляри занурюються в нього і продовжують розгалужуватися між сино-
віоцитами. Вони мають звивистий хід, утворюють петлі, дуги, а також формують тісні судинно-
клітинні зв’язки. На відміну від інших досліджених тварин, у  свійського собаки капіляри під-
ходять до синовіального шару та розміщуються безпосередньо під синовіоцитами, що збігаєть-
ся з дослідженнями [3]. Особливістю інтраорганної васкуляризації капсули колінного суглоба є 
наявність судинних клубочків у коня, великої рогатої худоби та собаки. Специфічна будова су-
динних терміналей свідчить про особливості інтраорганного кровообігу, можливо, як додатко-
вих пристосувань для покращення васкуляризації цієї частини капсули [23]. У дослідженнях 
[24] описуються судинні клубочки у вигляді контакту посткапілярних венул і гілок терміналь-
ної артеріоли та їх збиральна венула може формувати анастомози з іншими венулами і артеріо-
лами. Стосовно значних судинних розгалужень, полів та таких структур як судинні клубочки, 
то їх в капсулі колінного суглоба свійського кота не виявили. Ангіоархітектоніка інтраорганно-
го гемомікроциркуляторного русла є майже однотипною в різних частинах суглобової капсули 
свійського кота. 

Висновки. Зони інтенсивної васкуляризації локалізуються: у коня – в усіх частинах капсу-
ли, судинні клубочки – у плантарній; у великої рогатої худоби – в медіальній, дорсальній, лате-
ральній частинах, судинні клубочки – в латеральній; у собаки – в медіальній, дорсальній, план-
тарній частинах, судинні клубочки – в плантарній; у кота спостерігається однотипна ангіоархі-
тектоніка, судинні поля та клубочки відсутні. Насиченість судинних розгалужень у капсулі ко-
лінного суглоба значно переважає у фалангоходячих тварин (кінь, велика рогата худоба), ніж у 
пальцеходячих (собака, кіт), що, можливо, пов’язано із різними типами опори та локомоції. На 
перспективу подальших досліджень планується вивчення особливостей васкуляризації струк-
тур синовіального середовища у інших видів ссавців пальце- та стопоходячих (кролик, нутрія). 

Відомості про дотримання біотичних норм. Дослідження проведені на трупному матеріалі 
відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження від 28.03.2006 р.». 

Відомості про конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів відсутній. 
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Сравнительные морфофукциональные и видоспецифические особенности васкуляризации капсулы ко-

ленного сустава некоторых млекопитающих 

Новак В.П., Бевз О.С., Мельниченко А.П.  
Метаболические, репаративные и пластические свойства, а также функциональная активность мультиорганной 

синовиальной среды коленного сустава органично и функционально связанные с их морфологией и кровоснабжени-
ем. Целью исследований было установить общебиологические и видовые особенности структурной организации и 
васкуляризации капсулы коленного сустава у животных с разным типом опоры, скоростью локомоции и массой тела. 
Использован комплекс морфологических исследований: анатомические, гистологические, нейрогистологические. 
Применен нейрогистологический способ импрегнации в собственном алгоритме. Структурную организацию синови-
альной и фиброзной оболочек капсулы, гистотопографию интраорганных сосудов изучили на 59-ти объектах разли-
чных групп животных. Подбор животных осуществляли по типу специализации конечности к субстрату, с учетом 
экологии, типов опоры, локомоции и скорости передвижения – фалангоходящие животные – домашняя лошадь, до-
машний бык; пальцеходящие животные – домашняя собака и домашняя кошка. В результате комплексного сравни-
тельно-морфологического исследования установлены общие закономерности структурной организации суставной 
капсулы, общебиологические и видоспецифические особенности ангиоархитектоники и ангиотопографии. Показаны 
зоны наиболее интенсивной внутриорганной васкуляризации и топография сосудистых полей и клубочков суставной 
капсулы. Зоны интенсивной васкуляризации локализуются: у домашнего быка – в медиальной, дорсальной, латера-
льной частях, сосудистые клубочки – в латеральной; у домашней лошади – во всех частях капсулы, сосудистые клу-
бочки – в плантарной; у домашней собаки – в медиальной, дорсальной, плантарной частях, сосудистые клубочки – в 
плантарной; у домашнего кота наблюдается однотипная ангиоархитектоника, сосудистые поля и клубочки отсутст-
вуют. Определенная более насыщенная ангиоархитектоника в капсуле коленного сустава в фалангоходящих живот-
ных (лошадь, крупный рогатый скот), чем у пальцеходящих (собака, кот), что, возможно, связано с различными ти-
пами опоры и локомоции. 

Ключевые слова: сосудистые поля, сосудистые клубочки, ангиоархитектоника, коленный сустав, суставная ка-
псула, домашняя лошадь, домашний бык, домашняя собака, домашний кот. 

 
Comparative morphofunctional and species-specific vascularization features of of the knee capsule of some 

mammals  

Novak V., Bevz O., Melnichenko A. 
The metabolic, reparative and plastic properties, as well as the functional activity of the multiorgan synovial 

environment of the knee joint, are organically and functionally related to their morphology and blood supply. The aim of our 
research was to determine the general biological and specific features of the structural organization and vascularization of the 
knee joint capsule in animals with different supports, locomotion and body weight. A complex of morphological research 
methods is used in this work: anatomical, histological, neurohistological. Used neurohistological method of impregnation in 
its own algorithm. The structural organization of synovial and fibrous capsule, histotopography of intraorganic vessels was 



ISSN 2310-4902                                 Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2019 

 

65 

studied on 43 objects of various groups of animals. The selection of animals was carried out according to the type of limb 
specialization to the substrate. Animals were  taking into account the ecology, types of support, the nature of locomotion and 
the speed of movement – phalanoid animals – a domestic horse, a domestic bull and a finger animal – a domestic dog and a 
domestic cat. As a result of the complex comparative-morphological study the general patterns of the structural organization 
of the articular capsule, the general-biological and species-specific features of the angioarchitectonics and angiotopography 
were established. The zones of the most intense intraorganic vascularization and the topography of the vascular fields and 
glomeruli of the articular capsule are shown. The zones of intensive vascularization are localized: in the domestic bull – in 
the medial, dorsal, lateral parts, vascular glomeruli – in the lateral; in the domestic horse – in all parts of the capsule, vascular 
glomeruli – in the plantar area; in the domestic dog – in the medial, dorsal, plantar parts, vascular glomeruli – in the plantar 
area; in a domestic cat, the same type of angioarchitectonics is observed, the vascular fields and glomeruli are absent. The 
more intense angioarhitectonics in the capsule of the knee joint in phalanoid animals (horse, cattle) than in the finger (dog, 
cat) possibly due to the different nature of the support and type of locomotion, is determined. 

Key words: vascular fields, vascular glomeruli, angioarсhitectonics, knee joint, joint capsule, domestic horse, domestic 
bull, domestic dog, domestic cat. 

Надійшла 17.04.2019 р. 

 
 



ISSN 2310-4902                                 Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2019 

 

66 

 
 
 

ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ 
 

УДК 619:616.995.135:636.92 
 

ФЕЩЕНКО Д. В.
 

dolly-d@i.ua 
ЗГОЗІНСЬКА О. А. 

ДУБОВА О. А.
  

Житомирський національний агроекологічний університет 

БАХУР Т. І. 
ГОНЧАРЕНКО В. П.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

СТОЛЯРОВА Ю. О. 
©  

Вітебська ордену «Знак Пошани» державна академія ветеринарної медицини 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ  

ЛІКУВАННЯ КРОЛІВ ЗА ПАСАЛУРОЗУ ТА ПСОРОПТОЗУ 
 

Псороптоз і пасалуроз у кролів за утримання їх у антисанітарних умовах часто набуває масового прояву. Для пі-
двищення ефективності лікування кролів доцільно застосовувати комбіновані препарати на основі діючих речовин з 
різними механізмами впливу на паразитів. Кролям першої дослідної групи застосували обробку спреєм із акарицид-
ними властивостями гас+гліцерин (1:1) тричі з інтервалом 5 діб. Обприскування внутрішньої поверхні вух проводи-
ли після механічної очистки марлевими тампонами, змоченими у розчині йод+гліцерин (1:4). Для знищення гельмін-
тів застосували Бровадазол-плюс (у дозі 5 г/10 кг маси тіла), орально з кормом, одноразово. Для тварин другої дослі-
дної групи був обраний гельмінтоакарицид Бровермектин 2 %, його застосували орально в дозі 1 мл/50 кг маси тіла, 
розділеній на 5 діб регулярного застосування. Механічну обробку вух хлоргексидином біглюконатом проводили 
аналогічно до кролів першої групи двічі на добу протягом 10 діб. У день обробки хворим кролям другої групи вво-
дили Дексакел 0,2 % (KELAN.V., Бельгія) внyтрішньомʼязово y дозі 0,1/1кг маси тіла, із метою покращення загаль-
ного станy тварин.  

За суміщеної інвазії (коростяні кліщі та нематоди) кролям доцільно застосовувати препарати на основі івермек-
тину (в нашому досліді – Бровермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг, яку розділяли на 5 частин і щодня розводили одну час-
тину в 1/2 добової норми води). У випадку необхідності лікування лише псороптозу можна скористатися розчином 
гасу на гліцерині (1:1) у формі спрею. 

Обов’язковою умовою ефективної терапії псороптозу є регулярна механічна очистка уражених вух від гнійно-
паразитарного ексудату або розчином йод + гліцерин (1:4), або хлоргексидином біглюконатом 0,05 %. Доречним є 
застосyвання Дексакелу 02 (одноразово, внyтрішньомʼязово y дозі 0,1/1 кг маси тіла) із метою покращення загально-
го станy тварини. 

Використання Бровадазолу-плюс (одноразово із кормом, в дозі 5 г/10 кг маси тіла) не забезпечило 100 % зни-
щення Passalurus ambiquus, але завдяки малому періоду каренції (лише 7 діб) за необхідності може бути застосова-
ний відгодівельним кролям у останні 2 тижні перед забоєм. На противагу, період каренції Бровермектину 2 % стано-
вить мінімум 24 доби. 

Ключові слова: кролі, псороптоз, пасалуроз, бровермектин, акарицидна ефективність, Дексакел 02. 
 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-66-74 
 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Основним призначенням тварин-
ницьких приміщень є захист продуктивних тварин від будь-яких несприятливих кліматичних 
факторів – холоду, опадів, вітру, і, за рахунок цього, охорона їх благополуччя та можливості 
розкрити високий генетичний потенціал [1, 2]. Норма температури повітря у крільчатнику зна-
ходиться в діапазоні від +10 до +25 °С. За виходу з нього температура тіла кролів зрушується за 
межі фізіологічної (38,5–39,5 °С). 

Слід зауважити, що критична температура мінімум для свійських кролів становить від 0 до 
+1 °С, а максимум – +45 °С, за якої відмічається падіж до 50 % поголів’я. Недотримання зоогі-
гієнічних вимог у господарствах з вирощування кролів також є сприятливим фактором для по-
ширення різноманітних паразитарних захворювань [3, 4]. 

–––––––––– 
© Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Дубова О. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Столярова Ю. О., 2019. 
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Паразитофауна у кролів представлена найпростішими, гельмінтами й членистоногими у 
формі моно- або поліінвазій [5]. Псороптоз відчутно стримує розвиток кролівництва: у інвазо-
ваних тварин зменшується маса тіла на 10–35 %, погіршується якість м’яса та шкурок, молод-
няк погано росте і розвивається, а вартість племінних тварин суттєво знижується [6–9]. Також 
одним із найбільш поширених гельмінтозів у кролівничих господарствах України є пасалуроз: 
екстенсивність його інвазії (ЕІ) коливається у межах 40–90 % за інтенсивності інвазії (ІІ) від 
кількох екземплярів гельмінтів до ста тисяч гостриків [10–12]. Небезпека цього нематодозу по-
лягає у високій контагіозності та можливості безмежного розповсюдження [13–15]. 

Запровадження ефективних заходів боротьби та профілактики паразитарних хвороб кролів 
можливе тільки після ретельного аналізу етіології захворювань, адекватного підбору препаратів 
і методів їх застосування, загального стану організму тварин, сезону [16–18]. 

Тому метою дослідження було порівняти ефективність двох комплексних схем лікування 
кролів, уражених збудниками пасалурозу та псороптозу. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили в умовах приватних кролівничих 
господарств Бердичівського району Житомирської області впродовж 2017–2018 рр. на кролях 
порід фландр, а також сірий та білий велетень (n=30). Лабораторні дослідження скарифікатів 
шкіри, а також фекалій кролів, виконані y лабораторії паразитології кафедри паразитології, ве-
теринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Житомирського національного агроекологічного 
університету (ЖНАЕУ). 

Фекалії кролів досліджували за методом Фюллеборна (із розчином 40 % хлориду натрію) та 
комбінованим методом Дарлінга. Скарифікати зі шкіри прианальних складок зволожували 50 % 
водним розчином гліцерину, із подальшою мікроскопією за збільшення 4×10. 

Для знищення коростяних кліщів кролям першої групи застосовували вyшний спрей, виго-
товлений власноруч за змішування гасу та гліцерину (1:1). Гас – продукт нафтопереробки, зда-
вна відомий своїми акарицидними властивостями. Для зменшення подразнюючої дії на ушко-
джену шкіру вух, було вирішено розвести його гліцерином. 

Як антигельмінтик застосували Бровадазол плюс (ТОВ «Бровафарма», Україна) одноразово, 
у суміші з кормом, у дозі 5 г/10 кг живої маси. Діюча речовина Бровадазолу-плюс – піперазина 
адипінат (250 мг/г) і фенбендазол (30 мг/г). Період каренції по м’ясу становить 7 діб. 

Тваринам другої групи застосовyвали препарат комплексної дії, що ефективний як від нематод, 
так і ектопаразитів (у т. ч. акариформних кліщів роду Psoroptes) – Бровермектин 2 % (ТОВ «Брова-
фарма», Україна), у дозі 1 мл/50 кг. Дозу розділяли на 5 частин і щодня розводили одну частину в 
1/2 добової норми води для напування кролів. Діюча речовина Бровермектину 2 % – івермектин  
20 мг/мл. Виробником рекомендовано для обробки тварин Бровермектином 2 %, уранці на 2 години 
відключати систему водопостачання господарства. Забій кроликів на м'ясо після останнього засто-
сування препарату дозволяється через 24 доби. 

Для механічного очищення вух та розм’якшення коростяних нашарувань, кролям першої 
дослідної групи щоденно, упродовж перших 5-ти діб (потім через добу, впродовж ще 10-ти діб) 
застосовували розчин із йоду (спиртового розчину) та гліцерину (1:4). Кролям із другої дослід-
ної групи ретельно очищували вyшні раковини марлевими тампонами, змоченими розчином 
хлоргексидинy біглюканатy 0,05 % (O.L.KAR., Україна). Це необхідно для знищення патоген-
ної вториної мікрофлори, підвищення ефективності антипаразитарниx засобів та покращення їх 
достyпy до шкіри. 

Окрім того, y 1-ий день лікування кролям другої групи застосовyвали протизапальний засіб 
Дексакел 02 (KELAN.V., Бельгія), внyтрішньомʼязово, 0,1/1 кг маси тіла для покращення зага-
льного станy тварин за рахунок зниження інтенсивності запальних процесів і свербежy. Дію-
чою речовиною Дексакелу 02 є дексаметазон натрію фосфатану 2,64 мг в 1 мл препарату. 

За організаційних заходів боротьби зі псороптозом і пасалурозом кролів, хворі тварини бу-
ли відокремлені від здорових, у їх клітках щоденно замінювали підстилку та видаляли гній, раз 
на 3 доби проводили поточну дезінфекцію розчином препарату Бровадез-плюс (ТОВ «Бровафа-
рма», Україна).  

Результати дослідження. Кліщі Psoroptes cuniculi (Ps. cuniculi), а також нематоди Passalu-

rus ambiquus (P. ambiquus) одночасно були виявлені у організмі двадцятьох із 30-ти дорослих 
кролів (ЕІ=65 %).  
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Клінічним обстеженням інвазованих кролів (n=20) встановлено місцеві ураження вух: свер-
біж і гіперемія шкіри, наявність темно-коричневиx лусочок, нaxил голови на бік до хворого 
вуxa, поведінкова реакція на пальпацію (рис. 1). Виявлено періодичні проноси та розчухи в ді-
лянці навколо ануса. Також уражені кролі були пригнічені, мали знижений апетит.  

 

 
Рис. 1. Частота прояву клінічних ознак за псороптозу кролів. 

 
Варто відмітити, що у 60 % випадків псороптозу ураженою була лише одна вушна ракови-

на. Однак, навіть за умови двобічного ураження, в одному з вух тварини воно проявлялось зна-
чно інтенсивніше, ніж у іншому. 

ІІ Ps. cuniculi становила 5-15 екземплярів живих кліщів, а P. ambiquus – 8-19 яєць у полі зо-
ру мікроскопа. 

Для апробації ефективних схем лікування кролів (табл. 1), одночасно уражених гельмінтами 
і коростяними кліщами, було сформовано дві групи спонтанно уражених тварин (n=10). 

Кролям першої групи застосували препарати, що характеризуються коротким періодом ка-
ренції по м’ясу та є вільнодоступними для більшості власників кролів у сільській місцевості. 
На кролях другої дослідної випробували препарати більш сучасні та вартісні, що потенційно 
мають високу ефективність від екто- та ендопаразитів і можуть бути використані як в племін-
них господарствах, так і для кролів декоративних порід чи домашніх улюбленців. 

 
Таблиця 1 – Сxема лікyвання кролів, хворих на псороптоз і пасалуроз (n=10) 

Препарат 
Доба (від початку лікування) 

1 5 10 

Перша дослідна група 

Розчин йод + гліцерин (1:4) нашкірно нашкірно нашкірно 

Спрей гас+гліцерин (1:1) нашкірно нашкірно нашкірно 

Бровадазол плюс 5 г/10 кг маси тіла - - 

Друга дослідна група 

Xлоргексидин біглюканат 0,05% нашкірно нашкірно нашкірно 

Дексакел 02 0,1/ 1кг маси тіла - - 

Бровермектин 2 %, упродовж 5-ти діб 
поспіль 

орально1 мл/50 кг маси тіла 
орально 1 мл/50 кг маси 

тіла 
 

Дослідження нашарувань та скарифікатів зі шкіри внутрішньої поверхні вушних раковин 
продемонстрували, що у кролів 1-ої групи на 10-ту добу після початку лікування ІІ Ps. cuniculi 
знизилась до 2–5-ти екземплярів живих кліщів у полі зору мікроскопа, а на 15-ту добу – аж до 
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1–2. Через 20 діб від початку експерименту, живих кліщів у зразках від усіх тварин цієї групи 
не виявляли (інтенсефективність та екстенсефективність склали 100 %). 

Аналогічне тестування зразків від пацієнтів 2-ої групи показало зниження ІІ Ps. cuniculi до 
2 екземплярів живих кліщів у полі зору мікроскопа вже на 10-ту добу, а їх повне зникнення – на 
15-ту добу від початку терапії. 

Динаміку кількості збудників, виявлених за лабораторного дослідження зразків упродовж 
експерименту, представлено у таблиці 2. 

Проведені нами дослідження показали, що пероральне введення розчину Бровермектину 2 % 
у складі комплексної терапії для лікування кролів, уражених одночасно Ps. cuniculi та P. ambiquus, 
на 15-ту добу від початку лікування має 100 % показники ефективності.  

 
Таблиця 2 – Динаміка ІІ та ЕІ y кролів дослідних груп упродовж лікyвання, n=10 

Група Збудник 

Доба лікування 

1 10 15 20 

ІІ ЕІ ІІ ЕІ ІІ ЕІ ІІ ЕІ 

Перша 
Ps. cuniculi 

5-13 100 2-5 50 1-2 20 - - 
Дрyга 5-13 100 1-2 30 - - - - 
Перша 

P. ambiquus 
8-19 100 4-7 60 3-5 60 1-3 50 

Дрyга 8-19 100 1-3 20 - - - - 

Примітка: ІІ – екземплярів збудника у полі зору мікроскопа; ЕІ – % інвазованих кролів. 
 
Акарицидна ефективність зовнішнього застосування екстемпорального розчину гасу з гліцери-

ном (1:1) у формі спрею також становила 100 %, однак лише на 20-ту добу інтенсивного та регуля-
рного розпилювання. Водночас, антигельмінтик Бровадазол-плюс не проявив бажаного результату 
щодо збудників пасалурозу – максимальна його екстенсефективність на 20-ту добу становила 50 %, 
хоча й при незначних показниках залишкової ІІ (1–3 яйця P. ambiquus у полі зору мікроскопа). 

Обговорення. На фізіологічні процеси в організмі тварин, їх продуктивність та резистент-
ність до захворювань впливає мікроклімат приміщення, який зумовлений кліматичними умова-
ми місцевості, плановими рішеннями будівлі, способом утримання тварин, ефективністю вен-
тиляційної системи, щільністю посадки поголів'я тощо [19]. У випадках недотримання будь-
яких зоогігієнічних норм, а також вимог щодо утримання тварин, серед поголів’я кролів у гос-
подарствах значного поширення набувають паразитарні захворювання [20]. 

Так, якщо відносна вологість повітря у крільчатнику в період березень–квітень перевищить 
65 %, температура повітря коливатиметься в межах +10-15 °С та будуть наявні протяги (за 
швидкості руху повітря 0,5–1,2 м/с), це призведе до підвищення ризику ураження кролів збуд-
никами інвазійних захворювань, зокрема псороптозу й пасалурозу [21]. 

Ефективність терапії кролів за інвазійних хвороб безпосередньо залежить від правильності 
вибору лікарських засобів, методів їх застосування, загального стану тварин і сезону [22]. Для 
боротьби із акарифорними кліщами та нематодозами препарати групи макроциклічних лактонів 
(продукти життєдіяльності актиноміцетів Streptomyces avermitis – івермектин, дорамектин, мок-
сидектин, селамектин тощо) добре себе зарекомендували. Результатом дії цих засобів є параліч 
і смерть членистоногих та круглих паразитичних червів [23, 24].  

До сьогодні науковці-паразитологи не дійшли єдиної думки щодо дозування, кратності й 
методу введення івермектину для елімінації Ps. cuniculi у кролів [25]. За даними Pandey V. S. 
[26] було встановлено, що введення івермектину в дозі 200 мкг/кг 1-разово дозволяє досягти 
лікувального ефекту. Водночас  Curtis S. K. [27] зазначає високу ефективність цього препарату 
у дозі 400 мкг/кг двічі, з інтервалом в 18 діб. Згідно з даними Kurade N. P. [28], тільки ін’єкція 
івермектину в дозі 200 мкг/кг 4-разово з інтервалом у 7 діб приводить до 100 % ефекту. 
Bowman D. D. [29] зареєстрував, що 2-разове застосування препарату з інтервалом в 14 діб у 
дозі 200 мкг/кг має високу протипаразитарну ефективність (99,61 %).  

Слід зазначити, що поряд із високими показниками протипаразитарної ефективності, деякі 
практики вказують на один із значних недоліків ін’єкційних форм івермектину, а саме сильну 
больову реакцію за введення [30]. Ураховуючи наведені вище дані, можна зробити висновок, 
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що пошук безболісних методів обробки кролів за псороптозу є актуальним завданням для вете-
ринарної науки і практики [31, 32]. 

Згідно із результатами наших досліджень, кролям при сумісній інвазії (коростяні кліщі та нема-
тоди) доцільно використовувати препарати на основі івермектину (у нашому досліді – Бровермек-
тин 2 %). У випадку необхідності лікування лише псороптозу, можна скористатися акарицидним 
розчином гасу на гліцерині (1:1) у вигляді спрею. 

Для достатньої ефективності лікування кролів за псороптозу необхідно регулярно очищати 
уражену поверхню вух від гнійно-паразитарного ексудату. Для цього використовують розчин йоду 
+ гліцерину (1:4), або хлоргексидин біглюконат 0,05 %. Доречним також є застосування Дексакелу 
02 (одноразово, внyтрішньомʼязово y дозі 0,1/1 кг маси тіла) із метою покращення загального станy 
тварин. 

Використання Бровадазолу-плюс (одноразово із кормом, у дозі 5 г/10 кг маси тіла) не забезпе-
чує 100 % знищення P. ambiquus, однак за рахунок короткого періоду каренції (лише 7 діб), за не-
обхідності, він може бути застосований для відгодівельних кролів упродовж останніх 2-ох тижнів 
перед забоєм. На противагу, період каренції по м’ясу препарату Бровермектин 2 % становить міні-
мум 24 доби. 

Таким чином, схема терапії псороптозу та пасалурозу з використанням Бровермектину 2 %, 
хлоргексидину біглюконату та Дексакелу 02 може бути успішно застосована в племінних гос-
подарствах, або ж для кролів декоративних порід. 

Схема, що передбачає застосування розчинів йоду на гліцерині та гасу на гліцерині, а також 
антигельмінтика Бровадазол-плюс, може бути рекомендована до застосування як бюджетний 
варіант для дрібних кролеферм, де власник може затратити більше часу й менше коштів для 
лікування уражених кролів. 

Висновки. 1. При суміщеній інвазії (Ps. cuniculi та P. ambiquus) кролям доцільно застосо-
вувати препарати на основі івермектину: наприклад, Бровермектин 2 % орально у дозі 1 мл/50 кг 
(дозу слід розділяли на 5 частин та щодня розводити одну частину в 1/2 добової норми води). 
За необхідності лікування кролів за псороптозу як моноінвазії, можна скористатися розчином 
гасу на гліцерині (1:1) у вигляді спрею. 

2. Важливою умовою для ефективної терапії кролів за псороптозу є обов’язкова регулярна ме-
ханічна очистка уражених вух від гнійно-паразитарного ексудату за допомогою розчину йод + глі-
церин (1:4) або хлоргексидину біглюконату 0,05 %. Із метою покращення загального станy тварин 
доцільно застосовувати Дексакел 02 (одноразово, внyтрішньомʼязово y дозі 0,1/1 кг маси тіла). 

Перспективою подальших досліджень вбачаємо проведення ветеринарно-санітарної оцінки 
м’яса кролів по завершенні періоду каренції застосованих препаратів, заснованої на хіміко-
токсикологічному тестуванні. 

Відомості про дотримання біотичних норм. Процедури, які включають експерименти на тва-
ринах, було проведено відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», 
схвалених на Першому національному конгресі з біоетики (м. Київ, 20.09.2001 р.) та узгоджених із 
положеннями Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для 
дослідних та інших наукових  цілей» (м. Страсбург, 18.03.1986 р.) із дотриманням вимог статті 26 
Закону України № 5456-VІ від 16.10.2012 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження» та 
Директиви ЄС 86/609/ ЄЄС від 24.11.1986 р. Це підтверджено Актом біоетичної експертизи Комісії 
Житомирського національного агроекологічного університету № 3/2018 р. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 
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Cравнительная эффективность комплексных схем лечения кроликов при пасалурозе и псороптозе 

Фещенко Д.В., Згозинская О.А., Дубовая О.А., Бахур Т.И., Гончаренко В.П., Столярова Ю.А.   
Псороптоз и пасалуроз у кроликов при содержании их в антисанитарных условиях часто приобретает массовое 

проявление. Для повышения эффективности лечения кроликов целесообразно применять комбинированные препа-
раты на основе действующих веществ с различными механизмами действия на паразитов. Кроликам первой опытной 
группы применили обработку спрэем с акарицидными свойствами керосин + глицерин (1:1) трижды с интервалом  
5 дней. Опрыскивание внутренней поверхности ушей проводили после механической очистки марлевыми тампона-
ми, смоченными в растворе йод + глицерин (1: 4). Для уничтожения гельминтов применили Бровадазол-плюс (в дозе 
5 г/10 кг массы тела), орально с кормом, однократно. Для животных второй опытной группы был избран гельминто-
акарицид Бровермектин 2 %, его применили орально в дозе 1 мл/50 кг массы тела, разделенной на 5 суток регуляр-
ного применения. Механическую обработку ушей хлоргексидином биглюконат проводили аналогично кроликов 
первой группы дважды в сутки в течение 10 суток. В день обработки больным кроликам второй группы вводили 
Дексакел 0,2 % (KELAN.V., Бельгия) внyтримышечно в дозе 0,1/1 кг массы тела, с целью улучшения общего состоя-
ния животных. 

При совмещенной инвазии (чесоточные клещи и нематоды) кроликам целесообразно применять препараты на 
основе ивермектина (в нашем опыте – Бровермектин 2 % в дозе 1 мл/50 кг, которую разделяли на 5 частей и ежедне-
вно разводили одну часть в 1/2 суточной нормы воды ). В случае необходимости лечения только псороптоза можно 
воспользоваться раствором керосина на глицерине (1:1) в виде спрея. 

Обязательным условием эффективной терапии псороптоза является регулярная механическая очистка поражен-
ных ушей от гнойно-паразитарного экссудата раствором йод + глицерин (1:4), или хлоргексидин биглюконат 0,05 %. 
Уместно использование Дексакела 02 (однократно, внyтримышечно в дозе 0,1/1 кг массы тела) с целью улучшения 
общего состояния животного. 

Использование Бровадазола-плюс (однократно, с кормом в дозе 5 г/10 кг массы тела) не обеспечило 100 % унич-
тожение Passalurus ambiquus, но благодаря малому периоду каренции (всего 7 суток) при необходимости может 
быть применен откормочным кроликам в последние 2 недели перед забоем. В противоположность, период каренции 
Бровермектина 2 % составляет минимум 24 сутки. 

Ключевые слова: кролики, псороптоз, пасалуроз, бровермектин, акарицидная эффективность, Дексакел 02. 
 

Comparative effectiveness of complex treatment schemes for rabbits with pasalurosis and psoroptosis 

Feshchenko D., Zghozinska O., Dubova O., Bakhur T., Goncharenko V., Stoliarova Yu. 

Psoroptosis and pasalurosis in rabbits for their maintenance in unsanitary conditions often becomes massive. To increase 
the effectiveness of treatment of rabbits it is expedient to use combined drugs based on active substances with different 
mechanisms of action on parasites. Rabbits of the first experimental group applied spray treatment with acaricidal properties 
of kerosene + glycerol (1:1) three times with an interval of 5 days. Spraying the inner surface of the ears was carried out after 
mechanical cleaning with gauze swabs soaked in iodine solution + glycerin (1:4). To destroy the helminths, brovadasol plus 
(5 g/10 kg body weight), orally with food, was administered once. For animals of the second experimental group, the 
"brovermectin 2%" helminthoacaricide was chosen, it was orally administered at a dose of 1 ml/50 kg body weight, divided 
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into 5 days of regular use. Mechanical treatment of ear with chlorhexidine bigluconate was carried out analogously to rabbits 
of the first group twice a day for 10 days. On the day of treatment with the rabbits in the second group, Dexacel 0.2 % 
(KELAN.V., Belgium) was injected intramuscularly with a dose of 0.1/1 kg of body weight, in order to improve the general 
animal's stanchion. 

For combined infestations (scabies and nematodes) it is advisable to use preparations based on ivermectin (in our 
study, "Brovermectin 2%" at a dose of 1 ml/50 kg, which was divided into 5 parts and daily diluted one part in 1/2 of 
the daily water) In the case of the need to treat only psoroptosis, one can use a kerosene solution in glycerol (1:1) in 
the form of a spray. 

A prerequisite for the effective treatment of psoropathy is the regular mechanical cleaning of the affected ears from 
the purulent parasitic exudate or iodine solution + glycerol (1:4) or Chlorhexidine bigluconate 0,05%. It is appropriate to 
use "Dexacel 02" (one time, non-inflammatory y dose of 0.1/1 kg body weight) in order to improve the general animal's 
condition. 

The use of "Brovadazole plus" (once, with food, at a dose of 5 g/10 kg body weight) did not ensure 100% destruction of 
Passalurus ambiquus, but due to the short carencia period (only 7 days), if necessary, can be applied to fattening rabbits in the 
last 2 weeks before slaughter. In contrast to the period of carencia, "Brovermectin 2%" is at least 24 days. 

Key words: rabbit, psoroptosis, pasalurosis, brovermectin, acaricidal efficacy, Dexacel 02. 
 

Надійшла 04.04.2019 р. 
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ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ  

НЕМАТОДОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ ОВЕЦЬ В УМОВАХ  

ГОСПОДАРСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Нематодози травного каналу овець поширені як в Україні, так і за її межами. Збудники цих захворювань у ви-
гляді моноінвазій, а також за асоціативного перебігу з іншими інвазійними хворобами, завдають вівцегосподарствам 
значних економічних збитків. Систематичні моніторингові дослідження, які здійснюються з метою встановлення 
характерної для певного регіону гельмінтофауни, є запорукою успішної боротьби з паразитарними хворобами. Відо-
мості про видовий склад збудників, що спричинюють інвазійні захворювання у тварин на території певного регіону, 
дозволяють провести науково обґрунтований підбір препаратів та застосувати ефективні, економічно обґрунтовані 
лікувально-профілактичні заходи. Тому метою досліджень було встановити поширення нематодозів травного каналу 
овець та особливостей їх перебігу в умовах вівцегосподарств території Київської області (Центральний регіон Укра-
їни). Дослідження проводили в умовах вівцегосподарств Київської області (Баришівського, Білоцерківського, Згу-
рівського, Переяслав-Хмельницького, Сквирського, Таращанського, Фастівського та Яготинського районів). Гельмі-
нтоовоскопію проб фекалій проводили за методом Мак Мастера. За результатами копроовоскопічної діагностики 
овець, на території Київської області встановлено значне розповсюдження нематодозів травного каналу (екстенсив-
ність інвазії становила 48,79 %). За морфологічними ознаками яєць, виділених з фекалій хворих тварин, встановлено 
паразитування нематод з трьох підрядів: Strongylata (38,98 %), Trichocephalata (33,36 %) та Rhabditata (27,66 %). 
Зареєстровано, що найбільш неблагополучними щодо нематодозів травного тракту виявилися вівцегосподарства 
Білоцерківського, Яготинського та Згурівського районів (ЕІ – 61,49; 59,73 та 54,17 % відповідно). Захворювання ре-
єстрували у вигляді як моно- так і мікстінвазії. Домінуючим виявився асоціативний перебіг захворювань (75,03 % від 
загальної кількості хворих тварин) з дво-, три-, чотири- та п’ятикомпонентними асоціаціями збудників паразитів 
овець (47,63; 35,47; 11,50 та 5,40 % відповідно). Встановлено, що нематодози травного каналу овець (стронгіляти 
травного каналу, стронгілоїдеси та трихуриси) перебігають у складі мікстінвазій, співчленами яких є: еймерії, моніє-
зії та мелофаги у різних комбінаціях. 

Ключові слова: нематодози, стронгілятози травного каналу, трихуриси, стронгілоїдеси, копроовоскопічні дос-
лідження. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. За географо-кліматичними харак-
теристиками Україна має сприятливі умови для інтенсивного розвитку сільського господарс-
тва, зокрема й галузі вівчарства [1, 2]. Слід зауважити, що ці умови також є сприятливими 
для широкого розповсюдження серед тварин, у тому числі й овець, різних паразитарних за-
хворювань [3, 4].  

Біорізноманіття фауни гельмінтів, зокрема й нематодозів травного каналу у овець та інших 
видів тварин, залежить від видових особливостей, біотичних, абіотичних і технологічних фак-
торів, а також можливостей пристосування збудників гельмінтозів до антропогенних змін у зо-
внішньому середовищі. Практично кожен вид, кожне фауністичне угруповання основних збуд-
ників у систематиці паразитичних червів і кожна екосистема перебувають під впливом людсь-
кої діяльності й мають адаптуватися до цього [5, 6]. 

Із даних літератури відомо, що видовий склад збудників нематодозів травного каналу овець 
у різних країнах світу представлений, переважно, збудниками стронгілятозів органів травлення, 
трихурозу, скрябінемозу, стронгілоїдозу та капіляріозу. Дослідниками визнано, що фауна збуд-
ників стронгілятозів травного каналу, що паразитують у домашніх овець, є найрізноманітні-
шою, порівняно з іншими нематодами в органах травного тракту тварин [7−9]. 

Відомо, що збудники паразитарних захворювань як у вигляді моноінвазій, так і за асоціати-
вного перебігу, здатні завдавати організму овець значної шкоди, а господарствам – збитків [10]. 

Нематодози травного каналу овець мають значне розповсюдження у різних країнах світу. 
Так, у Єгипті ураженість овець стронгілятами травного каналу склала 19,21 %, стронгілоїдеса-

–––––––––– 
© Мельничук В. В., Антіпов А. А., 2019. 
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ми – 4,02 %, трихурисами – 2,08 % [11]. В умовах Іраку (м. Ербіль) екстенсивність нематодоз-
ної інвазії склала 40,46 %, в тому числі: 17,2 % Nematodirus spp., 13,02 % Strongylus spp., 4,18 % 
Marshaligia spp. та 2,79 % Trichurus spp. [12]. В Іспанії рівень інвазованості нематодами серед 
овець склав 100 %, науковцями ідентифіковано збудників наступних родів: Chabertia, Cooperia, 

Haemonchus, Nematodirus, Oesophagostomum, Teladorsagia, Trichostrongylus та Trichuris spp. [13]. 
У різних частинах Ефіопії у овець дослідниками зафіксовані високі показники інвазованості 
нематодами травного каналу (до 95,0 %). Науковцями в цьому регіоні ідентифіковано збуд-
ників: Haemonchus, Trichostrongylus, Trichuris, Oesophagostomum, Bunostumumand, Strong-

loides [14–16]. В умовах Бангладешу науковцями встановлено паразитування у овець нема-
тод, а саме: Bunostomum spp. (19,0 %), Trichuris spp. (2,1 %), Strongyles (62,6 %) та Strongy 

loides spp. (9,5 %) [17]. В Естонії показник інвазованості овець нематодами становив: Strongy 

lida spp. (94,6 %), Strongyloides spp. (70,7 %), Trichuris spp. (9,8 %) [18]. В умовах Нігерії інва-
зованість овець збудниками Haemonchus spp. сягала 22,92 %, Strongyloides spp. 18,78 %, 
Trichuris spp. 8,33 % [19]. На території Словакії науковці встановили високий показник інва-
зованості овець збудниками стронгілятозів травного каналу – 82,6 %, меншою мірою виявля-
ли стронгілоїдесів та трихурисів (28,4 і 9,7 % відповідно) [20]. В Індії у овець науковці зафік-
сували паразитування нематод: Haemonchus contortus, Trichstrongylus spp., Trichuris spp. та 
Strongyloides papillosus [21].  

Аналізуючи літературні дані українських науковців, встановлено, що проблематика немато-
дозів травного каналу овець опрацьована недостатньо. У доступній літературі виявлено неве-
лику кількість інформації. Встановлено, що на території Полтавської області інвазованість 
овець стронгілятами органів травлення становить 54,60 % [22, 23]. У Харківській області ви-
значено інвазування овець збудниками стронгілят і трихурисів (ЕІ = 87,5 й 35,4 % відповідно) 
[24]. У різних районах Одеської області, за даними дослідників, серед нематод травного каналу 
виявлено стронгілят та стронгілоїдесів (ЕІ від 11,8 до 61,0 %) [25]. 

Таким чином, складна економічна ситуація в державі у цілому, низький рівень ветеринарно-
санітарної культури, нестача лікувально-профілактичних засобів, а також відсутність окульту-
рених пасовищ для випасання овець зумовлюють появу напруженої епізоотичної ситуації щодо 
цієї групи захворювань.  

У зв’язку з недостатньою інформацією щодо поширення нематодозів травного каналу овець на 
території різних регіонів України, це питання є актуальним і має наукове та практичне значення.  

Мета дослідження полягала у встановленні поширення нематодозів травного каналу овець 
та особливостей їх перебігу в умовах вівцегосподарств на території Київської області. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили упродовж 2017–2019 рр. на базі 
наукової лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 
державної аграрної академії.  

Вивчення поширення нематодозів шлунково-кишкового тракту проводили в умовах вівце-
господарств різного типу (сільськогосподарські підприємства, особисті підсобні та фермерські 
господарства) на території Київської області (Баришівський, Білоцерківський, Згурівський, Пе-
реяслав-Хмельницький, Сквирський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони).  

Досліджували овець порід романовська, асканійська тонкорунна та курдючна віком від 4 
місяців до 5 років. Інвазованість овець збудником мелофагозу вивчали згідно із загальновідо-
мими методиками. Гельмінтоовоскопію проб фекалій проводили за методом Мак Мастера. Ос-
новним показником інвазованості овець була екстенсивність інвазії (ЕІ). 

Результати дослідження. За результатами копроовоскопічної діагностики овець, що про-
водили на території різних районів Київської області (центральна частина України), встановле-
но значне розповсюдження нематодозів травного каналу. Зареєстровано, що хворих на немато-
дози овець виявляли в господарствах усіх досліджуваних районів області, незалежно від форми 
власності та потужності господарств. 

За морфологічними ознаками яєць, виділених із фекалій хворих тварин, флотаційним мето-
дом діагностики за Мак-Мастером встановлено паразитування нематод з підрядів Strongylata, 
Trichocephalata та Rhabditata. Зареєстровано, що найчастіше (38,98 %) у тварин досліджуваного 
регіону діагностували збудників стронгілятозів травного каналу (рис. 1), дещо меншою мірою − 
збудників трихурозу (33,36 %) та стронгілоїдозу (27,66 %).  
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Рис. 1. Співвідношення виділених компонентів нематодозів травного  

каналу овець на території Київської області. 
 
Варто зазначити, що середній показник інвазованості овець на території досліджуваного ре-

гіону склав 48,79 % (табл. 1). Екстенсивність нематодозної інвазії в овець в умовах господарств 
досліджуваного регіону була неоднаковою та коливалась у межах від 30,36 до 61,49 %. 

 
Таблиця 1 − Поширення нематодозів травного каналу овець в умовах господарств Київської області 

Район Досліджено (гол.) Інвазовано (гол.) ЕІ, % 

Баришівський 242 118 48,76 
Білоцерківський 148 91 61,49 
Згурівський 360 195 54,17 
Переяслав-Хмельницький 246 95 38,62 
Сквирський 157 58 36,94 
Таращанський 115 40 34,78 
Фастівський 56 17 30,36 
Яготинський 293 175 59,73 

Всього по області 1617 789 48,79 
 

Дослідженнями встановлено, що найбільшу кількість інвазованих тварин зареєстровано у гос-
подарствах Білоцерківського, Яготинського та Згурівського районів (ЕІ – 61,49; 59,73 та 54,17 % 
відповідно). Дещо меншу кількість хворих овець (48,76 %) виявлено в господарствах Баришівсько-
го району. Найбільш благополучними щодо нематодозів травного каналу овець виявилися вівцего-
сподарства Переяслав-Хмельницького (ЕІ=38,62 %), Сквирського (ЕІ=36,94 %), Таращанського 
(ЕІ=34,78 %) і Фастівського (ЕІ=30,36 %) районів Київської області. 

Копроовоскопічними дослідженнями встановлено, що нематодози травного каналу овець в 
умовах вівцегосподарств досліджуваного регіону перебігали як у складі мікстінвазій (75,03 %), 
так і у вигляді моноінвазії (24,97 %), (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Відсоткове співвідношення нематодозних моноінвазій та у складі  

мікстінвазій овець на території Київської області. 
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Серед моноінвазій, найбільш поширеними виявилися представники групи стронгілят 
травного каналу (55,84 %). Меншою мірою у овець реєстрували стронгілоїдесів (24,87 %) та 
трихурисів (19,29 %). 

Слід зауважити, що найчастіше реєстрували асоційований перебіг нематодозів травного 
тракту у овець (рис. 3). Так, дво- і трикомпонентні мікстінвазії спостерігали у 47,63 та 35,47 % 
відповідно.  

47,63%

35,47%

11,50%
5,40%

2-компонентні 3-компонентні 4-компонентні 5-компонентні
 

Рис. 3. Відсоткове співвідношення мікстінвазій овець, компонентами  

яких є нематоди шлунково-кишкового каналу. 

 
Меншою мірою (11,50 та 5,40 %) у господарствах досліджуваного регіону фіксували 

комбінації нематод із чотирма та п’ятьма видами паразитів. 
Загалом, із виділених збудників мікстінвазій в умовах вівцегосподарств досліджуваного ре-

гіону зафіксовано 38 різних комбінацій збудників паразитів (табл. 2). 
Із двокомпонентних асоціацій зареєстровано 11 різновидів комбінацій збудників інвазійних 

захворювань (282 випадки від загальної кількості хворих на мікстінвазії овець). Найбільш по-
ширеною виявилася асоціація паразитів, яка представлена збудниками стронгілят та еймерій, 
що склало 13,18 % від загальної кількості хворих на мікстінвазії овець (27,66 % всередині групи 
двокомпонентних асоціацій). Асоціації паразитів, компонентами яких були: трихуриси й мело-
фаги; стронгіляти й трихуриси; трихуриси й еймерії; стронгілоїдеси й еймерії; стронгіляти й 
мелофаги; стронгілоїдеси й трихуриси; стронгіляти й стронгілоїдеси; стронгілоїдеси й мелофа-
ги, а також трихуриси й монієзії реєстрували меншою мірою – від 5,74 до 1,52 % від загальної 
кількості хворих на мікстінвазії тварин (всередині групи від 12,05 до 3,19 %). 

Найрідше діагностували мікстінвазії, компонентами яких були стронгілоїдеси та монієзії – 
0,85 % (всередині групи – 1,77 %). 

Трикомпонентні асоціації паразитів реєстрували меншою мірою (210 випадків від загальної 
кількості хворих на мікстінвазії тварин). Зафіксовано 16 різновидів комбінацій збудників. Слід 
зауважити, що кожна з виділених комбінацій не перевищила 5 % Еі.  

Так, у межах від 4,56 до 3,04 % зафіксовано асоціації, співчленами яких були: стронгілоїде-
си, трихуриси, мелофаги; стронгілоїдеси, трихуриси, еймерії; стронгіляти, стронгілоїдеси, три-
хуриси; стронгіляти, стронгілоїдеси, монієзії; стронгіляти, трихуриси, еймерії (всередині групи 
в межах 12,86–8,57 %). 

Меншою мірою (у межах 2,70−1,18 % від загальної кількості хворих на мікстінвазії тварин) 
реєстрували комбінації, співчленами яких були збудники: стронгілят, еймерій, мелофаг; строн-
гілят, стронгілоїдесів, еймерій; трихурисів, еймерій, мелофаг; трихурисів, еймерій, монієзій; 
cтронгілоїдесів, еймерій, мелофаг; стронгілят, трихурисів, монієзій; стронгілоїдесів, монієзій, 
мелофаг; стронгілят, еймерій, монієзій (всередині групи їх реєстрували в межах 7,62−3,33 %). 

Частка мікстінвазій, комбінаціями яких були збудники: стронгілят, стронгілоїдесів, мело-
фаг; стронгілоїдесів, трихурисів, монієзій; стронгілят, трихурисів, мелофаг була найменшою та 
не перевищувала 1 %. Відсоток цих комбінацій від загальної кількості хворих на мікстінвазії 
тварин коливався в межах 0,68−0,17 % (всередині групи цей показник становив 1,90−0,48 %). 



ISSN 2310-4902                                 Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2019 

 

79 

Таблиця 2 − Поширення нематодозів травного каналу овець у складі мікстінвазій в умовах вівцегосподарств 

Київської області (n=592) 

№ з/п Асоціації паразитів Уражено, голів % 

1. Двокомпонентні, у т.ч.: 282 47,63 

1.1 стронгіляти + еймерії 78 13,18 
1.2. трихуриси + мелофаги 34 5,74 
1.3. стронгіляти + трихуриси 27 4,56 
1.4. трихуриси + еймерії 27 4,56 
1.5. стронгілоїдеси + еймерії 26 4,39 
1.6. стронгіляти + мелофаги 25 4,22 
1.7. стронгілоїдеси + трихуриси 24 4,05 
1.8. стронгіляти + стронгілоїдеси 15 2,53 
1.9. стронгілоїдеси + мелофаги 12 2,03 

1.10. трихуриси + монієзії 9 1,52 
1.11. стронгілоїдеси + монієзії 5 0,85 

2. Трикомпонентні, у т.ч.: 210 35,47 

2.1. стронгілоїдеси + трихуриси + мелофаги  27 4,56 
2.2. стронгілоїдеси + трихуриси + еймерії 25 4,22 
2.3. стронгіляти + стронгілоїдеси + трихуриси  24 4,05 
2.4. стронгіляти + стронгілоїдеси + монієзії 24 4,05 
2.5. стронгіляти + трихуриси + еймерії 18 3,04 
2.6. стронгіляти + еймерії + мелофаги  16 2,70 
2.7. стронгіляти + стронгілоїдеси + еймерії 14 2,36 
2.8. трихуриси + еймерії + мелофаги 13 2,20 
2.9. трихуриси + еймерії + монієзії 10 1,70 

2.10. стронгілоїдеси + еймерії + мелофаги 9 1,52 
2.11. стронгіляти + трихуриси + монієзії 8 1,35 
2.12. стронгілоїдеси + монієзії + мелофаги 7 1,18 
2.13. стронгіляти + еймерії + монієзії 7 1,18 
2.14. стронгіляти + стронгілоїдеси + мелофаги 4 0,68 
2.15. стронгілоїдеси + трихуриси + монієзії  3 0,51 
2.16. стронгіляти + трихуриси + мелофаги 1 0,17 

3. Чотирикомпонентні, у т.ч.: 68 11,50 

3.1. стронгіляти + стронгілоїдеси + трихуриси + еймерії 33 5,57 
3.2. стронгіляти + трихуриси + монієзії + мелофаги 11 1,86 
3.3. стронгіляти + трихуриси + еймерії + монієзії 11 1,86 
3.4. стронгіляти + трихуриси + еймерії + мелофаги 5 0,85 
3.5. трихуриси + стронгілоїдеси + монієзії + мелофаги 4 0,68 
3.6. стронгіляти + трихуриси + стронгілоїдеси + монієзії 3 0,51 
3.7. стронгіляти + стронгілоїдеси + еймерії +мелофаги 1 0,17 

4. П’ятикомпонентні, у т.ч.: 32 5,40 

4.1. стронгіляти + стронгілоїдеси + трихуриси + еймерії + мелофаги  14 2,36 
4.2. стронгіляти + стронгілоїдеси + трихуриси + еймерії + монієзії 14 2,36 
4.3. стронгілоїдеси + трихуриси + еймерії + монієзії + мелофаги 2 0,34 
4.4. стронгіляти + стронгілоїдеси + трихуриси + монієзії + мелофаги  2 0,34 

 

Чотирикомпонентні асоціації збудників зареєстровано в 68 випадках від загальної кількос-
ті хворих на мікстінвазії овець. Усього встановлено 7 різних комбінацій паразитів. Найчастіше 
(5,57 %) діагностували асоціацію, компонентами якої були стронгіляти, стронгілоїдеси, триху-
риси та еймерії (всередині групи цей показник склав 48,53 %).  

Комбінації, співчленами яких були стронгіляти, трихуриси, монієзії, мелофаги та стронгіля-
ти, трихуриси, еймерії, монієзії реєстрували у 1,86 % від загальної кількості хворих на мікстін-
вазії тварин (усередині групи цей показник склав 16,18 %). Решта асоціацій, що складалися зі: 
стронгілят, трихурисів, еймерій, мелофаг; трихурисів, стронгілоїдесів, монієзій, мелофаг; стро-
нгілят, трихурисів, стронгілоїдесів, монієзій; стронгілят, стронгілоїдесів, еймерій, мелофаг не 
перевищували 1 %, та коливались у межах 0,85−0,17 % від загальної кількості хворих на мікс-
тінвазії тварин (усередині групи цей показник становив 7,35−1,47 %). 
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Група п’ятикомпонентних асоціацій виявилася найменш чисельною як за кількістю комбі-
націй (4 комбінації), так і чисельністю хворих тварин (32 випадки від загальної кількості хво-
рих на мікстінвазії овець).  

Левову частку в групі (2,36 %) займали асоціації, співчленами яких були стронгіляти, стро-
нгілоїдеси, трихуриси, еймерії, мелофаги та стронгіляти, стронгілоїдеси, трихуриси, еймерії, 
монієзії (всередині групи їх показник складав 43,75 %). Меншою мірою (0,34 %) виявляли ком-
бінації, співчленами яких були стронгілоїдеси, трихуриси, еймерії, монієзії, мелофаги та строн-
гіляти, стронгілоїдеси, трихуриси, монієзії, мелофаги (всередині групи − 6,25 %). 

Отже, із отриманих даних видно, що нематодози травного каналу овець (стронгіляти, строн-
гілоїдеси та трихуриси) перебігають у складі мікстінвазій, співчленами яких є: еймерії, монієзії 
та мелофаги у різних комбінаціях. 

Обговорення. Вивченню проблеми поширення паразитарних захворювань у овець як в на-
шій державі, так і світі, присвячена значна кількість праць [7–9, 25−28]. У своїх працях дослід-
ники вказують на значне розповсюдження паразитарних захворювань овець, у тому числі й не-
матодозів травного каналу, що узгоджується з отриманими нами даними. За морфологічними 
характеристиками яєць, що виявляли у фекаліях овець, диференційовано нематод травного ка-
налу, що належать до 3 рядів: Strongylida, Trichurida та Rhabditida. Водночас унікальність про-
ведених нами досліджень полягає у вивченні епізоотичної ситуації на території Київської обла-
сті (Центрального регіону України). Слід зазначити, що на сьогодні в літературних джерелах 
бракує даних, які повною мірою розкривають епізоотичний стан вівцегосподарств вказаного 
регіону з нематодозів травного каналу. Тому проведені дослідження в цьому напрямі є акту-
альними.  

За результатами досліджень встановлено, що найбільш неблагополучними щодо нематодо-
зів травного каналу овець виявилися вівцегосподарства Білоцерківського, Яготинського та Згу-
рівського районів Київської області. На нашу думку, така тенденція пов’язана подекуди з пов-
ною, або частковою відсутністю належних діагностичних заходів, а також лікувально-
профілактичних обробок. До сприяючих факторів можна віднести й низький рівень санітарної 
культури ведення вівчарської галузі в більшості господарств цих районів. 

Окрім наведених даних щодо поширення нематодозів травного каналу овець на території 
Київської області, встановлено й особливості їх перебігу. Дослідження показали, що нематодо-
зи травного каналу овець (стронгіляти, стронгілоїдеси та трихуриси) у більшості випадків 
(75,03 %) перебігають у вигляді мікстінвазій, до складу яких входять ендопаразити – еймерії та 
монієзії, та ектопаразити – комахи виду Melophagus ovinus. Наші дослідження певною мірою 
узгоджуються з даними науковців, які проводили дослідження на території нашої держави 
[22−25, 29].  

Таким чином, отримані в дослідах дані мають важливе теоретичне й практичне значення 
при плануванні та проведенні заходів із боротьби і профілактики нематодозів травного каналу 
овець.  

Висновки. 1. Встановлено, що на території Київської області вівці уражені збудниками не-
матодозів травного каналу, що належать до 3 рядів: Strongylida, Rhabditida та Trichurida.  

2. Ураженість тварин по області в середньому склала 48,79 %. Найбільш неблагополуч-
ними виявилися вівцегосподарства Білоцерківського, Яготинського та Згурівського районів 
(ЕІ=61,49−54,17 %).  

3. Домінуючим виявився асоціативний перебіг захворювань (75,03 % від загальної кількості 
хворих) з дво-, три-, чотири- та п’ятикомпонентними асоціаціями збудників паразитозів овець. 
Всього встановлено 38 різних видових комбінацій збудників паразитів. 

У перспективі планується встановити видову належність виявлених збудників ендопарази-
тарних захворювань за наслідками гельмінтологічного розтину шлунково-кишкового тракту. 

Відомості про дотримання біотичних норм. Усі дослідження проведені з дотриманням біо-
етичних засад, регламентованих Законом України «Про захист тварин від жорсткого пово-
дження» (№ 3447–IV від 21.02.2006 року) та чинних вимог Європейської комісії щодо обхо-
дження з хребетними тваринами та захисту їх від спраги, голоду, недоїдання, дискомфорту, 
страху, болю, хвороб. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 
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Эпизоотическая ситуация и особенности течения нематодозов желудочно-кишечного тракта овец в усло-

виях хозяйств Киевской области 

Мельничук В. В., Антипов А. А. 

Нематодозы пищеварительного тракта овец повсеместно распространены не только в Украине, но и за ее преде-
лами. Возбудители этих заболеваний в виде моноинвазий, а также при ассоциативном течении с другими инвазион-
ными болезнями, наносят овцехозяйствам значительный экономический ущерб. Систематические мониторинговые 
исследования, которые осуществляются с целью установления характерной для определенного региона гельминто-
фауны, является залогом успешной борьбы с паразитарными болезнями. Сведения о видовом составе возбудителей, 
вызывающих инвазивные заболевания у животных на территории определенного региона, позволяют провести науч-
но обоснованный подбор препаратов и применить эффективные, экономически выгодные лечебно-профилак-
тические мероприятия. Поэтому целью исследований было установить распространение нематодозов пищеваритель-
ного тракта овец и особенностей их течения в условиях овцехозяйств территории Киевской области (Центральный 
регион Украины). Исследования проводили в условиях овцехозяйств Киевской области (Барышевского, Белоцерков-
ского, Згуровского, Переяслав-Хмельницкого, Сквирского, Таращанского, Фастовского и Яготинского районов). 
Гельминтоовоскопию проб фекалий проводили по методу Мак Мастера. По результатам копроовоскопической диа-
гностики овец, на территории Киевской области установлено значительное распространение нематодозов желудоч-
но-кишечного тракта (экстенсивность инвазии составила 48,79 %). По морфологическим признакам яиц, выделенных 
из фекалий больных животных, установлено паразитирование нематод из трех подрядов: Strongylata (38,98 %), 
Trichocephalata (33,36 %) и Rhabditata (27,66 %). Зарегистрировано, что наиболее неблагополучными по нематодо-
зам пищеварительного тракта оказались овцехозяйства: Белоцерковского, Яготинского и Згуровского районов (ЭИ − 
61,49; 59,73 и 54,17 % соответственно). Заболевания регистрировали в виде как моно-, так и микстинвазии. Домини-
рующим оказалось ассоциативное течение заболеваний (75,03 % от общего количества больных животных) с двух-, 
трех-, четырех- и пятикомпонентными ассоциациями возбудителей паразитов овец (47,63; 35,47; 11,50 и 5,40 % со-
ответственно). Установлено, что нематодозы пищеварительного тракта овец (стронгиляты пищеварительного канала, 
стронгилоидесы и трихурисы) протекают в составе микстинвазий, сочленами которых являются: эймерии, мониезии 
и мелофаги в различных комбинациях. 

Ключевые слова: нематодозы, стронгилятозы пищеварительного канала, трихурисы, стронгилоидесы, копро-
овоскопические исследования. 
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Epizootic situation and peculiarity the course nematodes of the digestive canal of sheep of the in the conditions of 

economies Kyev region 

Melnychuk V., Antipov A. 
Nematodoses of the sheep’s digestive tract is distributed both in Ukraine and abroad. Pathogens of these diseases in the 

form of monoinvasions, as well as associative with other invasive diseases, cause sheep farms considerable economic losses. 
Systematic monitoring studies that are carried out to establish a helminthofauna specific to a particular region are a key to 
successful control of parasitic diseases. Information on the species composition of pathogens causing invasive diseases in 
animals in the territory of a certain region, allows us to conduct scientifically based selection of drugs and to conduct effec-
tive, cost-based treatment and prevention measures. Therefore, the purpose of our research was to establish the distribution of 
nematodoses of the digestive canal of sheep and their peculiarities in the conditions of sheep farms in the territory of the Kyiv 
region (Central region of Ukraine). The research was conducted in conditions of sheep farms in the Kyiv region (Baryshivka, 
Bila Tserkva, Zghurivka, Pereiaslav-Khmelnytskyi, Skvyra, Tarashcha, Fastiv and Yahotyn districts). Helminthoscopy of 
fecal samples was performed using the McMaster’s method. As a result of scatoscopy diagnostics of sheep, a considerable 
distribution of nematodoses of the digestive canal was established on the territory of the Kyiv region (the severity of the inva-
sion was 48.79 %). According to the morphological features of eggs isolated from faeces of sick animals, parasitization of 
nematodes from three sequences was established: Strongylata (38.98 %), Trichocephalata (33.36 %), and Rhabditata (27.66 %). 
It was registered that the sheep farming of the Bila Tserkva, Yahotyn and Zghurivka districts (EI – 61.49, 59.73 and 54.17 % 
respectively) were the most unfavorable for nematodoses of the digestive tract. The disease was registered in the form of both 
mono- and mixinvasions. The associative course of diseases (75.03 % of the total number of diseased animals) was dominant 
with two-, three-, four-, and five-component associations of sheep parasite pathogens (47.63, 35.47, 11.50 and 5.40 % in 
accordance). It has been established that nematodoses of the digestive canal of sheep (strongylates of the digestive canal, 
strongyloides and trichiuruses) are in the composition of mixinvasions, the sympathizers of which are: eimeries, moniezies, 
and melofagoses in various combinations. 

Key words: nematodoses, strongylatoses of the digestive canal, trichiuruses, strongyloides, scatoscopy research. 
 

Надійшла 12.04.2019 р. 
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СТАН БІЛКОВОГО ТА МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ 

У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ  

ХЕЛАТІВ ЦИНКУ ТА МАНГАНУ 
 

Викладено результати застосування комплексу хелатів Цинку і Мангану на білковий, макро- та мікромінераль-
ний обміни в курчат-бройлерів кросу Cobb 500. Випоювання хелатів Zn та Mn в дозі 0,2 мл/л води курчатам-
бройлерам 23-добового віку (1-а дослідна група) впродовж 14 діб сприяло збільшенню вмісту загального білка до 
35,3±0,80 г/л, що на 8 % вище порівняно з контролем (32,5±0,70 г/л; р<0,01). Концентрація загального Кальцію в 
сироватці крові птиці 37-добового віку (закінчення досліду) була більша в першій дослідній групі на 7,3 % (2,05±0,06 
ммоль/л) порівняно з контролем (1,9±0,03 ммоль/л). У другій групі, де застосовувались хелати в дозі 0,4 мл/л води, 
вміст Кальцію складав 2,0±0,02 ммоль/л, що на 5 % більше за контрольну групу. Двотижневе застосування хелатів 
Zn та Mn також сприяло збільшенню рівня неорганічного Фосфору в сироватці крові першої групи до 2,6±0,12 
ммоль/л (+ 11,5 %) порівняно з контрольною.  Після застосування хелатів Zn та Mn у дозах 0,2 мл/л води вміст Цин-
ку був вищий на 4,3 % (23,5±0,2 мкмоль/л) порівняно з контролем – 22,5±0,34 мкмоль/л (р<0,01). У другій групі, де 
доза хелатів складала 0,4 мл/л води, концентрація Цинку становила 23,6±0,16 мкмоль/л, що більше на 4,6 % за конт-
роль (р<0,01). По закінченні дослідження вміст Мангану в сироватці крові курчат-бройлерів першої групи складав 
1,9±0,07 мкмоль/л (р<0,05), що  на 10,4 % вище в порівнянні з контролем – 1,7±0,06 мкмоль/л (3-й відбір). Рівень 
цього елементу в другій групі становив 2,0±0,08 мкмоль/л (р<0,01), що вище на 16,7 % відносно контролю. Концент-
рація Купруму по закінченні експерименту в першій та другій дослідних групах була на 12,6 та на 9,3 % вища порів-
няно з контролем – 7,0±0,37 мкмоль/л. В свою чергу вміст Феруму в сироватці крові першої групи був більший 9,3 % 
(19,3±0,69 мкмоль/л), а в другій – на 6,7 % (18,8±0,47 мкмоль/л) порівняно з птицею контрольної групи.  

Ключові слова: курчата-бройлери, хелати, Цинк, Манган, Купрум, Ферум, метаболізм. 
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Постановка проблеми. Однією з найпродуктивніших галузей тваринництва не лише в 
Україні, а й світі є птахівництво [1]. Продукція птиці як м'ясного, так і яєчного напрямів дозво-
ляє забезпечити харчові потреби населення [2, 3]. Для підтримання високої інтенсивності росту 
та розвитку курчат-бройлерів важливе значення має повноцінне мінеральне живлення [4]. Над-
звичайно важливу роль у метаболізмі тварин та птиці становлять мікроелементи, які істотно 
впливають на їх здоров’я та продуктивність [5, 6]. Розвиток кісткової і сполучної тканин тісно 
пов'язаний з такими мікроелементами як Цинк, Манган [7] і Купрум [8]. Однак через низьку 
забезпеченість необхідними мікроелементами в періоди інтенсивного росту спричиняються  
відповідні мікроелементози, які в основному перебігають субклінічно, рідше проявляються з 
типовими клінічними ознаками, тим самим ускладнюючи їх ранню діагностику [9]. Біодоступ-
ність і засвоюваність організмом мікроелементів в основному залежить від їхньої хімічної фо-
рми, складу корму, віку та фізіологічного стану птиці [10, 11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У більшості мікроелементи додають у премікс у ви-
гляді неорганічних солей – сульфатів та хлоридів [12]. Вони є легкорозчинними і зручними для 
змішування. Проте, через хімічний антагонізм металів, біодоступність мікроелементів знижується 
[13]. Відомо, що сільськогосподарські тварини еволюційно пристосувалися до споживання мінера-
льних речовин у складі органічних речовин із кормів. Ці сполуки називаються хелатами – це біоло-
гічно активна форма мікроелементів, комплексне поєднання одного або кількох мікроелементів з 
амінокислотами, вітамінами та іншими органічними компонентами [5, 14]. Перевагою хелатів є бі-
льша фізична стабільність, що знижує відділення мікроелементів від вітамінів в окисненні кормів 

–––––––––– 
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та підвищує їх засвоюваність [15]. В основному всі корми, що використовуються в годівлі, містять 
певні кількості хелатів, незалежно від конкретно доданих продуктів. Такі речовини як білки, аміно-
кислоти, пептиди, крохмаль і целюлоза, лимонна і щавлева кислоти та інші органічні сполуки ма-
ють хелатируючі властивості і впливають на метаболізм мікроелементів. Ключова роль цих сполук 
полягає у формуванні розчинних комплексів і запобіганні нерозчинності металу в слабкому луж-
ному травному тракті [16]. Використання високоякісних гліцин-хелатів (гліцинати E.C.O. Trace) 
дозволяє забезпечити організм птиці необхідними мікроелементами і поліпшити мінеральний ста-
тус у порівнянні з сульфатами в сучасному птахівництві [17]. Хелати гліцину  дозволяють знизити 
на 50 % мінеральні добавки в раціоні, тим самим значно знижуючи виділення мікроелементів з по-
слідом [18]. Оптимальне доповнення МГК-Zn (MINTREX) 40 мг/кг корму до раціону впливає на 
відкладення Zn і Ca у великогомілковій кістці та печінці з мінімальним забрудненням навколиш-
нього середовища [19]. Як показують дослідження Kwiecień M. et al. [20, 21], додавання Zn-Gly в 
дозі 50 мг/кг корму збільшує концентрацію Cu і Ca у сироватці крові курчат-бройлерів. Додаткове 
включення в раціон курчат-бройлерів кормової добавки Біоплекс Mn в кількості 125 г/т (або 18,75 г 
Мангану на 1 т корму, в перерахунку на елемент) збільшує середньодобовий приріст, збереження 
птиці та знижує витрати корму на 1 кг приросту маси тіла [22]. Sunder G. S. [23] описує, що комбі-
нація органічних сполук Zn і Mn при дозуванні 80:60 мг/кг корму проявляла синергізм та посилю-
вала мінералізацію кісткової тканини, абсорбцію мінералів тканинами та імунну відповідь у курчат-
бройлерів у віці 35 днів. Zhao et al. (2010 р.) [24] описав, що під час згодовування 50:50 суміші не-
органічних (сульфатів) і хелатних форм Zn, Cu і Mn спостерігалося збільшення продуктивності та 
покращення стану кінцівок у птиці. 

Мета дослідження – дослідити стан білкового та мінерального обміну у курчат-бройлерів 
за використання хелатів Цинку та Мангану (компанії «Кронос-Агро») за різних доз. 

Матеріал та методи дослідження.  Дослідження було проведено у 2019 році на базі науко-
во-дослідного інституту внутрішніх хвороб тварин кафедри терапії та клінічної діагностики ім. 
В.І. Левченка та в умовах птахоферми навчально-виробничого центру Білоцерківського націо-
нального аграрного університету.  

Матеріалом для дослідження слугували 3 групи аналоги курчат-бройлерів кросу Cobb-500 
23-добового віку – контрольна та дві дослідні по 70 голів у кожній. Кров для дослідження від-
бирали по 20 проб із кожної групи (n=20). Перед початком експерименту було проведено кліні-
чне дослідження птиці. 

Дослід проводили відповідно до закону України «Про захист тварин від жорстокого пово-
дження» від 28.03.2006 р. та правил Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які ви-
користовуються в експериментальних та інших наукових цілях від 13.11.1987 р. 

Хелатні кормові добавки Цинку (з вмістом Цинку 5 %) та Мангану (Манган 5 %) на основі лізину 
(ТУ У 24.1-30931207-011-2007) експериментальної партії компанії «Кронос-Агро» змішували 
та задавали з водою 2 групам курчат-бройлерів з 23-добового віку впродовж 14 днів (табл. 1). 
Годували курчат згідно з технологічною картою комбікормом власного виробництва, предстарт 
(0–10), старт (11–21), гроувер (22–35), із 36 доби і до забою – фінішер.  

 
Таблиця 1 – Схема досліду з комбінованим використанням хелатів Цинку та Мангану 

Група птиці 
Вік, діб 

23–37 доба вирощування 
Контрольна, n=70 Основний раціон 
Дослідна 1, n=70 Основний раціон + з водою хелати Mn 0,2 мл/л та Zn 0,2 мл/л  
Дослідна 2, n=70 Основний раціон + з водою хелати Mn 0,4 мл/л та Zn 0,4 мл/л 

 

Кров для дослідження відбирали методом прижиттєвої пункції підкрилової вени [25, 26]. 
Відбір крові проводили  на 23 добу перед початком застосування хелатів, потім повторно через 
7 діб випоювання та на 37 добу по закінченні експерименту. Визначення вмісту загального біл-
ка, альбумінів, загального Кальцію, неорганічного Фосфору та Магнію виконували реактивами 
НВП «Філісіт-діагностика» з використанням біохімічного аналізатора Stat Fax 1904+. Дослі-
дження вмісту Феруму, Цинку, Купруму та Мангану в сироватці крові проводили методом 
атомно-абсорбційної спектрофотометрії на приладі Shimadzu AA-6650 [27]. Результати дослі-
джень були статистично обраховані за допомогою програми Excel 2019. 
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Результати дослідження. Перед початком відбору крові провели клінічне дослідження птиці. 
Було відмічено, що в 20 % курчат-бройлерів 23-добового віку трьох груп оперення було тьмяне та 
ламке, гребінець блідо-рожевого кольору, а в 10 % голів – блідого. Курчата контрольної та дослід-
них груп були малорухливі, зі слабко наповненим волом м’якої консистенції, а в 10 голів (4,7 %) 
ділянка клоаки забруднена послідом світло-коричневого кольору, що вказує на диспепсію. В п’яти 
голів (7 %) спостерігалися деформація та вивертання суглоба стопи. Цей симптом є патогномоніч-
ним для перозу птиці. Після 14-добового періоду застосування хелатів, курчата в обох дослідних 
групах стали активніші, добре почали поїдати корм та пити воду, оперення в них стало блискуче, не 
ламке, яке щільно прилягало до поверхні тіла. Витоків з носових отворів не спостерігалося. Послід 
сформований, темно-сірого кольору. Кількість курчат з ознаками перозу за період проведення ро-
боти у групах досліду залишилась сталою, тоді як в групах контролю їх кількість зросла на 2 голови 
(+2,8 %) та клінічні ознаки за 14 діб не змінилися. 

 На початку дослідження (1 відбір) у всіх групах діагностували виражену гіпопротеїнемію (но-
рма 43–60 г/л). Вміст загального білка в сироватці крові курчат-бройлерів 23-добового віку контро-
льної групи був низьким та складав 27,7±0,70 г/л (Lim: 22,2–34,1 г/л), в свою чергу у першій та дру-
гій дослідних групах – 28,1±0,50 і 29,2±0,70 г/л. Після 7-добового випоювання хелатів Zn та Mn (2-й 
відбір крові) вміст загального білка у першій та другій дослідних групах мав тенденцію до збіль-
шення, порівняно з результатами на початку дослідження, та становив 30,2±0,40 (+6,9 %) і 
29,7±0,35 г/л (+1,7 % відповідно). Однак, в контрольній групі даний показник практично не змінив-
ся – 28,8±0,80 г/л. На 37 добу вирощування (закінчення досліду) вміст загального білка контрольної 
групи складав 32,5±0,70 г/л, а в першій дослідній групі, де використовували хелати Zn та Mn в дозі 
0,2 мл/л води, зріс на 8 % порівняно з контролем, та становив 35,3±0,80 г/л (р<0,01). У другій групі 
(Zn та Mn в дозі 0,4 мл/л води) цей показник складав 31,6±0,51 г/л (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Показники білкового обміну у сироватці крові курчат-бройлерів, M±m 

Група 
23-добові 
1-й відбір 

30-добові 
2-й відбір 

37-добові 
3-й відбір 

Загальний білок, г/л 

Контрольна, n=20 
Lim 22,2–34,1 22,9–36,7 25,9–38,8 

M±m 27,7±0,70 28,8±0,80 32,5±0,70 

1-а дослідна, n=20 
Lim 24,1–31,7 27,6–33,6 31,8–40,7 

M±m 28,1±0,50 30,2±0,40 35,3±0,80* 

2-а дослідна, n=20 
Lim 24,3–34,2 27–32 28–36,3 

M±m 29,2±0,70 29,7±0,35 31,6±0,51 
Альбуміни, г/л 

Контрольна, n=20 
Lim 15,8–23,7 14,2–23,1 18,0–25,9 

M±m 19,5±0,66 18,0±0,60 22,8±0,55 

1-а дослідна, n=20 
Lim 16,3–20,2 17,88–23,03 20,5–29,1 

M±m 18,5±0,28 19,9±0,37* 25,1±0,60* 

2-а дослідна, n=20 
Lim 13,8–21,8 18,5–20,9 20,3–23,6 

M±m 18,4±0,49 19,6±0,16* 21,7±0,23 

Примітка: порівняно з контролем: * – р<0,01. 
 

Вміст альбумінів у птиці обох груп на початку дослідження був у межах норми (13–28 г/л). 
Його концентрація у курчат контрольної групи складала 19,5±0,66 г/л, в свою чергу в першій та 
другій дослідних – 18,5±0,28 і 18,4±0,49 г/л (табл. 1). Після 14-добового випоювання хелатів Zn 
та Mn рівень альбумінів у першій дослідній групі був вищий відносно контролю (22,8±0,55 г/л), 
та складав 25,1±0,60 г/л (р<0,01). У другій групі показник альбумінів суттєво не відрізнявся від 
контролю – 21,7±0,23 г/л. 

Було проведено дослідження з визначення вмісту загального Кальцію, неорганічного Фос-
фору та Магнію у сироватці крові курчат-бройлерів (табл. 3).  

Перед початком застосування хелатів Zn та Mn уміст загального Кальцію в сироватці крові кур-
чат контрольної групи у середньому становив 1,91±0,040 ммоль/л, у першій дослідній – 1,82±0,040, 
а  в другій – 1,96±0,03 ммоль/л (табл. 3). Тобто у всіх групах на початку досліду спостерігали гіпо-
кальціємію (норма 2,25–3,0 ммоль/л). Після другого відбору крові (через 7 діб) у курчат контроль-
ної групи рівень загального Кальцію складав 2,06±0,040 ммоль/л. Подібні результати були отримані 
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у першій та другій дослідних групах (2-й відбір), концентрація Кальцію становила 2,08±0,040 та 
2,09±0,020 ммоль/л відповідно. Отже, його вміст мав тенденцію до збільшення у всіх групах 
порівняно з початком експерименту. По закінченні досліду (третій відбір) вміст загального Кальцію 
в сироватці крові мав тенденцію до зниження у всіх групах: в  контрольній до 1,9±0,03 ммоль/л, 
але в першій групі, де курчата отримували з водою хелати Zn та Mn, його рівень складав 
2,05±0,06, а у другій – 2,0±0,02 ммоль/л відповідно.  

 
Таблиця 3 – Показники мінерального обміну у курчат-бройлерів, M±m 

Група 
23-добові 

1-ий відбір 
30-добові 

2-ий відбір 
37-добові 
3-ій відбір 

Загальний Кальцій, ммоль/л 

Контрольна, n=20 
Lim 1,63–2,14 1,75–2,3 1,8–2,5 

M±m 1,91±0,040 2,06±0,040 1,9±0,03 

1-а дослідна, n=20 
Lim 1,6–2,2 1,77–2,36 1,6–2,49 

M±m 1,82±0,040 2,08±0,040 2,05±0,060 

2-а дослідна, n=20 
Lim 1,81–2,21 1,9–2,18 1,82–2,14 

M±m 1,96±0,030 2,09±0,020 2,0±0,02 

Неорг. Фосфор, ммоль/л 

Контрольна, n=20 
Lim 1,22–2,41 1,65–3,25 1,9–3,86 

M±m 1,8±0,08 2,0±0,08 2,3±0,13 

1-а дослідна, n=20 
Lim 1,4–2,38 1,98–2,34 1,69–3,37 

M±m 2,0±0,07 2,16±0,030 2,58±0,120 

2-а дослідна, n=20 
Lim 1,31–1,86 1,91–2,5 1,7–2,47 

M±m 1,6±0,04 2,17±0,040 2,15±0,050 

Магній, ммоль/л 

Контрольна, n=20 
Lim 0,65–0,93 0,6–0,97 0,79–1,1 

M±m 0,82±0,020 0,79±0,020 0,95±0,020 

1-а дослідна, n=20 
Lim 0,48–0,98 0,45–0,87 0,72–1,11 

M±m 0,74±0,040 0,72±0,030 0,94±0,030 

2-а дослідна, n=20 
Lim 0,67–1,16 0,51–0,91 0,75–1,12 

M±m 0,82±0,030 0,75±0,030 0,89±0,020 

Примітка: р˃0,05. 
 

Рівень неорганічного Фосфору на початку досліду в контрольній групі коливався в межах 
1,22–2,41 ммоль/л та в середньому становив 1,8±0,08 ммоль/л (табл. 3). Його концентрація в 
першій і другій дослідних групах складала 2,0±0,07 та 1,6±0,04 ммоль/л. За повторного відбору 
крові (через 7 діб) цей показник в контрольній групі становив 2,0±0,08 ммоль/л, а в першій та 
другій групах дещо зріс порівняно з контролем – 2,16±0,030 та 2,17±0,040 ммоль/л відповідно. 
По закінченні експерименту (37 доба вирощування) вміст неорганічного Фосфору в курчат 
першої дослідної групи складав 2,58±0,120 ммоль/л, що більше на 11,5 % ніж в групі контролю 
(2,3±0,13 ммоль/л). У другій дослідній групі концентрація неорганічного Фосфору була нижча 
за контрольну групу та становила 2,15±0,050 ммоль/л.  

Вміст Магнію у сироватці крові курчат контрольної групи на початку досліду складав 
0,82±0,020 ммоль/л (табл. 3), у першій та другій дослідних – 0,74±0,040 і 0,82±0,030 ммоль/л 
відповідно (норма 0,82–1,11 ммоль/л). По закінченні досліду його рівень у контрольній групі 
складав 0,95±0,020 ммоль/л, а в першій та другій становив 0,94±0,030 і 0,89±0,020 ммоль/л. Те-
нденції до зростання та вірогідної різниці по закінченні експерименту між дослідними та конт-
рольною групами не спостерігалося. 

Основна увага була приділена результатам дослідження впливу поєднання хелатів Zn та Mn на 
стан обміну мікроелементів у птиці. На початку дослідження рівень Цинку в сироватці крові кур-
чат-бройлерів контрольної групи коливався від 18,82 до 22,77 мкмоль/л та в середньому становив 
21,2±0,29 мкмоль/л (рис. 1), що є нижче норми (23,1–30,8 мкмоль/л). В свою чергу вміст цього еле-
менту складав 20,9±0,19 та 21,5±0,14 мкмоль/л в першій та другій дослідних групах, що вказує на 
дефіцит Цинку в організмі курчат-бройлерів 23-добового віку. За результатами 7-добового застосу-
вання хелатів концентрація Цинку в сироватці крові в першій та другій дослідних групах зросла до 
22,9±0,22 (р<0,05) та 23,0±0,21 мкмоль/л (р<0,01), порівняно з контролем, в якому середнє значення 
становило 22,3±0,18 мкмоль/л. По закінченні досліду рівень Цинку першої групи зріс на 4,3 % 
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(р<0,01) та становив 23,5±0,20 мкмоль/л (Lim 21,5–25,06), що вище порівняно з контролем. Середнє 
значення Цинку в другій групі після 14-добового застосування хелатів було вище за контрольну 
групу на 4,6 % та становило 23,6±0,16 мкмоль/л (р<0,01).  

 

 
 

Рис. 1. Вміст Цинку у сироватці крові курчат-бройлерів за використання хелатів, мкмоль/л. 

Примітка : порівняно з контролем: ** – р<0,01;  
 
Важливим мікроелементом в профілактиці перозу птиці є Манган. На початку проведення 

експерименту (перший відбір крові) його вміст у сироватці крові курчат-бройлерів 23-добового 
віку всіх груп був надто низьким (норма 1,82–5,46 мкмоль/л). У контрольній групі рівень Ман-
гану становив 1,1±0,05 мкмоль/л (Lim 0,83–1,52 мкмоль/л), у першій дослідній групі цей показ-
ник складав 1,0±0,05, а в другій – 1,0±0,04 мкмоль/л (рис. 2). Після випоювання хелатів Zn та 
Mn протягом 7 діб концентрація Мангану в сироватці крові першої дослідної групи збільшила-
ся до 1,6±0,07, а в другій – до 1,7±0,07 мкмоль/л. У птиці контрольної групи вона становила 
1,5±0,05 мкмоль/л порівняно з початком дослідження (рис. 2). По закінченні експерименту (3-й 
відбір) вміст Мангану в сироватці крові курчат контрольної групи залишився нижче норми – 
1,7±0,06 мкмоль/л (Lim 1,37–2,48 мкмоль/л), тоді як в першій дослідній групі він був вищий на 
10,4 % порівняно з контролем та становив 1,9±0,07 мкмоль/л  (р<0,05). Результати досліджень в 
другій групі були дещо кращими, концентрація Мангану складала 2,0±0,08 мкмоль/л, що на 
16,7 % вище за показник контрольної групи (р<0,01). Тобто, випоювання хелатів протягом 14 діб у 
рекомендованих дозах спричинило збільшення концентрації Мангану в сироватці крові. 

 

 
 

Рис. 2. Вміст Мангану у сироватці крові курчат-бройлерів за використання хелатів, мкмоль/л. 

Примітка : порівняно з контролем: **– р<0,01;  

37-добові 3 відбір 
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Менш показові зміни відбулися з Купрумом. На початку експерименту в курчат контроль-
ної групи вміст Купруму в сироватці крові становив 5,6±0,18 мкмоль/л, в першій та другій дос-
лідних 6,2±0,27 і 6,1±0,22 мкмоль/л. Наприкінці застосування хелатів (третій відбір крові) кон-
центрація Купруму в контрольній групі складала в середньому 7,0±0,37 мкмоль/л. В першій 
дослідній вона була вищою на 12,7 % і складала 8,0±0,42 мкмоль/л, а в другій на 9,3 % – 
7,7±0,15 мкмоль/л (норма 7,8–11 мкмоль/л) в порівнянні з контролем (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вміст Купруму у сироватці крові курчат-бройлерів за використання хелатів, мкмоль/л. 
 
Вміст Феруму на початку дослідження був занадто низьким. За норми 28,64–35,8 мкмоль/л 

в контрольній групі за першого відбору він складав 16,0±0,87 мкмоль/л (10,96–22,37 мкмоль/л). 
У курчат першої дослідної групи – 14,7±0,42 та другої – 18,2±0,56 мкмоль/л. Після третього 
дослідження сироватки крові вміст Феруму в першій дослідній збільшився на 9,3 % та становив 
19,3±0,69 мкмоль/л (Lim 15,35–24,57 мкмоль/л), та на 6,7 % в другій – 18,8±0,47 проти 
17,5±0,52 мкмоль/л групи контролю (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Вміст Феруму у сироватці крові курчат-бройлерів за використання хелатів, мкмоль/л. 

 
Обговорення. В даному дослідженні описується, що використання Zn та Mn у вигляді хе-

латів у дозах по 0,2 мл/л води позитивно впливає на збільшення вмісту білка в сироватці крові 
курчат-бройлерів. Аналізуючи дані з різних літературних джерел, можна стверджувати, що збі-
льшення вмісту загального білка та перерозподіл білкових фракцій відбувається в основному за 
рахунок додавання Цинку, який є кофактором багатьох ферментів, що беруть участь у білково-

37-добові 3 відбір 

37-добові 3 відбір 
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му обміні [28]. Незначне підвищення рівня загального Кальцію та неорганічного Фосфору, оче-
видно, відбулося за рахунок властивостей Цинку, який позитивно впливає на стан слизової 
оболонки кишечнику. Комбінування хелатів Mn та Zn значним чином не вплинуло на обмін 
Магнію в курчат-бройлерів. 

Збільшення концентрації Цинку (+ 4,3  та 4,6 %) і Мангану (+10,4  та 16,7 %)  в сироватці 
крові курчат-бройлерів, яким застосовували хелати у дозах 0,2 та 0,4 мл/л води на 23–37 добу 
вирощування пояснюється тим, що органічні сполуки мікроелементів мають вищий рівень біо-
доступності (60–70 %) в порівнянні з солями важких металів, які застосовуються з преміксами в 
кормах для птиці [11].  

Щодо Купруму (рис. 3) та Феруму (рис. 4), значного збільшення відносно початку досліду не 
спостерігаємо, можливо це пов’язано з антагонізмом Цинку та Мангану відносно даних елементів.  

Висновки. 1. Застосування хелатів Zn та Mn у дозах 0,4 та 0,2 мл/л води на 23–37 добу ви-
рощування, сприяє зменшенню клінічних проявів дефіциту Zn та Mn. 

2. Задавання хелатів Zn та Mn у дозах 0,2 мл/л води збільшує рівень Цинку в сироватці кро-
ві на 4,3 % (23,5±0,20 мкг/100 мл) порівняно з початком досліду, а у дозах 0,4 мл/л води – на 4,6 
% (23,6±0,16 мкг/100 мл) 

3. За використання хелатів Zn та Mn у дозах 0,2 мл/л води відмічали підвищення рівня Мангану 
на 10,4 % (1,9±0,07 мкг/100 мл). А у дозах 0,4 мл/л води – збільшення на 16,7 % (2,0±0,08 мкг/100 мл). 

4. Застосування хелатів Zn та Mn в дозі 0,2 мл/л води курчатам-бройлерам з 23-добового ві-
ку впродовж 14 діб сприяло збільшенню вмісту загального білка в сироватці крові на 8 % 
(35,3±0,80 г/л). 

5. Випоювання птиці хелатів Zn та Mn  в дозах 0,2 мл/л води протягом 14 діб позначилося 
збільшенням загального Кальцію в сироватці крові на 7,3 % (2,05±0,060 ммоль/л). 

6. Випоювання хелатів Zn та Mn у дозах 0,4 мл/л води з 23 доби вирощування протягом 
14 діб можна застосовувати як додатковий засіб профілактики дефіциту Цинку та Мангану в 
період інтенсивного росту курчат-бройлерів.  

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу комбінації хелатів Цинку та Ман-
гану на їх обмін у курчат-бройлерів більш раннього віку. Дякуємо компанії «Кронос-Агро» за 
надану можливість використовувати хелати Zn Mn для проведення досліджень. 
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Состояние белкового и минерального обмена в цыплят-бройлеров при использовании хелатов Цинка и 

Марганца 

Сакара В.С., Мельник А.Ю., Марченков Ф.С. 
Изложены результаты применения комплекса хелатов Цинка и Марганца на белковый, макро- и микроминера-

льный обмены у цыплят-бройлеров кросса Cobb 500. Выпаивание хелатов Zn и Mn в дозе 0,2 мл/л воды цыплятам-
бройлерам 23-суточного возраста (первая исследовательская группа) в течение 14 суток способствовало увеличению 
содержания общего белка до 35,3±0,80 г/л, что на 8 % выше по сравнению с контролем (32,5±0,70 г/л; р<0,01). Кон-
центрация общего Кальция в сыворотке крови цыплят-бройлеров 37-суточного возраста (окончание опыта) была 
больше в первой опытной группе на 7,3 % (2,05±0,06 ммоль/л) по сравнению с контролем (1,9±0,03 ммоль/л). Во 
второй группе, где применяли хелаты в дозе 0,4 мл/л воды, содержание Кальция составляло 2,0±0,02 ммоль/л, что на 
5 % больше контрольной группы. Двухнедельное применение хелатов Zn и Mn также способствовало увеличению 
уровня неорганического Фосфора в сыворотке крови первой группы до 2,6±0,12 ммоль/л (+ 11,5%) по сравнению с 
контрольной. После применения хелатов Zn и Mn в дозах 0,2 мл/л воды содержание Цинка было выше на 4,3 % 
(23,5±0,2 мкмоль/л) по сравнению с контролем – 22,5±0,34 мкмоль/л (р<0,01). Во второй группе, где доза хелатов 
составляла 0,4 мл/л воды, концентрация Цинка составляла 23,6±0,16 мкмоль/л, что больше на 4,6 % за контроль 
(р<0,01). По окончании исследования содержание Марганца в сыворотке крови цыплят-бройлеров первой группы 
составляло 1,9±0,07 мкмоль/л (р<0,05), что на 10,4 % выше по сравнению с контролем – 1,7±0,06 мкмоль/л (3-й от-
бор). Уровень этого элемента во второй группе составил 2,0±0,08 мкмоль/л (р<0,01), что выше на 16,7 % относите-
льно контроля. Концентрация Меди по окончании эксперимента в первой и второй опытных группах была на 12,6 и 
9,3 % выше по сравнению с контролем – 7,0±0,37 мкмоль/л. В свою очередь содержание Железа в сыворотке крови 
первой группы было больше на 9,3 % (19,3±0,69 мкмоль/л), а во второй – на 6,7 % (18,8±0,47 мкмоль/л) по сравне-
нию с птицей контрольной группы. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, хелаты, Цинк, Марганец, Медь, Железо, метаболизм. 
 

State of protein and mineral exchange in broiler-chickens for the use of Zinc and Mangane chelates 

Sakara V., Melnyk A., Marchenkov F. 

The results of the application of a complex of Zinc and Manganese chelates to protein, macro- and micro-mineral 
exchanges in the body of broiler chickens of the Cobb 500 cross-breed are presented. The administration of Zn and Mn 
chelates in a dose of 0,2 ml/l for chicken broilers of 23 days of age (1st experimental group) during 14 days influenced the 
increase in the total protein content to 35,3±0,8 g/l, which is 8 % higher compared with the control – 32,5±0,7 g/l (p<0,01 ) 
The concentration of total Calcium in serum of broiler chickens 37-day-old (end of trial) was higher in the first experimental 
group by 7,3 % (2,05±0,06 mmol/l) compared to control – 1,9±0,03 mmol/l. In the second group, where chelates were 
administered in a dose of 0,4 ml/l of water, the Calcium content was 2,0±0,02 mmol/l, which is 5 % more than the control 
group. The two-week application of Zn and Mn chelates also led to an increase in the level of inorganic Phosphorus in the 
serum of the first group to 2,6±0,12 mmol/l (+ 11,5 %) compared with the control group. After administration of chelates Zn 
and Mn at doses of 0,2 ml/l water, the Zinc content was higher by 4,3% (23,5±0,2 µmol/l) compared to control – 22,5±0,34 
µmol/l (p<0,01). In the second group, where the dose of chelates was 0,4 ml/l, the concentration of Zinc was 23,6±0,16 
µmol/l, which is more than 4,6 % for control (p<0,01). At the end of the study, the content of Manganese in serum of broiler 
chickens in the first group was 1,9±0,07 µmol/l (p<0,05), which is 10,4% higher compared with the control – 1,7±0,06 µmol/l 
(3rd sampling). The level of this element in the second group was 2,0±0,08 µmol/l (p<0,01), which is higher by 16,7 % 
relative to the control. At the end of the experiment, the coupon concentration in the first and second experimental groups 
was 12,6 and 9,3 % higher, compared with control, 7,0±0,37 µmol/l. In turn, the serum Ferrum content of the first group was 
greater by 9,3 % (19,3±0,69 µmol/l), and the second by 6,7 % (18,8±0,47 µmol/l) compared to the bird of the control group. 

Key words: chicken broilers, chelates, Zinc, Manganese, Cuprom, Ferrum, metabolism.  
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THE EFFECTIVENESS OF A COMPREHENSIVE TREATMENT 

REGIMEN USING SODIUM THIOSULFATE WITH GASTROINTESTINAL 

DISEASES IN CALVES WITH INTOXICATION SYNDROME 
 

The aim of the research was to study the dependence of the severity on the degree of endogenous intoxication and the ef-
fectiveness of complex treatment of calves using sodium thiosulfate-based drugs for gastrointestinal diseases. Studies were 
carried out under production conditions in cattle farms of the Vitebsk, Liozno and Gorodok districts. As preparations based 
on sodium thiosulfate, the veterinary drug "Averon" produced by LLC Belekotekhnika RB and the veterinary preparation 
Antitox manufactured by ImmCont GmbH, Germany, were used. These drugs as an antitoxic agent, were administered once a 
day, intravenously, slowly at a dose of 25 ml, until the clinical signs of the disease disappeared in addition to the basic treat-
ment taken in the farms with gastrointestinal diseases.  

The data obtained as a result of the analysis of the literature and the conduct of our own research showed that in the 
pathogenesis of gastrointestinal diseases of the calves, the link to the pathogenesis, which significantly determines the severi-
ty of their course and prognosis, is endogenous intoxication. It was found that in patients with calves, the MW content was 
higher at the height of the disease – 1.75–2 times with moderate severity and 1.94 and 2.47 times with severe. Laboratory 
criteria were established for predicting the severity of dyspepsia and abomasoenteritis in calves of 14 to 30 days of age. So, at 
a level higher than 0,120 conv. units in 100% of such calves, dyspepsia or gastroenteritis proceeded in a severe (toxic) form. 
The significant direct correlations between the concentration of MWS and LPO products (r ≥ 0.650) revealed at the height of 
the disease indicate the significance of LPO as a source in the development of endotoxication in gastrointestinal diseases in 
calves. It has been established that the use of drugs with antitoxic action based on sodium thiosulphate in the complex thera-
py of calves of patients with dyspepsia and abomasoenteritis can reduce the severity and lethality of calves with dyspepsia by 
5% to 10%.  

Key words: calves, blood, endogenous intoxication, abomazoenteritis, dyspepsia, therapeutic efficacy, treatment. 
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Problem statement, analysis of basic research and publications. The basis of the pathogenesis 
of gastrointestinal disorders in young cattle of any origin is indigestion of the received feed, the devel-
opment of dysbacteriosis and metabolic disorders [1–4, 13–16]. Endogenous intoxication is also a sig-
nificant link in the pathogenesis of these diseases [5–7, 10–12], often determining their severity and 
outcome [8–11, 6–9]. Endogenous intoxication in gastrointestinal diseases develops by several mech-
anisms, but the most significant, according to many authors, is metabolic, i.e. due to metabolic disor-
ders, namely the predominance of catabolism over anabolism, and is a complex pathogenetic complex, 
including disorders in almost all organs and systems of the body [3, 4, 12–16, 1, 2, 15–19]. It should 
also be considered as a change in the regulation of metabolism or the metabolic response of the body 
to any aggressive factor [17–19, 3–5]. 

Important in the development of endotoxicosis belongs to lipid peroxidation (LPO). Intermediate 
products of lipid peroxidation are toxins and make a significant contribution to the development of 
endotoxication [20, 21]. 

To eliminate the endogenous intoxication of metabolic origin, drugs are used that promote bio-
transformation and subsequent elimination of toxins. In veterinary practice, for this purpose, often use 
drugs with oxidative properties (for example, sodium hypochlorite [22] and other electroactivated so-
lutions of sodium chloride, etc.) [23, 24]. 

The purpose of the research is to study the dependence of the course of severity on the degree of 
endogenous intoxication and the effectiveness of complex treatment of calves using sodium thiosul-
fate-based preparations for gastrointestinal diseases. 

Materials and research methods. Studies were carried out under production conditions in cattle 
farms of the Vitebsk, Liozno and Gorodok districts. In the serum of newborn calves with dyspepsia 

–––––––––– 
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(n = 18); calves 14-30 days old (n = 23) and 2-3 months of age (n = 16), patients with gastroenteritis 
selected during the primary study and at the height of the disease (3-4 days), determined the concen-
tration of medium molecular weight substances (MWS) [25] – as an integral marker of intoxication 
and LPO products: malonic dialdehyde (MDA) and diene conjugates (DC). To interpret the results of 
laboratory studies of calves, depending on the severity of the clinical manifestations of toxicosis syn-
drome, divided into 3 groups: mild, moderate and severe [25–27]. 

Further, in the conditions of Municipal unitary agricultural enterprise (MUAE) "Im. Sverdlov "Go-
rodok district conducted a study of the comparative therapeutic efficacy of various integrated treat-
ment regimens of calves with gastrointestinal diseases. It was created 6 groups of experimental ani-
mals, 20 animals each. The first group consisted of calves suffering from dyspepsia with basic treat-
ment, the second group with the additional administration of the veterinary Antitox preparation manu-
factured by ImmCont GmbH, Germany, once a day, intravenously, slowly at a dose of 20 ml;  in the 
third – with the additional administration of the veterinary drug "Averon" produced by LLC Belako-
tekhnika, Belarus, once a day, intravenously, slowly at a dose of 20 ml; the fourth group consisted of 
calves, patients with abomasoenteritis at the age of 14–30 days with basic treatment, the fifth group – 
with the additional administration of the veterinary drug “Antitox” produced by “ImmCont” GmbH, 
Germany, once a day, intravenously, slowly at a dose of 25 ml, until the disappearance of clinical 
signs of the disease; in the sixth – with the additional administration of the veterinary drug "Averon" 
produced by LLC Belakotekhnika, Belarus, once a day, intravenously, slowly at a dose of 25 ml. Av-
eron and antitox was administered until the disappearance of clinical signs.  The basic treatment was 
the use of diet therapy, antimicrobial (with abomasoenteritis) and rehydration therapy. On the 4th day 
of treatment, blood was collected from calves to determine MWS. 

Research results.  It was found that the severity of intoxication largely determines the severity of 
gastrointestinal diseases in calves.  Thus, a significant correlation dependence (r ≥ 0.85) was found 
between the concentration of MW and the duration of the disease in the calves of all experimental 
groups. The concentration of SMV, depending on the severity of the disease is presented in Table 1. 

 
Table 1 – MWS, depending on the severity of gastrointestinal diseases of calves, conv. units (M ± m) 

Severity 
Blood taking  

time 

Group of calves 

Patients with dyspepsia 
14-30 days, 

abomazoenteritis 
2-3 months, 

abomazoenteritis 

Easy 
1 0,084±0,0061 0,077±0,0054 0,065±0,0029 

2 0,095±0,00541 0,093±0,00731 0,080±0,00441 

Average 
1 0,107±0,00932 0,106±0,01022 0,073±0,0053 

2 0,196±0,0183 1, 2 0,167±0,01281, 2 0,125±0,0841, 2 

Heavy 
1 0,133±0,01142 0,125±0,00842 0,080±0,0062 

2 0,235±0,01851, 2, 3 0,184±0,01351, 2, 3 0,175±0,00841, 2, 3 

Note. 1 P <0.05 (compared with the first blood collection); 2 P <0.05 (compared with mild severity of the disease),  
                 3 P <0.05 (severe form compared to the average). 

 
Analysis of the data presented in table 1, allows you to see several trends. First, in newborn calves and 

calves of 14-30 days of age, the content of MWS at the onset of the disease directly correlates with the sub-
sequent severity of its course. So, at a level higher than 0,120 conv. units in 100% of such calves, dyspepsia 
or gastroenteritis proceeded in a severe (toxic) form.  In the calves of 2-3 months of age, this trend was no 
longer noted.  This may be due to the etiological role of metabolic disorders in the development of these 
diseases [10]. Secondly, the concentration of MWS significantly increases depending on the severity of the 
course of gastrointestinal diseases of calves. So, in calves, patients with dyspepsia, it was higher at the 
height of the disease – 2 times with moderate severity and 2.47 times with severe.  And with gastroenteritis 
in 14-30-day calves – 1.75 and 1.94 times with moderate and severe degrees of course, respectively. In 2-3-
month-old calves, the trend is similar, but less pronounced.  And thirdly, the intensity of the content of 
MWS with endotoxicosis caused by gastrointestinal disease decreases with age. 

As it is known, in calves with the development of acute gastrointestinal diseases, there is a tenden-
cy to enhance LPO [16], which was also detected by us. This was manifested in the increase in the 
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content of both primary and secondary LPO products. Moreover, the tendency to an increase in the 
concentration of LPO products was similar to that of the MWS content (Table 2). 

 
Table 2 – LPO products, depending on the severity of gastrointestinal diseases of calves, cond. units (M±m) 

Severity 
Blood taking 

time 

Group of calves 

Patients with dyspepsia 
14-30 days, 

abomazoenteritis 
2-3 months, 

abomazoenteritis 

MDA, µmol/l 
Easy 1 2,24±0,132 1,67±0,133 1,35±0,094 

 2 2,65±0,1061 2,05±0,1841 1,66±0,1021 
Average 1 2,17±0,284 1,75±0,169 1,53±0,085 

 2 2,99±0,0871, 2 2,18±0,0931 2,02±0,1021 
Heavy 1 2,83±0,1232 1,83±0,125 1,58±0,133 

 2 3,65±0,2061, 2, 3  2,67±0,1361, 2, 3  2,23±0,1421, 2 

DC, D232/ mg lipids 
Easy 1 0,284±0,168 0,234±0,076 0,225±0,159 

 2 0,345±0,1971 0,285±0,2141 0,249±0,193 
Average 1 0,305±0,235 0,256±0,093 0,233±0,160 

 2 0,386±0,1641, 2 0,307±0,1931, 2 0,275±0,2081 
Heavy 1 0,313±0,211 0,275±0,111 0,240±0,193 

 2 0,435±0,3651, 2, 3 0,349±0,0841, 2, 3 0,315±0,1271, 2, 3  

Note. 1 P <0.05 (compared with the first blood collection); 2P <0.05 (compared with mild severity of the disease);  
                 3 P <0.05 (severe form compared to the average). 

 
As can be seen from table 2 in calves with gastrointestinal diseases, the intensity of the LPO 

increases, which is manifested by the accumulation of both intermediate (DC) and final reaction 
products (MDA). In calves, both in dyspepsia and abomazoenteritis, their concentration depends 
on the severity of the disease. Correlation analysis showed the presence of a significant direct re-
lationship between the concentration of MWS and MDA (at the primary study in calves with dys-
peptic patients r = 0.673, and at the height of the disease – r = 0.756), between MWS and DC  
(at primary research in calves with dyspeptic patients r = 0.712, and in the midst of the disease  
- r = 0.791). This indicates the importance of the LPO in the development of endotoxin in gastro-
intestinal diseases of calves. 

 In calves, which, in addition to the basic treatment, antitoxic drugs were used, by the 4th day of treat-
ment, the MWS level was significantly lower and was: in calves, patients with dyspepsia in the baseline 
treatment group – 0.184 ± 0.0149 conv. units, in the treatment with the veterinary drug "Aveyron" – 
0,147 ± 0,0131 conv. units, in the treatment with the drug veterinary "Antitoks" – 0,140 ± 0,0118 conv. 
units, and in calves, patients with abomazoenteritis in the group of basic treatment – 0.171 ± 0.0125 conv. 
units, with the treatment with the veterinary drug "Aveyron" – 0.122 ± 0.0097 conv. units, in the treatment 
with the drug veterinary "Antitoks" – 0,117 ± 0,0112 conv. units  It was found that the use of sodium thio-
sulfate in the therapeutic regimen can significantly reduce the severity and duration of the disease of the 
calves with gastrointestinal diseases. So, in the group of basic treatment of calves with dyspepsia, the dura-
tion of treatment was 5.6 ± 0.54 days, mortality – 15%, the number of cases with severe course (toxic dys-
pepsia) – 25%. In the groups using Averon and antitox, these indicators were respectively: the disease 
duration was 4.0 ± 0.36 and 3.7 ± 0.35 days, the mortality rate was 5 and 10%, the number of severe 
cases (toxic dyspepsia) was ten percent.  In the experimental groups, where anti-toxic drugs were used, 
the positive dynamics of recovery was observed already on the second day in most calves, which was 
manifested by a decrease in the intensity of diarrhea, on the third to fourth days in all animals of the 
experimental group, the main clinical sign disappeared – diarrhea. In calves, there was a recovery in 
appetite and water intake returned to normal. And in the group of basic treatment of calves with 
abomazoenteritis, the duration of treatment was 4.8 ± 0.43 days, mortality – 10%, the number of cases 
with a severe course – 20%. In the groups using Averon and antitox, these indicators were respective-
ly: the duration of the disease was 4.1 ± 0.29 and 3.9 ± 0.30 days, the mortality rate was 5%, the num-
ber of cases with severe disease was 10%. 
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Conclusion. The data obtained as a result of the analysis of the literature and the conduct of our 
own research show that in the pathogenesis of gastrointestinal diseases of calves, the link of pathogen-
esis that significantly determines the severity of their course and prognosis is endogenous intoxication. 
The use of dyspepsia and abomasoenteritis in the complex treatment of calves of patients with dyspep-
sia, drugs with sodium thiosulfate antitoxic action, reduces the severity and mortality in calf dyspepsia 
by 5–10%, and in abomasoenteritis by 5%. In the dynamics of therapy, along with a positive effect on 
clinical symptoms, a significant decrease in the concentration of SMV was observed (at the level of 
significant differences – p <0.05) as a marker of endotoxication. 
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Ефективність комплексної схеми лікування з використанням препаратів натрію тіосульфату при шлунково-

кишкових хворобах телят з синдромом інтоксикації 
Бєлко А.А., Мацинович М.С., Петров В.В., Мацинович А.О. 

Метою досліджень було вивчення залежності складності перебігу шлунково-кишкових хвороб телят від сту-
пеня ендогенної інтоксикації та ефективності комплексного лікування із використанням препаратів на основі на-
трію тіосульфату. Дослідження проводили у виробничих умовах у скотарських господарствах Вітебського, Ліоз-
ненского і Городоцького районів. Використовували препарати на основі натрію тіосульфату, а саме: препарат 
ветеринарний «Аверон» виробництва ТОВ «Белекотехніка» РБ і препарат ветеринарний «Антітокс» виробництва 
«ImmCont» GmbH, Німеччина. Ці препарати, як антитоксичний засіб, вводили один раз на добу, внутрішньовенно, 
повільно в дозі 25 мл, до зникнення клінічних ознак хвороби додатково до базового лікування, прийнятого в гос-
подарствах за шлунково-кишкових хвороб.  

Отримані в результаті аналізу літератури та проведення власних досліджень дані показали, що в патогенезі 
шлунково-кишкових хвороб телят ланкою, що зумовлює складність перебігу і прогноз, є ендогенна інтоксикація. 
Встановлено, що у хворих телят вміст СМВ був вище в розпал хвороби – в 1,75–2 рази за середнього ступеня тяжко-
сті і у 1,94 і 2,47 рази – за тяжкого. Визначені лабораторні критерії прогнозу тяжкості перебігу диспепсії і абомазое-
нтериту у телят 14–30-добового віку. Так за рівня вище, ніж 0,120 ум. од., у 100 % таких телят диспепсія або гастро-
ентерит перебігали у важкій (токсичній) формі. Виявлені в розпал хвороби значущі прямі кореляційні залежності 
між концентрацією СМВ та продуктами ПОЛ (r≥0,650) свідчать про значущість ПОЛ як джерела розвитку ендоінто-
ксикації за шлунково-кишкових хвороб у телят. Встановлено, що застосування в комплексній терапії телят, хворих 
на диспепсію і абомазоентерит, препаратів на основі натрію тіосульфату, дозволяє знизити тяжкість перебігу і лета-
льність за диспепсії телят на 5–10 %, а за абомазоентериту – на 5 %.  

Ключові слова: телята, кров, ендогенна інтоксикація, абомазоентерит, диспепсія, терапевтична ефективність, 
лікування. 

 

Эффективность комплексной схемы лечения с ипользованием препаратов натрия тиосульфата при желу-

дочно-кишечных болезнях телят с синдромом интоксикации 

Белко А.А., Мацинович М.С., Петров В.В., Мацинович А.А.  
Целью исследований было изучение зависимости тяжести течения желудочно-кишечных болезней телят от сте-

пени эндогенной интоксикации и эффективности комплексного лечения, с использованием препаратов на основе 
натрия тиосульфата. Исследования проводили в производственных условиях в скотоводческих хозяйствах Витебско-
го, Лиозненского и Городокского районов. В качестве препаратов на основе натрия тиосульфата использовали пре-
парат ветеринарный «Аверон» производства ООО «Белэкотехника» РБ и препарат ветеринарный «Антитокс» произ-
водства «ImmCont» GmbH, Германия. Данные препараты, в качестве антитоксического средста, вводили один раз в 
сутки, внутривенно, медленно в дозе 25 мл, до исчезновения клинических признаков болезни дополнительно к базо-
вому лечению принятому в хозяйствах, при желудочно-кишечных болезнях.  

Полученные в результате анализа литературы и проведения собственных исследований данные показали, что в 
патогенезе желудочно-кишечных болезней телят звеном патогенеза, значительно определяющим тяжесть течения и 
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прогноз, является эндогенная интоксикация. Установлено, что у больных телят содержание СМВ было выше в раз-
гар болезни – в 1,75– 2 раза при средней степени тяжести и в 1,94 и 2,47 раза – при тяжелой. Определены лаборатор-
ные критерии прогноза тяжести течения диспепсии и абомазоэнтерита у телят 14–30-суточного возраста. При уровне 
выше чем 0,120 усл. ед. у 100 % телят диспепсия или гастроэнтерит протекали в тяжелой (токсической) форме. Вы-
явленные в разгар болезни значимые прямые корреляционные зависимости между концентрацией СМВ и продукта-
ми ПОЛ (r≥0,650) свидетельствуют о значимости ПОЛ как источника в развитии эндоинтоксикации при желудочно-
кишечных болезнях у телят. Установлено, что применение в комплексной терапии телят, больных диспепсией и 
абомазоэнтеритом, препаратов, обладающих антитоксическим действием на основе натрия тиосульфата, позволяет 
снизить тяжесть течения и летальность при диспепсии телят на 5–10 %, а при абомазоэнтерите – на 5 %.  

Ключевые слова: телята, кровь, эндогенная интоксикация, абомазоэнтерит, диспепсия, терапевтическая эффек-
тивность, лечение. 

 

Надійшла 12.04.2019 р. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРТОПЕДИЧНОГО ПІДКОВУВАННЯ  

ЗА ЛІКУВАННЯ КОРІВ З ВИРАЗКАМИ ПІДОШВИ  
 

Наведено результати лікування корів з виразками підошви за використання ортопедичного підковування.  
Дослідження проводили на високопродуктивних коровах із продуктивністю 6–8 тис. л молока за лактацію. Тваринам 

проводили функціональну ортопедичну обробку ратиць усіх кінцівок, видаляли зруйнований ріг і некротичні тканини в 
ділянці виразки та обробляли антисептиками. У подальшому тваринам контрольної групи накладали повʼязки з Хофгелем, 
кожні три доби, 4–6 разів до повної епітелізації рани. Коровам дослідної групи додатково на суміжну здорову ратицю за-
стосовували деревʼяний блок, для накладання якого використовували набір Technobase 8000. 

Суть лікування корів з виразками підошви повʼязана із застосуванням деревʼяного блоку на неуражене копитце. Кроки 
по правильному застосуванню блока копитець включають наступне. По-перше, функціональна і лікувальна розчистка обох 
копитець. По-друге, механічна антисептика, щоб забезпечити нормальну адгезію і, відповідно, комфорт для тварини. По-
третє, вибір блока належного розміру, який залежить від розміру ратиці. Блоки мають достатньо покрити підошву копитця 
від зачепа до м’якуша. У більшості випадків довжина блока становить від 13,3 до 16,2 см.  

За правильного використання дерев’яних блоків створюються найкращі умови для ефективного лікування. Щоб 
забезпечити достатнє загоювання виразок, блоки мають залишатися протягом 3–4 тижнів як мінімум. Дефект, що 
утворився унаслідок виразкового ушкодження тканин підошви, швидше закривався зроговілим епідермісом у тварин 
дослідної групи, ніж контрольної. За ортопедичного підковування зменшується (р<0,01) кількість обробок – від 5 до 
6 у тварин дослідної групи (5,7±0,09), порівняно з 5–7 обробками у тварин контрольної групи (6,4±0,12). Також ско-
рочується (р<0,01) термін одужання тварин: у дослідній групі він становив 18–24 доби (20,7±0,33), а у контрольній – 
19–28 діб (24,06±0,39). 

Ключові слова: високопродуктивні корови, виразки підошви, ортопедичне підковування. 
 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-102-110 
 

Постановка проблеми. Хвороби кінцівок у корів є досить поширеними. Зокрема, ураження 
ділянки пальців зустрічаються майже на всіх молочних фермах з рівнем ураження від 5 до 23 % 
корів [1–4]. При цьому виразки підошви характеризуються найбільш злоякісним перебігом з 
часто непередбачуваним прогнозом [2]. Збитки із розрахунку на хвору корову внаслідок репро-
дуктивних розладів, зменшення молочної продуктивності та раннього вибракування [5] можуть 
складати від 53 до 622 $ США [6]. У звʼязку з цим удосконалення методів профілактики і ліку-
вання виразок підошви у корів потребують подальшого обгрунтування та апробації. 

Аналіз останніх публікацій. Своєчасна діагностика і використання адекватних лікуваль-
них засобів значно підвищують ймовірність видужання корів із захворюваннями у ділянці па-
льців [7]. Так, V.S. Machado et al. [8] розробили логістичні статистичні моделі, які дозволяють 
передбачити ймовірність розвитку патології ратиць у корів на підставі аналізу даних поперед-
ньої лактації. Поряд з цим для оптимізації діагностики виразок підошви у корів пропонують 
термографію [9], ультрасонографію [10] та моніторинг поведінки тварин [11]. 

Розвиток виразок підошви у корів повʼязаний зі зменшенням товщини м'яких тканин (жиро-
вої подушки) [12]. При цьому встановлено, що найтовстішою жирова подушка у корів є за  
8 тижнів до отелення, а найтоншою – у перший тиждень після нього. При чому фактором зме-
ншення товщини жирової подушки, швидше за все, є швидка втрата маси тіла корів. Як наслі-
док, за надмірного навантаження на кінцівки ріг підошви може швидше стиратися. Складні 
випадки виразок підошви у корів часто можуть асоціюватися з наявністю одного із збудників 
пальцевого дерматиту Treponema medium [13–15].     

–––––––––– 
© Ємельяненко О.В., Чорнозуб М.П., Ємельяненко А.А., Козій В.І., 2019. 
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Водночас, ймовірність розвитку виразок підошви та інших уражень рогу ратиць підвищу-
ється зі збільшенням віку тварини, у середній третині лактації, а також у літній період [16]. До 
того ж були виявлені гени, відповідальні за розвиток виразок підошви [17]. Тобто шляхом гене-
тичного добору можна суттєво знизити розповсюдженість цієї патології серед дійних корів.  

Отже, незважаючи на суттєві фундаментальні досягнення щодо етіології та патогенезу ви-
разок підошви у корів, оцінка ефективності традиційних заходів все ще є важливим компонен-
том у мінімізації патології. 

Мета дослідження – порівняльна оцінка ефективності ортопедичного підковування ратиць 
у корів за лікування виразок підошви.  

Матеріал і методи роботи. Дослідження проводили на високопродуктивних коровах голштин-
ської породи 5-ої лактації із продуктивністю 6–8 тис. кг молока у господарствах Київської області з 
безприв’язною системою утримання тварин. Корів з виразками підошви, які діагностували протя-
гом 6 місяців, довільно розподіляли на дві групи, контрольну і дослідну по 30 гол. у кожній. Твари-
нам проводили функціональну ортопедичну обробку кінцівок, видаляли зруйнований ріг і некроти-
чні тканини в ділянці виразки та обробляли антисептиками. У подальшому тваринам контрольної 
групи накладали повʼязки з Хофгелем, кожні три доби до повної епітелізації виразок (5–7 обробок).  
Коровам дослідної групи додатково на суміжну здорову ратицю застосовували деревʼяний блок. 
Для його накладання використовували набір Technobase 8000.  

Результати досліджень. За використання підковування здорового пальця у корів покращу-
ється загоювання ураженого копитця, завдяки зменшенню тиску на підошву [18, 19].  

За представленого дослідження використовували наступні кроки [20]: 1) функціональну і ліку-
вальну обробки; 2) механічну антисептику із використанням 3 % пероксиду гідрогену, висушуван-
ням ураженої ділянки феном та знежиренням етиловим спиртом; 3) вибір блока залежно від розмі-
ру ратиці – покриття підошви копитця від зачепа до м’якуша (рис. 1– 3). У більшості випадків дов-
жина блока становить від 13,3 до 16,2 см. Блок, який є занадто довгим, може призвести до первин-
ного пошкодження здорового копитця через надмірне навантаження на нього; 4) приготування 
клею для фіксації блока; 5) позиціонування блока під кутом 90° або дещо менше до копитної стін- 
ки (рис. 4, 5). Блоки мають тенденцію зміщатися з часом до неправильного позиціонування, як по-
казано вище. Для протидії цьому рекомендується застосовувати блоки під вказаним кутом. Вимо-
гою до правильного позиціонування є дотримання кута зачепу в межах 50 – 52° (рис. 6). В інших 
випадках блок змінюють. Його прикріплюють на рівні зачепа або дещо відведеним назад від зачепа 
пальця (рис. 7). Час очікування для фіксації – 1–3 хв.  

 

  

 

Рис. 1. Використання короткого блока. 

 

 

Рис. 2. Використання нормального блока  

(вигляд збоку підошви). 
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Рис. 3. Використання нормального блока  

(вигляд збоку). 

 

Рис. 4. Правильне позиціонування блока. 

 

 

 

 

Рис. 5. Неправильне позиціонування блока. 
 

Рис. 6. Перевірка належного кута під час позиціонування. 
 

Після використання зазначених кроків необхідно слідкувати за ступенем зношення блоків, 
тобто не залишати їх на надто короткий або надто тривалий час. На це впливає його тип, вид 
підстилки та поверхні підлоги. Середній термін функціонування блоків – 3–4 тижні.  

Після хірургічного лікування виразки Рустергольца проводили місцеву обробку поверхні 
ураження аерозолем Чемі-спрей та Хофгелем.  

Дефект, що утворився унаслідок виразкового ушкодження тканин підошви, швидше закривався 
зроговілим епідермісом у тварин дослідної групи, ніж контрольної (табл.1). При цьому має перева-
гу ортопедичне підковування: за його застосування зменшується (р<0,01) кількість обробок – від 5 
до 6 у тварин дослідної групи (5,7±0,09), порівняно з 5–7 обробками у тварин контрольної групи 
(6,4±0,12). Також відмічали скорочення (р<0,01) терміну одужання тварин: у дослідній групі він 
становив 17–24 доби (20,7±0,33), а у контрольній – 19–28 діб (24,1±0,39). 
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Рис. 7. Правильно розміщений ортопедичний блок (вигляд зверху). 
 
У тварин дослідної групи на 2–3-ю добу лікування спостерігали покращання загального 

стану, нормалізацію загальної температури тіла, покращання апетиту, продуктивності. Місцево 
спостерігали виражене зменшення набряку вінчика і його температури. Болючість у ділянці 
підошви (навколо вогнища ураження) теж дещо зменшилась. На поверхні ранового дефекту був 
відсутній фібринозний струп, проглядався ріст рожевих, дрібнозернистих грануляцій та незна-
чна кількість гнійного ексудату в’язкої консистенції сіро-жовтого кольору.  

 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика ефективності лікувальних процедур у великої рогатої худоби за ви-

разок підошви 

Показник 
Контрольна група 

(n=30) 
Дослідна група 

(n=30)* 

Кількість обробок  
6,40 ± 0,12 

(5–7) 
5,7 ± 0,09 

(5–6) 

Термін одужання, діб  
24,1 ± 0,39 

(19–28) 
20,7 ± 0,33* 

(17–24) 

Примітка. * – р˂0,01. 
 

На 5–6-ту добу лікування у тварин дослідної групи спостерігали подальше покращання за-
гального стану, продуктивності, зменшення ступеня кульгавості. У зоні ураження відмічали 
подальше зменшення набряку вінчика, болючості в ділянці підошви, основа шкіри була вкрита 
рожевими, дрібнозернистими грануляціями без фібринозного струпу та гнійного ексудату. Тоб-
то, завершилась фаза очищення дефекту. На 10–11-ту добу захворювання відмічали задовіль-
ний загальний стан тварин. Місцево спостерігали тенденцію до змозоління грануляцій. На 14–
16-ту добу лікування дефект основи шкіри був вкритий змозолілою тканиною, яка нагадувала 
молодий ріг м’якуша.  

У тварин контрольної групи на 3–4-ту добу лікування відмічали задовільний загальний 
стан, нормалізацію загальної температури тіла, але апетит і продуктивність були знижені. 
У зоні ураження спостерігали болючість підошви навколо дефекту. На місці виразки відмічали 
щільну кірочку (струп) темного кольору, під якою по краях була незначна кількість гнійного 
ексудату в’язкої консистенції, темного кольору (частково відшаровувався струп).  На 7–9-ту 
добу лікування у цих тварин покращувалися загальний стан, апетит і продуктивність. Певною 
мірою зменшився ступінь кульгавості. Спостерігали відторгнення кірочок струпу майже по всій 
поверхні дефекту й наявність рожевих, дрібнозернистих грануляцій, вкритих мутнуватою ріди-
ною солом’яного кольору, тягучої консистенції. На 11–13-ту добу лікування у корів відбувало-
ся подальше покращення загального стану, зниження ступеня кульгавості. Після фіксації тва-
рини в стоячому чи лежачому положенні й зняття пов’язки спостерігали відсутність струпу, а 
уражена ділянка була вкрита рожевими, дрібнозернистими грануляціями, на поверхні яких зна-
ходилися гнійні виділення. На 15–17-ту добу лікування відмічали покращення опори на хвору 
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кінцівку, а на 20–22-гу повне опирання, дефект основи шкіри був вкритий змозолілою ткани-
ною, подібною до молодого рогу м’якуша.  

Обговорення. Встановлено [21, 22], що за виразок підошви у корів відбуваються значні по-
рушення внутрішніх структур ратиць. Ймовірно, вони зумовлені суттєвим механічним наван-
таженням на уражені пальці. Інші автори стверджують, що нерівномірний розвиток рогового 
башмака у корів (3 і 4-го пальців) може бути причиною розвитку виразок підошви на більшому 
за розмірами пальці за рахунок збільшення механічного навантаження [23]. У звʼязку з цим, 
фактор надлишкового механічного навантаження слід враховувати як за планування заходів 
профілактики, так і під час лікування корів з виразками підошви. 

Також, слід зважати на те, що нині доведена генетична складова в етіології розвитку вира-
зок підошви у корів. Встановлено, що для корів з виразками підошви характерним є підвищен-
ня експресії металопротеїназ, і це може спричиняти підвищену чутливість корів-носіїв до роз-
витку цієї патології [24]. Одним із можливих шляхів реалізації генетичного впливу є особливо-
сті остеогенезу у корів. Так, за даними R. Newsome et al. [25], ймовірність розвитку виразок пі-
дошви у корів можна передбачити за моніторингу розвитку кісток дистальної фаланги. 

Для лікування корів з виразками підошви, асоційованими з пальцевим дерматитом, 
F.P. Sellera et al. [26] пропонують фотодинамічну терапію за використання метиленового синього. 

Виразки підошви і розшарування білої лінії є найпоширенішими хворобами ратиць у ко-
рів. Ефективне лікування за такої патології має включати функціональну розчистку рогу 
ратиць хворої тварини та ортопедичне підковування [18]. За даними J. Kofler et al. [19], 
ефективність лікування виразок підошви за асоційованого перебігу з пальцевим дерматитом 
значно знижується. Тривалість лікування у цих випадках складає від 28 до 38 діб. Водночас 
обидва захворювання значно впливають на поведінку і молочну продуктивність корів [27]. 
Також окремі автори [28–31] звертають увагу на важливість профілактики стресу і зміну 
поведінки тварин за рахунок забезпечення належних умов фіксації та медикаментозного 
забезпечення.  

Висновок. Проведені дослідження засвідчують переваги використання ортопедичного під-
ковування за виразкових процесів у ділянці пальців у корів зі скороченням терміну лікування в 
1,2 раза. 

Дослідження проводили відповідно до закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» від 28.03.2006 р. та правил Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які 
використовуються в експериментальних та інших наукових цілях від 13.11.1987 р. 

Конфлікт інтересів у авторів відсутній. 
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Использование ортопедического подковывания при лечении коров с язвами подошвы  

Емельяненко А.В., Чорнозуб Н.П., Емельяненко А.А., Козий В.И. 
Проведены результаты лечения коров с язвами подошвы при использовании ортопедического подковывания.  
Исследования проводили на высокопродуктивных коровах с производительностью 6–8 тыс. л молока за лакта-

цию. Животным проводили функциональную ортопедическую обработку копытец всех конечностей, удаляли разру-
шенный рог и некротические ткани в участке язвы и обрабатывали антисептиком. В последующем животным конт-
рольной группы накладывали повязки из Хофгелем, каждые трое суток, 4–6 раз до полной эпителизации раны. Ко-
ровам опытной группы дополнительно на смежное здоровое копыто применяли деревянный блок, для наложения 
которого использовали набор Technobase 8000.  

Суть лечения коров с язвами подошвы связано с применением деревянного блока на непораженное копытце. 
Шаги по правильному применению блока копытец включают следующее. Во-первых, функциональная и лечебная 
расчистка обоих копытец. Во-вторых, механическая антисептика, чтобы обеспечить нормальную адгезию и, соответ-
ственно, комфорт для животного. В-третьих, выбор блока надлежащего размера, какой зависит от размера копытца. 
Блоки должны достаточно покрыть подошву копытца от зацепа к мякушу. В большинстве случаев длина блока сос-
тавляет от 13,3 до 16,2 см.  

При правильном использовании деревянных блоков, создаются наилучшие условия для эффективного лечения. 
Дефект, который образовался в результате язвенного повреждения тканей подошвы, быстрее закрывался эпидерми-
сом у животных опытной группы, чем контрольной. При ортопедическом подковывании уменьшается (р<0,01) коли-
чество обработок – от 5 до 6 у животных опытной группы (5,7±0,09), в сравнении с 5–7 обработками у животных 
контрольной группы (6,4±0,12). Также сокращается (р<0,01) срок выздоровления животных: в опытной группе он 
составлял 18–24 сутки (20,7± 0,33), а в контрольной – 19–28 суток (24,06±0,39).  

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, язвы подошвы, ортопедическое подковывание.  
 

Using orthopedic shoeing for the treatment of cows with sole ulcers 

Emelianenko A., Chernozub M., Emelianenko A., Koziy V. 
The article presents the results of treatment of cows with sole ulcer with the use of orthopedic shoeing. It is known that 

the foot diseases in the cows are quite common. In particular, the damage to the digit horn occurs almost on all dairy farms 
with a level of distribution from 5 to 23 % of cows. 

The research was conducted on high-yield milked cows with a productivity of 6-8 thousand liters per lactation.Cows 
with ulcerous soles, which were diagnosed during 6 months period, were randomly assigned into two groups, control and 
experimental. To all animals with sole alcers there were applied functional orthopedic treatment of all digits. The destroyed 
horn and necrotic tissues in the area of ulcers were removed and defect zone was treated with antiseptics. Subsequently, the 
animals of the control group imposed bandages with Hoofgel, every three days, 4-6 times until complete wound epitheliza-
tion. For the cows of the experimental group additionally there was used a wooden block for the adjacent healthy digit. 

The Technobase 8000 set was used for wooden block application. 
The essence of treatment of cows with lameness and ulcers is associated with the use of a wooden block on the un-

harmed hoof. Steps to apply correctly the hedge block include the following. First, proper functional trimming and therapeu-
tic treatment for both claws. Second, mechanical antiseptic processing to ensure normal adhesion of the wooden block and 
comfort for the animal. Removal of dirt and dumpness of the claw that is going to be blockaged.  

The tried step is selecting the appropriate size of the block. The correct size of the block depends on the size of the hoof. Blocks 
should cover the hoof sufficiently from the hook to the pulp. A wider blade should be evenly spaced that would provide greater sta-
bility. In most cases, there is a greater potential for damage when a used block is too short or too long. The block of the appropriate 
size should go beyond the surface of the digit pulp. In most cases, the length of the block is from 13.3 to 16.2 cm. The block, which 
is too long, can lead to a primary damage to a healthy hoof because of the excessive load on it. 

The thickness of the block is determined by the rate of wear created by the amount of cows movement, and the time nec-
essary for the infection development. Cows with severe lesions may require additional thickness of the block for a long peri-
od of application and protection from subsequent exposure. For more severe damage, the most durable type of block is re-
quired. A less durable unit will not provide sufficient weight transfer from the affected digit for the required period of time to 
ensure complete healing of the sole. 
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The forth step is preparation of glue for blocking. For this purpose, in a measuring cup, which comes with a set, add 80 g 
(70-75 g) of powdered substance and add 40 ml of solution, which is also measured with a glass that is included in the set. 
They are mixed to form a homogeneous paste/ One should made it quickly  prevent polymerisation phenomena. Subsequent-
ly, the cooked mass is applied to the wooden block with the help of a stick, since the mass has a high temperature. 

Fifth step consist of positioning the unit at the right angle. The wooden block is pressed moderately to the sole so that 
there is a layer of glue between the sole and the block, about 0.5 cm thick. The block is placed at an angle of 90 degrees or 
less to the uncovered wall. In this case it is guaranteed that the weight will decrease on the affected hoof and is not trans-
ferred to the outer wall of the affected hoof. Blocks tend to shift over time to incorrect positioning, as shown above. To coun-
teract this situation, it is recommended to use blocks at the specified angle. 

The next requirement for positioning is to verify that the block is supported with the angle to hoof wall from 50 to 52 
degrees. In cases where the above requirements can not be met, the unit is rebalanced or changed. Attach a block at the level 
of the hook or slightly retract back with the hoof knife. The waiting time to give the adhesive mass to harden – from 1 to 3 
minutes before putting the limb on the floor. A re-examination of cows is carried out in about 4 weeks. 

So, in cases where we correctly use wooden blocks there have been created the best conditions for proper healing. After 
these steps, it is necessary to ensure proper wear of the blocks. The should not stay on the foot for too short or too long time. 
The time of the block demolition is affected by the type of litter and floor surface. To ensure sufficient healing of the ulcers, 
the blocks should remain for at least 4-6 weeks. If the unit remains for a shorter period of time, treatment is unlikely to be 
complete, and the return of the load on the affected hoof will delay recovery and increases the recurrence of an ulcer.  

Comparative effectiveness of treatment of cows while using the wooden blocks. After the opening of the pathological 
focus, the removal of non-viable tissues and excessive granulation, the local treatment of the surface of the defeat of the 
Chemy Spray and Hoofgel's lubrication was performed. 

The defect, formed as a result of ulcerous damage to the tissues of the sole, was closed by the keratinous epidermis more 
quickly in the experimental group of animals than the control group. Comparing the effectiveness of treatment of sole ulcers 
in the experimental and control animals, we found the advantage of orthopedic treatment: its use decreases (p <0,01) the 
number of treatments – from 6,4 ± 0,125 to 5,7 ± 0,09 times in the experimental group. Also, the reduction (p <0.01) of the 
period of recovery  was noted: in the experimental group it was 18-24 days (20,7 ± 0,33), and in the control group – 19-28 
days (24,06 ± 0,39) . 

Key words: highly productive cows, sole ulcers, orthopedic shoes. 
 

Надійшла 11.04.2019 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ГОСТРОЇ ФАЗИ ТА  

ЇЇ КОРЕКЦІЯ ЗА ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У СВИНЕЙ 
 

Встановлено, що за гриж розвивається помірна цитокінемія флогогенного характеру, яка стає надзвичайно ви-
раженою за гнійних артритів. При цьому продукція протизапальних цитокінів є недостатньо адекватною, що потре-
бує фармакологічної корекції запальної реакції за хірургічної патології у свиней. Гострофазна реакція після герніо-
томії у свиней, переважно, проявляється збільшенням концентрації в крові фібриногену та гаптоглобіну, але не це-
рулоплазміну. За гриж відмічено зростання в 4,9 раза умісту в сироватці крові ФНП-α, ІЛ-1β – лише в 2,1 раза, а та-
кож підвищення концентрації в 1,3 раза ІЛ-10, що супроводжується адгезивно-запальним асептичним процесом. 
Надзвичайним рівнем зростання в крові ФНП-α –у 18,3 раза, та помірним підвищенням концентрації ІЛ-1 і ІЛ-10 
характеризується динаміка розвитку гнійних артритів. ФНП-α набув критичного значення, і його кількість  переви-
щувала рівень ІЛ-1β більш ніж у 5 разів. Показники фібриногену за фізіологічної норми коливалися в межах 2–4 г/л. 
Його концентрація за використання тіотриазоліну пікового значення досягла після першої доби і була в 2,3 раза ви-
щою, ніж за ін’єкцій імуном-депо. Через добу після операції рівень гаптоглобіну в 1-й групі був у 2 рази більшим, 
ніж у 2-й (р<0,01). На 3-тю добу відмічалося пікове зростання цього показника з  двічі нижчим значенням у 2-й дос-
лідній групі. Концентрація церулоплазміну найвищого рівня досягла на 6-ту годину після оперативного втручання у 
свиней 1-ї групи і становила 421,9±39,69 мг/л. Тобто механізми її корекції тіотриазоліном та імуном-депо різняться, 
що потребує подальших досліджень. 

Ключові слова: свині, цитокіни, білки гострої фази, герніотомія, імуном-депо, тіотриазолін. 
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Постановка проблеми. Хірургічна патологія у тварин представлена достатньо широко і 
має різноманітні форми прояву. Вона охоплює різні анатомо-топографічні ділянки та органи, 
зокрема у свиней досить часто представлена абдомінальною патологією [1]. Також у свиней 
достатньо розповсюдженими є артрити, абсцеси, флегмони  [2]. Хірургічна патологія за даними [3] 
становить близько 11,1–29,9 від загального поголів’я свиней. Хоча існують інші статистичні 
дані, де частка її значно більша  за попередній показник і становить 55–80 %, відповідно [1]. 
У її структурі основне місце займають післяопераційні ускладнення –2,7–21,5 %, артрити – 0,3–
3,4 %, абсцеси і флегмони – 0,2–4,8 %, рани – 0,3–3,9 % а також грижі – 0,9–2,4 % [3]. Згідно з 
даними [4], найбільш поширені грижі у свиней віком від 6-ти до 12-ти тижнів, а частота їх роз-
витку коливається в межах від 0,8 до 71,7 % [5]. Опубліковані повідомлення [6], про пошире-
ність гриж у 0,8–3,5 % поголів’я свиней, що становить 50 % усієї хірургічної патології цього 
виду тварин. При цьому пупкові становлять  62,2 % [5], а пахово-мошонкові – 60–70 % всього 
поголів’я [7]. Основою зазначеної патології є запальна реакція, яка має свої видові особливості. 
При цьому в ряді робіт [8–10] було показано істотну роль різних ланок системи гемостазу. Про-
те молекулярні основи індукції і розвитку запального процесу в свиней залишаються маловідо-
мими, що гальмує подальше удосконалення його фармакологічної корекції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча свині як біологічна модель досить широко 
використовуються в наукових дослідженнях, однак дані щодо різних ланок запальної реакції у 
них досить розрізнені. Зокрема, встановлено [10], що судинно-тромбоцитарний гемостаз у сви-
ней має більшу природну здатність до адгезивно-агрегаційних та фібринозних процесів. Одним 
із регуляторів цієї ланки гемостазу є оксид азоту, який регулює рівень кровообігу в тканинах, 
розширює судини та впливає на реологічні властивості крові. При цьому він проявляє вираже-
ний антиагрегаційний вплив на тромбоцити та інші клітини периферичної крові [11–14]. Незна-
чний його рівень разом із високим коагуляційним потенціалом тромбоцитів у свиней може бути 
природним фактором до посиленої гемокоагуляції за травм і запальних процесів. У післяопера-
ційний період у свиней за герніотомії  спостерігається розвиток ендотеліальної дисфункції, яка 
характеризується низьким рівнем оксиду азоту і тканинного активатора плазміногену, що є на-
–––––––––– 
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слідком негативного впливу на ендотелій продуктів запалення, а це  підтверджується високим 
рівнем десквамації клітин останнього [10]. 

Тромбоцити у клінічно здорових свиней мають прокоагулянтні та антифібринолітичні влас-
тивості. Зокрема, доведено [9], що коливання кількості фібриногену в плазмі крові свиней з 
грижами було несуттєвим, але за  порівняння з клінічно здоровими тваринами тромбоцитарна 
плазма цієї групи тварин за його рівнем вірогідно не відрізнялася від безтромбоцитарної. 
В плазмі крові грижоносіїв наявна значна кількість розчинного фібрину, як непряме свідчення 
тромбінемії та активації системи гемостазу. При цьому зниження активності тромбоцитарної 
фракції фібринази вказує на її інтенсивне споживання у коагуляційно-каскадному процесі, пе-
реважно на мембранах тромбоцитів, що є особливістю активації судинно-тромбоцитарного ге-
мостазу у свиней з грижами.  

Також встановлено [8], що за хірургічної патології у свиней, залежно від її складності, на-
ростає протеолітично-інгібіторний дисбаланс з активацією інгібітора тканинного активатора 
плазміногена, що зумовлює посилену фібринозну ексудацію саме у цього виду тварин. При 
цьому застосування метаболітотропного препарату тіотриазолін сприяло усуненню цих явищ як 
після герніотомії, так і за лікування гнійних артритів у свиней. 

Основним способом лікування гриж у свиней є герніотомія, результати якої значною мірою 
залежать від локалізації та об’єму гриж, інтенсивності адгезивних процесів, що суттєво впливає 
на перебіг запальної реакції в післяопераційний період [4].  

У випадку гостро-гнійних запальних процесів у суглобах свиней поряд з хірургічним лікуван-
ням використовується комплекс фармакологічних заходів: новокаїнові блокади [8]; антибіотикоте-
рапія і місцево розчини антисептиків; імуностимулюючі препарати. Зокрема, нещодавно було за-
пропоновано [10] використання для фармакологічної корекції продукції оксиду азоту за хірургічної 
патології у різних видів тварин, у тому числі свиней, імуномоделюючого препарату „Імуном-Депо”.  

Водночас вплив тіотриазоліну та „Імуном-Депо” на молекулярні механізми розвитку запа-
льної реакції у свиней залишається маловивченим. 

Мета дослідження – встановлення особливостей реакції гострої фази та обґрунтування її 
корекції після герніотомії у свиней. 

Матеріал та методи дослідження. Робота виконана на свинях (n=39), які надходили до 
стаціонару клініки Білоцерківського національного аграрного університету  з господарств 
СТОВ «Сухоліське», БЦДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 
(с. Селекційне Білоцерківського району) та навчально-наукового дослідного центру університе-
ту. Тварин утримували в індивідуальних клітках з примусовою вентиляцією, комбінованим 
освітленням і щоденним прибиранням. Годівля складалася із спеціалізованого комбікорму для 
свиней, напування здійснювали автоматизованим способом. 

Дослідження проводили відповідно до закону України «Про захист тварин від жорсткого 
поводження» від 28.03.2006 р. та правил Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які 
використовуються в експериментальних та інших наукових цілях від 13.11.1987 р. 

У тварин був проведений загальний клінічний і хірургічний огляд та відібрана кров із орбі-
тального венозного синуса для подальших досліджень.  

Вміст фібриногену визначали в плазмі крові за В.О. Беліцером зі співавт. [15], а рівень гап-
тоглобіну та церулоплазміну – в сироватці крові в реакції з риванолом  і за методом Равіна [16], 
відповідно, наборами «Реагент» (м. Дніпро). Концентрацію в сироватці крові цитокінів ФНП-α, 
ІL-βта ІL-10 визначали наборами фірми «Вектор бест» (м. Новосибірськ, РФ).  

При цьому провели дві серії дослідження. В першій, вивчали цитокіновий профіль свиней, 
для чого сформували групу клінічно здорових тварин (n=10), групу з гнійними артритами (n=8) 
та групу свиней з грижами (n=15). У другій серії дослідження вивчали реакцію гострої фази в 
динаміці загоєння операційних ран після герніотомії. Для цього було сформовано групи сви-
ней-грижоносіїв: контрольну, в якій проводили лише герніотомію; 1-шу дослідну, в якій після 
операції свиням ін’єктували препарат Імуном-Депо, та 2-у дослідну, де у післяопераційний пе-
ріод застосовували тіотриазолін. 

У кожної тварини проводили клінічний огляд з метою виявлення локалізації і розміру гри-
жі. До операції свиней витримували на голодній дієті близько 12 год.  Герніотомію виконували 
в умовах хірургічної клініки БНАУ під загальною ацепромазин-тіопенатовою та місцевою ане-
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стезією, використовуючи один з традиційних способів, залежно від анатомо-топографічних 
особливостей грижі. Свиням за 20 хв до початку оперативного втручання внутрішньом’язово 
ін’єктували 1 % розчин ацепромазину в дозі 8,0 мг/кг маси тіла, а тіопенат – внутрішньовенно у 
дозі 10 мг/кг маси тіла  вже перед операцією. По лінії розрізу тканин виконували інфільтрацій-
ну анестезію 0,5 % розчином новокаїну. На м’язи черевної стінки та шкіру накладали в два по-
верхи вузлові шви з капрону, які обробляли один раз на добу 5 % розчином йоддицерину. 

Результати дослідження. Для встановлення цитокінового профілю у сироватці крові сви-
ней було обрано низку головних представників трьох сімейств цитокінів: фактора некрозу пух-
лин-α; інтерлейкіна-1; інтерлейкіна-10. Зокрема, фактор некрозу пухлин-α (ФНП-α), належить 
до групи прозапальних цитокінів, які продукуються макрофагами і моноцитами. Він забезпечує 
регулювання імунних процесів, антиінфекційний і протипухлинний захист, бере  участь у про-
цесах запальної альтерації та індукції проліферації тканин. До ключових прозапальних цитокі-
нів також належить ІЛ-1β, який зумовлює посилення продукції печінкою гострофазних білків і 
простогландинів. Водночас ІЛ-10, як протизапальний цитокін, виконує функцію гальмування 
продукції зазначених вище цитокінів [17–21] .  

У групі клінічно здорових свиней (n=10), спостерігається значний рівень протизапального 
ІЛ-10 (табл. 1). При цьому встановлені досить високі цитокінові індекси співвідношення проти-
запальних до прозапальних цитокінів у здорових тварин – 13,9:1–19,4:1, за індексу між остан-
німи –0,7:1. Тобто, у цілому ІЛ-10 за фізіологічної норми здійснює потужний контроль над сис-
темами флогогенних цитокінів організму свиней.   

 
Таблиця 1 – Цитокіновий профіль у свиней 

Середнє 
значення 

ФНП-α, 
пг/мл 

ІЛ-1β, 
пг/мл 

ІЛ-10, 
пг/мл 

Цитокінові індекси 

ІЛ-10:  ФНП-
α 

ІЛ-10: 
ІЛ-1β 

ФНП-α: 
ІЛ-1β 

Клінічно здорові свині n=10 

М±m 
0,89–1,3 
1,0±0,04 

0,91–1,9 
1,4±0,12 

18,2–20,57 
19,4±0,28 

19,4:1 13,9:1 0,7:1 

1 група Свині з артритами  n=8 

М±m 
10,86–20,4 
18,3±2,60* 

2,08–5,8 
3,3±0,45* 

18,57–32,33 
26,7±1,68* 

1,5:1 8,1:1 5,5:1 

2 група Свині з грижами  n=15 

М±m 
2,85–7,38 

4,93±0,46* 
1,72–4,1 

2,9±0,21* 
13,24–35,21 
24,4±3,67 

4,9:1 8,4:1 1,7:1 

Примітка: p<0,001* 
 

Водночас у тварин з хірургічною патологією відмічається різке зростання показників про-
запальних цитокінів. За гриж, що супроводжуються адгезивно-запальним асептичним проце-
сом, уміст у сироватці крові ФНП-α  збільшується в 4,9 раза, а ІЛ-1β дещо менше – лише в 
2,1 раза, за помірного підвищення концентрації в 1,3 раза протизапального  ІЛ-10. При цьому 
цитокінові індекси суттєво зменшуються, що свідчить про зниження активності антифлогоген-
них механізмів. Тобто, виходячи з цього, за герніотомії необхідно ретельно дотримуватися 
процедур асептики і антисептики та максимально оптимізувати її способи з метою уникнення 
інфекційно-запальних ускладнень у післяопераційний період. 

Розвиток гнійних артритів характеризується надзвичайним зростанням рівня в крові ФНП-α – у 
18,3 раза, та помірним підвищенням концентрацій ІЛ-1 та ІЛ-10. При цьому цитокіновий індекс 
ІЛ-10:ФНП-α набув критичного значення – 1,5:1, а кількість останнього перевищувала рівень 
ІЛ-1β більш ніж у 5 разів. Водночас підвищення рівнів ІЛ-1β та ІЛ-10 не зумовлювало вірогід-
ної різниці з показниками тварин-грижоносіїв. Швидше за все, потужний синтез ФНП-α пов'я-
заний з появою значної кількості клітин його продуцентів у зоні деструкції суглобів. При цьому 
недостатнє підвищення рівня ІЛ-10 запускає процес каскадного продукування медіаторів запа-
лення та розвитку синдрому системної запальної реакції. 

Фібриноген, як один із білків реакції гострої фази, за фізіологічної норми коливається в ме-
жах 2–4 г/л. У ранній післяопераційний період його рівень істотно зростає (рис. 1), проте піки 
підвищення концентрації фібриногену в плазмі крові у контрольних тварин реєструються на 
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1-у та 7-у добу. За використання імуном-депо, навпаки, відбувається динамічна його нормалі-
зація до 7-ї доби після герніотомії.  

 

 
Рис. 1. Динаміка фібриногенемії після герніотомії у свиней. 

 
Динаміка концентрації фібриногену за використання тіотриазоліну виявилась дещо іншою. 

Найвищого піку вона досягла після першої доби і була вищою в 2,3 раза, ніж за ін’єкцій іму-
ном-депо. В наступному, лише після 3-ї доби рівень фібриногенемії динамічно починав норма-
лізуватися, що можливо пояснити вираженою гепатопротекторною дією тіотриазоліну з поси-
ленням синтезу фібриногену печінкою.  

Рівень гаптоглобіну(табл. 2), як і фібриногену, в перші години після герніотомії практично не 
змінювався. Проте його концентрація через 24 год після операції в першій і другій дослідних гру-
пах суттєво зросла, порівняно з доопераційним періодом. При чому рівень гаптоглобіну в 1-й групі 
був у 2 рази більшим, ніж у 2-й (р<0,01), що свідчить про більш виражену протизапальну дію 
тіотриазоліну. На 3-тю добу післяопераційного періоду відмічали пікове зростання цього показни-
ка, але знову ж у 2-й дослідній групі він був удвічі нижчим. Подальше динамічне зменшення кон-
центрації в сироватці крові гаптоглобіну було більш виражене за використання тіотриазоліну. 

 
Таблиця 2 – Динаміка білків гострої фази після герніотомії у свиней 

Терміни дослідження 
Фібриноген, 

г/л 
Гаптоглобін, 

г/л 
Церулоплазмін, 

мг/л 

до 
1,8±0,26 
3,5±0,55 

**** 

0,8±0,12 
0,3±0,14 

**** 

383,9±29,91 
343,9±33,65 

* 

3 год 
1,8±0,35 
1,3±0,14 

* 

0,5±0,11 
0,3±0,10 

* 

339,3±40,31 
337,5±4,12 

* 

6 год 
1,4±0,26 
2,4±0,51 

*** 

0,8±0,18 
0,4±0,21 

** 

421,9±39,69 
333,4±36,25 

** 

24 год 
3,9±0,42 
6,6±0,60 

**** 

1,4±0,18 
0,7±0,15 

*** 

412,8±42,79 
433,3±22,47 

* 

3 доба 
2,8±0,30 
5,6±0,45 

**** 

1,8±0,08 
0,9±0,06 

**** 

421,4±54,25 
425,5±35,32 

* 

7 доба 
2,0±0,29 
3,6±0,18 

**** 

1,1±0,10 
0,5±0,23 

**** 

371,2±35,73 
408,4±35,71 

* 

10 доба 
2,4±0,28 
3,1±0,64 

** 

1,1±0,07 
0,3±0,05 

**** 

460,8±50,14 
447,6±23,19 

* 

Примітки: 1) Р<0,1*; p<0,05**; p<0,01***; p<0,001****; 2) чисельник – імуном-депо (n=13), знаменник – тіот-
риазолін (n=8). 
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Щодо церулоплазміну, то найвищого рівня він досягав на 6-ту годину після оперативного 
втручання у свиней 1-ї групи і становив 421,9±39,69 мг/л. Досить швидке підвищення кількості 
в сироватці крові церулоплазміну зумовлене, швидше за все, інгібуванням прооксидантних 
ферментів під дією компонентів імуном-депо, зокрема селену та міді. Проте, зважаючи на вста-
новлену динаміку концентрації церулоплазміну в групах, неможливо засвідчити його специ- 
фічність за асептичного запалення у свиней. 

Обговорення. У сучасних наукових працях значна увага приділяється детальному вивчен-
ню механізмів запальної реакції, зокрема продукуванню гострофазних білків [22–26]. Одночас-
но у свиней в зв’язку із значним поширенням травматизму і грижоносійства та їх ускладненням 
хірургічною інфекцією, на фоні поглибленого дослідження різних груп медіаторів запально-
регенеративного процесу мало уваги приділено цитокінам, які є первинними індукторами запа-
лення [26]. Необхідно відмітити і той факт, що на сьогодні пускові механізми розвитку запаль-
ного процесу залишаються маловивченими та безумовно потребують детального дослідження 
для оптимізації фармакологічної корекції загоєння операційних і гнійних ран [27]. 

Згідно з дослідженнями [9], у свиней з первинними та защемленими грижами спостеріга-
ється гіперкоагуляційний процес, який розвивається в межах судинно-тромбоцитарної ланки 
гемостазу, тобто на рівні мікроциркуляторного русла, тоді як пригнічення фібринолізу відбу-
вається на макроциркуляторному рівні. При цьому доведено, що посилення секреції тромбо-
цитами за кишкової непрохідності та невправних гриж зумовлює формування гіперкоагуля-
ційного синдрому з дефіцитом природних антикоагулянтів. Це, ймовірно, пов’язано з розвит-
ком реакції гострої фази під впливом флогогенних цитокінів. Попередньо нами встановлено 
[28], що після герніотомії розвиток асептичного запалення у свиней супроводжується в часо-
вому і клінічному вимірах лейкемоїдною реакцією нейтрофільного типу, а використання тіо-
триазоліну та імуном-депо прискорює її перебіг та сприяє швидшому загоєнню операційних 
ран у середньому в 1,5 раза. 

Як засвідчили представлені результати дослідження, посилена продукція білків гострої фа-
зи після герніотомії у свиней зумовлена розвитком цитокінової реакції. 

Білки гострої фази класифікуються згідно із ступенем збільшення їх концентрації в декілька 
груп [29, 30]: І – це білки, концентрація яких зростає дуже швидко (С-реактивний та α-амілоїдний 
білки); ІІ – білки, концентрація яких збільшується істотно  (кислий α1-глікопротеїн, α1-антитрип-
син, гаптоглобін, фібриноген); ІІІ – білки, рівень яких протягом 48 год незначно збільшується 
(церулоплазмін, С3-комплемент, С4-комплемент); ІV – «нейтральні» реактанти гострої фази, кон-
центрація яких може залишатися в межах норми (α2-макроглобулін, гемопексин, амілоїдний 
Р-білок сироватки крові, імуноглобуліни); V – «негативні» реактанти гострої фази (альбумін, тран-
сфери, преальбумін). 

З огляду на динаміку визначених білків гострої фази випливає, що найбільш об’єктивно 
реакцію гострої фази після герніотомії у свиней відображають концентрації фібриногену та 
гаптоглобіну. Водночас під впливом використаних фармакологічних засобів їх зміни немож-
ливо інтерпретувати однозначно, хоча певною мірою вони підтверджують протизапальну дію 
тіотриазоліну та імуном-депо. Це зумовлює необхідність подальшого вивчення їх патогене-
тичного впливу на перебіг запальної реакції у свиней за різних нозологічних форм хірургічної 
патології. 

Висновки. 1. Цитокіновий профіль у свиней з хірургічною патологією залежить від її скла-
дності. За гриж набуває розвитку помірна цитокінемія флогогенного характеру, яка стає над-
звичайно вираженою за гнійних артритів. При цьому продукція протизапальних цитокінів є не-
достатньо адекватною, що потребує фармакологічної корекції запальної реакції за хірургічної 
патології у свиней.  

2. Гострофазна реакція після герніотомії у свиней, переважно проявляється збільшенням 
концентрації в крові фібриногену та гаптоглобіну, але не церулоплазміну. При цьому механіз-
ми її корекції тіотриазоліном та імуном-депо різняться, що потребує подальших досліджень. 
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Особенности реакции острой фазы и ее коррекция при хирургической патологии у свиней 

Мельников В.В., Рубленко М.В., Сторожук В.А., Дудка В.Б. 
При появлении грыж развивается умеренная цитокинемия флогогенного характера, которая выражена при гной-

ных артритах. При этом продукция противовоспалительных цитокинов является недостаточно адекватной, что тре-
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бует фармакологической коррекции воспалительной реакции при хирургической патологии у свиней. Острофазная 
реакция после герниотомии у свиней, преимущественно, проявляется увеличением концентрации в крови фибрино-
гена и гаптоглобина, но не церулоплазмина. При этом механизмы ее коррекции тиотриазолином и имуном-депо от-
личаются, что требует дальнейших исследований. Отмечено возрастание при грыжах в 4,9 раза содержания в сыво-
ротке крови ФНО-α, ИЛ-1β – только в 2,1 раза, а также увеличение концентрации в 1,3 раза ИЛ-10, что сопровождае-
тся адгезивно-воспалительным асептическим процессом. Наибольшим уровнем увеличения в крови ФНО-α – в 18,3 
раза, и умеренным увеличением концентрации ИЛ-1 и ИЛ-10 характеризуется динамика развития гнойных артритов. 
ФНО-α приобретает критическое значение, и его количество превышает уровень ИЛ-1β более чем в 5 раз. Показате-
ли фибриногена при физиологической норме колеблются в пределах 2–4 г/л. Его концентрация при использовании 
тиотриазолина пикового уровня достигла после первых суток и была в 2,3 раза выше, нежели при инъекции имуном-
депо. Через сутки после операции уровень гаптоглобина в 1-й группе был в 2 раза больше чем во 2-й (р<0,01). На 3-е 
сутки отмечалось пиковое увеличение показателя с дважды сниженным значением во 2-й опытной группе. Концент-
рация церулоплазмина наибольшего уровня достигла на 6-й час после оперативного вмешательства у свиней 1-й 
групы и составляла 421,9±39,69 мг/л.  

Ключевые слова: свиньи, цитокины, белки острой фазы, герниотомия, имуном-депо, тиотриазолин. 
 

Peculiarities of acute phase reaction and its correction in surgical pathology in pigs 

Mel'nіkov V., Rublenko M., Storozhuk V., Dudka V. 
Surgical pathology in animals is quite broad and has various forms of manifestation. It covers various anatomic-

topographic areas and organs, in particular in pigs quite often presented with abdominal pathology. There have been 
published reports of an incidence of hernias in 0.8-3.5% of the pig population, which is 50% of all surgical pathology of the 
whole animal species. 

In the group of clinically healthy pigs (n = 10), a significant level of anti-inflammatory IL-10 is noticeable. At the same 
time, rather high cytokine indices of the ratio of anti-inflammatory to proinflammatory cytokines in healthy animals – 13.9:  
1 – 19.4: 1, with the index between the latter – 0.7: 1. That is, in general, IL-10, under physiological norms, exercises a 
powerful control over the phylogenic cytokine systems of the pig body. 

At the same time, animals with surgical pathology show a sharp increase in the levels of proinflammatory cytokines. For 
hernias accompanied by an adhesive-inflammatory aseptic process, serum TNF-α content is increased 4.9-fold and IL-1β is 
slightly less – only 2.1-fold, with a moderate increase in the concentration of 1.3-fold anti-inflammatory IL- 10. In this case, 
cytokine indices are significantly reduced, which indicates a decrease in the activity of antiflogogenic mechanisms. 

The dynamics of the development of purulent arthritis is characterized by a remarkable increase in blood levels of 
TNF-α – 18.3 times, and a moderate increase in the concentrations of IL-1 and IL-10. In this case, the cytokine index of 
IL-10: TNF-α acquired a critical value of 1.5: 1, and the number of the latter exceeded the level of IL-1β by more than  
5 times. At the same time, elevation of IL-1β and IL-10 levels did not lead to a significant difference with the indigenous 
animals. Most likely, the powerful synthesis of TNF-α is associated with the appearance of a large number of cells of its 
producers in the area of destruction of the joints. In this case, insufficient increase in the level of IL-10 triggers the process of 
cascading production of inflammatory mediators and the development of systemic inflammatory syndrome. 

Fibrinogen, as one of the acute phase reaction proteins, fluctuates within 2–4 g / L by physiological norms. In the early 
postoperative period, its level increases significantly, however, the peaks of increasing plasma fibrinogen concentration in 
control animals are recorded on day 1 and day 7. By using the immune depot, on the contrary, it is dynamically normalized to 
the 7th day after the hernia. The dynamics of fibrinogen concentration with the use of thiotriazoline were somewhat different. 
It peaked after the first day and was 2.3 times higher than immuno depot injections. In the following, only after the 3rd day 
the level of fibrinogenemia began to normalize dynamically, which can be explained by the pronounced hepatoprotective 
effect of thiotriazoline with increased synthesis of fibrinogen by the liver. 

The level of haptoglobin, like fibrinogen, remained virtually unchanged in the first hours after herniotomy. However, its 
concentration increased substantially 24 hours after surgery in the first and second study groups, compared to the 
preoperative period. Moreover, the level of haptoglobin in the 1st group was 2 times higher than in the 2nd (p <0.01), which 
indicates a more pronounced anti-inflammatory effect of thiotriazoline. On the 3rd day of the postoperative period there was 
a peak increase of this indicator, but again in the 2nd experimental group it was twice lower. A further dynamic decrease in 
serum haptoglobin concentration was more pronounced with the use of thiotriazoline. With regard to ceruloplasmin, it 
reached its highest level by the 6th hour after surgical intervention in pigs of group 1 and amounted to 421.9 ± 39.69 mg / l. 
The rather rapid increase in serum ceruloplasmin is due, most likely, to the inhibition of prooxidant enzymes by the 
components of the immune depot, in particular selenium and copper. However, given the established dynamics of the 
concentration of ceruloplasmin in groups, it is not possible to attest to its specificity for aseptic inflammation in pigs. 

 The cytokine profile in pigs with surgical pathology depends on its complexity. Moderate cytokinemia of phlogenic 
character develops over hernia, which becomes extremely pronounced with purulent arthritis. However, the production of 
anti-inflammatory cytokines is not adequate enough to require pharmacological correction of the inflammatory response in 
surgical pathology in pigs. The acute-phase reaction after herniotomy in pigs is mainly manifested by an increase in the 
concentration of fibrinogen and haptoglobin in the blood, but not ceruloplasmin. The mechanisms of its correction with 
thiotriazoline and immune depot differ, which needs further research. 

Key words: pigs, cytokines, acute phase proteins, herniotomy, immune depot, thioriazoline. 
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