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П О Л О Ж Е Н Н Я 
 

ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
«НАУКОВИЙ ВІСНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» 

 

Збірник наукових праць є періодичним виданням обсягом 10–12 умовно-друкованих аркушів, 
форматом А4 і видається двічі на рік тиражем 300 примірників.  

До публікації у збірнику відповідно до встановлених вимог приймаються статті, в яких висвіт-
люються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну. Стат-
тя має бути написана українською, російською, англійською, німецькою чи французькою мовою.  

У кожному номері публікуються 2–3 оглядові статті провідних фахівців у своїй галузі з акту-
альних питань.  

Статті до збірника подаються до 1 березня та 1 жовтня. Випуск збірників передбачається до 
1 липня та 1 січня. Додаткові випуски за матеріалами державних і міжнародних наукових конфе-
ренцій, які проводяться у Білоцерківському національному аграрному університеті, видаються 
протягом трьох місяців з дня подачі матеріалів у редакційно-видавничий відділ.  

 
Порядок подання рукописів 

 

Рукописи статей за підписом авторів, на паперовому та електронному носіях, з рецензіями – 
внутрішньою і зовнішньою, подаються відповідальному за випуск члену редколегії (призначаєть-
ся за рішенням редколегії), який визначає рецензента або особисто рецензує статті. Статті спів-
робітників БНАУ візують завідувачі кафедр; статті іногородніх авторів супроводжуються листом 
від організації за підписом керівника.  

Рецензент оцінює статтю на відповідність вимогам ВАК і визначає доцільність її опубліку-
вання, за необхідності робить конкретні зауваження щодо покращення роботи (допускається ру-
кописна рецензія). Термін рецензування – не більше 7 днів.  

Після врахування зауважень рецензента та отримання позитивної рецензії автор подає статтю 
відповідальному за випуск, який передає всі статті завідувачу редакційно-видавничого відділу.  

У разі отримання негативної рецензії (без права доопрацювання) стаття знімається з друку. Після 
наукового редагування для виправлення технічних помилок стаття направляється автору, після чого 
виправлений електронний та паперовий (з правками редактора) варіанти статті повертаються відпові-
дальному за випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор віддає статтю на верстку у 
друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються технічним редактором.  

Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногородніх 
авторів – відповідальним за випуск.  

Дозвіл до друку надає вчена рада університету.  
 

Вимоги до оформлення статей 
 

За вимогами до фахових видань статті, що подаються, повинні мати наступні елементи в та-
кій послідовності:  

1. УДК.  
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, e-mail.  
3. Назва статті.  
4. Анотація українською мовою (не менше 600 знаків).  
5. Ключові слова українською мовою (5–7 слів).  
6. Постановка проблеми.  
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
8. Мета і завдання дослідження.  
9. Матеріал і методика дослідження.  
10. Результати досліджень та їх обговорення.  
11. Висновки та перспективи подальших досліджень. 
12. Список літератури (не старіше 10 років та не менше 3 джерел авторів далекого зарубіжжя).  
13. Список літератури латиницею references.  
Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації www.translit.ru і автоматично перекласти 

список літератури наведений у пункті 12.  
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Зразок:  
Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія: монографія / 

Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с. 
Davydjuk T.V. Rozvytok buhgalters'kogo obliku ljuds'kogo kapitalu: teorija i metodologija: monografija / 

T.V. Davydjuk. – Zhytomyr: ZhDTU, 2011. – 508 s. 
 

14. Анотація російською мовою (не менше 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, 
ініціали автора, ключові слова.  

15. Анотація англійською мовою – 2 сторінки (5000 знаків), назва статті, прізвище, ініціали 
автора, ключові слова – з обов’язковим представленням її мовою оригіналу та зазначенням прі-
звища, посади та підпису фахівця, який відповідає за якість перекладу. Анотація у вартість пуб-
лікації статті не входить.  

16. Наявність рецензії доктора наук обов’язкова.  
Обсяг статті становить 6–8 сторінок. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, 

шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt, через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Кожна сторінка 
друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4); при цьому ліве поле – 
30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.  

ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ, ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – з великої 
літери. Прізвище автора, ініціали, його науковий ступінь та e-mail зазначаються перед заголовком стат-
ті. Автори вказують повну назву навчального закладу чи установи, де вони працюють (див. зразок).  

 

Зразок: 
 

УДК 619:616-036(075.8) 
 

ЛИТВИН В.П., д-р вет. наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 
ДЕКАЕТОНІЙ У ВЕТЕРИНАРНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
 
Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх 

наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний 
список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 pt.  

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.  
Таблиці мають бути набрані у програмі Microsoft Word або MS Excel; шрифт – Times New 

Roman Cyr, 12 pt; ширина – не більше 14 см; повне обрамлення; виключка по центру; маленьки-
ми літерами. Зразок оформлення таблиці:  

 
Таблиця 1 – Вихід та збереження телят від 100 корів у господарствах Київської області за 2003-2008 роки 

Рік Збережено телят від 100 корів, % Загинуло, % гол. Виділена патогенна мікрофлора 

2007 67 2863 (1,3 %) 
Е.соlі – 13  

Str. lanceolatus – 4  
S.dublin – 3 

2008 62 2092 (1,1 %) 
Е.соlі –6 

 Str.lanceolatus – 2  
S.dublin – 4 

 
Формули повинні бути написані у програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім 

редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до фор-
мул набираються курсивом.  

Рисунки (діаграми, фото, малюнки) виконують у редакторі Microsoft Word за допомогою фу-
нкції «Створити рисунок» в чорно-білому варіанті. Він має бути розташований по центру, шири-
на – не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень їх слід виконувати у 
редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані гарнітурою 
Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Фотографії мають бути чорно-білими в окремому 
файлі «Фото». У самому ж тексті вказується місце для фотографій. Назва рисунка чи фотографії 
розміщується під ними і набирається шрифтом 12, жирними маленькими літерами, усі підрисун-
кові пояснення – світлим шрифтом.  

Графіки виконуються у програмі MS Excel, як і рисунки.  
Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у тексті.  
Статті, що не відповідають наведеним вимогам будуть відхилені без повернення автору.  
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АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ 

ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ 
 

УДК 619:618.19-002:636.2 

ЄРОШЕНКО О.В., канд. вет. наук*© 
ПІНЧУК Н.Г., наук. співробітник** 
ГОЛОВКО А.М., д-р вет. наук, академік НААН ** 
РУБЛЕНКО М.В., д-р вет. наук, академік НААН * 
*Білоцерківський національний аграрний університет 

**Державний науково-контрольний інститут біотехнології  

і штамів мікроорганізмів (м. Київ) 

РЕАКЦІЯ ГОСТРОЇ ФАЗИ ТА РІВЕНЬ ОКСИДУ АЗОТУ  

В КРОВІ КОРІВ ЗА СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ 

Проведено бактеріологічне дослідження молока корів хворих на субклінічний мастит та чутливість виділених мікрооргані-
змів до антибактеріальних препаратів. Виділено Staphylococcus spp., Streptococcus spp. та грамнегативні бактерії у формі тонких 
веретеноподібних паличок із заокругленими чи загостреними кінцями, що належать до Fusobacterium spp. Досліджено вміст 
гострофазних білків за субклінічного запалення молочної залози. Встановлено, що за субклінічного маститу у крові корів збіль-
шується вміст гаптоглобіну у 1,2 раза, церулоплазміну – у 1,3, фібриногену – у 1,5, оксиду азоту – у 1,5 та циркулюючих імунних 
комплексів – у 1,2 рази. Водночас відмічалося зниження загального білка у 1,14 раза та альбуміну – у 1,2 раза. 

Ключові слова: білки гострої фази, оксид азоту, циркулюючі імунні комплекси, мастит, корови. 
 

Постановка проблеми. Однією з провідних галузей сільськогосподарського виробництва є молоч-
не скотарство, рентабельність якого значною мірою залежить від якості молока, оскільки використання 
низькосортного молока у виробництві молочних продуктів збільшує небезпеку виникнення різних за-
хворювань у людей [1].  

За даними вітчизняних і зарубіжних фахівців, мастити у корів є найбільш поширеними і 
небезпечними захворюваннями молочної залози, які реєструють у 3–50 % тварин, а у 60–80 % з них 
вони перебігають у субклінічній формі [2–7]. При цьому від перехворілих на мастит корів 
недоодержують до 15–20 % річного удою [8].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Субклінічний мастит у корів належить до поліетіологіч-
ного захворювання, що розвивається внаслідок впливу на молочну залозу механічних, термічних, хімі-
чних чи біологічних факторів, які зумовлені порушеннями технологічних параметрів доїння і годівлі, 
гігієнічних умов утримання корів, репродуктивного циклу, екзогенними паразитами, циркуляцією в 
молочному стаді збудників інфекційних хвороб тощо [9, 10]. Також не виключається можливий зв’язок 
розвитку запалення молочної залози із гінекологічними хворобами тварин [11, 12]. 

Хоча маститам і його субклінічним формам присвячена велика кількість робіт, проте більшість до-
слідників у вирішенні даної проблеми основну увагу звертають на встановлення етіологічних чинників 
розвитку запального процесу в тканинах молочної залози і, головним чином, патогенним та умовно-
патогенним мікроорганізмам, чутливості виділених штамів до антибактеріальних препаратів [9, 13–15]. 

Водночас мало уваги приділяється особливостям молекулярно-біологічних механізмів запальної 
реакції за субклінічних форм маститів, встановленню їх клініко-діагностичних та лікувально-
профілактичних критеріїв. Зокрема, це стосується і реакції гострої фази, яка характеризується посиле-
ним синтезом гепатоцитами гострофазних білків, особливостей медіаторних механізмів розвитку запа-
льних процесів та стану імунної системи. 

Мета роботи – визначення рівня білків гострої фази та оксиду азоту в крові корів, хворих на суб-
клінічний мастит. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для дослідження були 15 клінічно здорових та 15 хво-
рих на субклінічний мастит лактуючих корів 2–3 лактацій української чорно-рябої голштинізованої по-
роди СВК „ім. Щорса” Білоцерківського району Київської області з продуктивністю 6–7 тис. кг молока. 
Діагноз на захворювання встановлювали у реакції з використанням 2 % розчину мастидину.  

Бактеріологічне дослідження проб молока проводили в Державному науково-контрольному інсти-
туті біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ). У роботі використовували культури, які були ви-

                                                      
© Єрошенко О.В., Пінчук Н.Г., Головко А.М., Рубленко М.В., 2015. 
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ділені з молока корів, хворих на мастити різної етіології. Для виділення і культивування мікроорганіз-
мів застосовували середовище Ендо, Мюллер-Хінтона агар, м'ясо-пептонний бульйон (МПБ), м'ясо-
пептонний агар (МПА) та середовище Сабуро для виділення грибкової мікрофлори. Ідентифікацію ку-
льтур проводили загальноприйнятими методами. Чутливість виділених культур мікроорганізмів вивча-
ли за допомогою диско-дифузійного методу (з використанням стандартних дисків з протимікробними 
речовинами) згідно з «Методическими указаниями МУК 4.2. 1890-04 Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (2004). З цією метою використовували стандартні 
диски з протимікробними речовинами виробництва Himedia (India). Облік результатів антибіотикогра-
ми здійснювали через 24 години. 

Наборами фірми „Реагент” у сироватці крові корів визначали вміст церулоплазміну методом Равіна, 
гаптоглобіну – за реакцією з риванолом, загального білка – за біуретовою реакцією, альбуміну – за реа-
кцією з бромкрезоловим зеленим. Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) визначали шляхом їх 
преципітації в розчинах поліетиленгліколю–6000 з концентрацією 3,75 та 7 %. У першому випадку ви-
являли ЦІК великих розмірів (ВІК), у другому – малих (МІК) за методом Ю.А. Гриневич та А.Н. Алфе-
рова [16]. Також у сироватці крові визначали рівень стійких метаболітів оксиду азоту (NO) методом 
Гріна у модифікації Голікова [17], а у плазмі крові – концентрацію фібриногену [18].  

Результати досліджень та їх обговорення. Під час бактеріологічного дослідження проб секрету з 
уражених чвертей вим’я, були виділені Staphylococcus spp., Streptococcus spp. та грамнегативні бактерії 
у формі тонких веретеноподібних паличок із заокругленими чи загостреними кінцями, що належать до 
Fusobacterium spp. Провівши дослідження кокової мікрофлори на чутливість до 55 антибактеріальних 
препаратів, встановлено, що вона не чутлива до 22 % антибіотиків та слабко чутлива до решти. Виділе-
ні грамнегативні мікроорганізми виявились слабко чутливими до 60 % антибактеріальних препаратів.  
У цілому всі види мікроорганізмів були чутливі до цефазоліну, цефоперазону, цефуроксиму, тетрацик-
ліну, канаміцину, еритроміцину, левофлоксацину, пефлоксацину, меропенему.  

Молекулярно-біохімічні властивості мікробного агента запалення значною мірою визначають тип і 
характер його медіаторних реакцій, ступінь реакції гострої фази та системні зміни імунологічної реак-
ції, інтенсивність взаємодії клітинних і біохімічних компонентів запальної реакції, що має своє відо-
браження в особливостях клінічного прояву хвороби.  

Зокрема, реакція гострої фази (РГФ) відображає місцеве або системне порушення гомеостазу, зумо-
влене інфекцією, ушкодженням тканин, хірургічною травмою, ростом пухлин чи імунологічними по-
рушеннями. Вона виникає раніше, ніж формується імунна реакція за участі антитіл, як спосіб віднов-
лення порушеного гомеостазу системи кровообігу шляхом репарації ділянок пошкодження, зупинки 
кровотеч, знешкодження некротизованих клітин, нейтралізації надлишку протеїназ, цитокінів та інших 
тригерів запалення. Провідна роль у формуванні РГФ належить чотирьом протеазним медіаторним сис-
темам: гемостазу, комплементу, калікреїн-кініновій і плазміновій системам. Реакція гострої фази харак-
теризується збільшеним синтезом гормонів, таких як адренокортикотропний гормон (АКТГ) і гідрокорти-
зон, лейкоцитозом та синтезом у печінці значної кількості функціонально різноманітних білків. При цьо-
му в зв’язку із зміною їх концентрації в крові вони отримали назву – білків гострої фази (БГФ) [19, 20]. 

Визначення цих білків у сироватці чи плазмі крові може ідентифікувати наявність запального 
процесу ще до появи клінічних ознак. Хоча у продукції БГФ прослідковується достатньо виражена 
видова особливість (табл. 1). 

Так, С-реактивний і амілоїдний білок – головні БГФ у людини і собаки, тоді як у жуйних тварин їх 
серологічна концентрація ледь змінюється за наявності інфекційно-запальних процесів. Навпаки, гапто-
глобін – головний БГФ у жуйних тварин, а у свиней – гаптоглобін та амілоїдний білок [19, 21]. 

 

Таблиця 1 – Реактивність білків гострої фази у ссавців [19, 20] 

Показник Свиня  ВРХ Собака  Кішка Людина  

Альбумін негативний негативний негативний негативний негативний 
Гаптоглобін Ι Ι ΙΙ ΙΙΙ/ΙΙ ΙΙ 
α1 кислий глікопротеїн ΙV ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 
Фібриноген ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙ – ΙΙ 
С-реактивний білок ΙΙ ΙV Ι ΙV Ι 
Амілоїдний А білок  Ι ΙΙ Ι – Ι 

 

        Примітка. Ι – збільшення концентрації більше ніж у 10 разів; ΙΙ – збільшення концентрації до 10 разів; ΙΙΙ – збільшення 
концентрації від 50 до 100 %; ІV – не спостерігається суттєвих змін. 
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Водночас за оцінки РГФ надзвичайно важливо враховувати загальну концентрацію білка в сирова-
тці крові, оскільки це дає змогу повною мірою оцінити реакцію гострої фази – формується вона в умо-
вах гіпер- чи гіпопротеїнемії, а, відповідно, має позитивний чи негативний характер. Зокрема, як вияви-
лося (табл. 2), вміст загального білка за субклінічного запалення вим’я був суттєво нижчим (73,8±1,90 г/л) 
порівняно з показником клінічно здорових корів (84,3±1,24 г/л), тобто знаходився на нижній межі фі-
зіологічної норми. 
 

Таблиця 2 – Концентрація БГФ у корів за субклінічного маститу 

Група тварин 
Гаптоглобін,  

г/л 
Церулоплазмін,  

мг/л 
Заг. білок,  

г/л 
Альбумін, 

г/л 
Фібриноген, 

г/л 
Клінічно здорові (n=15) 0,98±0,020 106,3±7,72 84,3±1,24 36,1±1,19 3,1±0,16 

Субклінічний мастит (n=15) 1,14±0,041** 138,5±9,51* 73,8±1,90*** 30,0±1,46** 4,5±0,17*** 
 

        Примітка. Значення р: * – <0,05; ** – <0,01; *** – <0,001; решта – >0,05.  
 

За результатами проведених досліджень встановлено, що розвиток субклінічного маститу в корів 
поряд з гіпопротеїнемією супроводжується посиленим синтезом білків гострої фази. Зокрема, у сирова-
тці крові хворих тварин збільшується рівень основного реактанта гострої фази гаптоглобіну – до 
1,14±0,041 г/л (р<0,01) за норми 0,98±0,020 г/л, який має бактеріостатичний ефект завдяки здатності 
зв’язувати вільний гемоглобін крові та обмежувати доступність заліза для бактерій, необхідного для їх 
розвитку [19]. 

Теж стосується білка з антиоксидантними властивостями – церулоплазміна, який захищає клітинні 
мембрани від пошкодження вільними радикалами, відіграючи при цьому роль подібну до супероксид-
дисмутази. Водночас він інактивує гістаміназу сироватки крові, яка синтезується за розвитку запальних 
процесів [22]. У випадку субклінічного маститу його концентрація у 1,3 раза (р<0,05) перевищувала 
показник здорових корів –106,3±7,72 мг/л.  

Непересічною у процесі запалення є роль субстратного білка системи гемостазу – фібриногену, 
який у результаті протеолітичного розщеплення у вогнищі запалення відкладається у вигляді фібрину, 
створюючи первинний біологічний бар’єр [23]. За розвитку субклінічного маститу його концентрація в 
плазмі крові збільшується в 1,5 раза до 4,5±0,17 г/л. 

Поряд із позитивними, до реактантів гострої фази належать і негативні, концентрація яких знижу-
ється в умовах запалення. Серед них основним є альбумін [24]. Встановлено, що розвиток субклінічно-
го маститу супроводжується зниженням його вмісту до 30,0±1,46 г/л (р<0,01), порівняно із показником 
здорових тварин – 36,1±1,19 г/л, що становить 40,7 % у загальній концентрації білка за норми 38–50 %. 

Відомо, що проста хімічна сполука – оксид азоту (NO), постійно продукується в організмі ферме-
нтативним шляхом і є універсальним регулятором фізіологічних та біохімічних процесів [17, 25]. Він 
бере участь у регуляції судинного тонусу, стимулює експресію інтерлейкінів та інтегринів ендотеліа-
льними клітинами, пригнічує агрегацію тромбоцитів і володіє потужною антибактеріальною дією.  
За розвитку субклінічного маститу його вміст у крові виявився збільшеним у 1,5 раза (табл. 3), що 
ймовірно, пов’язане із підвищенням активності індуцибельної NO-синтази під впливом флогогенних 
цитокінів. Відразу після утворення NO легко дифундує через клітинну стінку мікроорганізмів та чи-
нить цитотоксичну і цитостатичну дії шляхом гальмування клітинного поділу та генерації енергії в 
мітохондріях [26]. 

 

Таблиця 3 – Концентрація NO та ЦІК у корів за субклінічного маститу 

Група тварин NOx, мкмоль/л 
ЦІК, ум. од. 

ВІК МІК 
Клінічно здорові (n=15) 8,6±0,21 116,8±5,81 621,0±30,32 
Субклінічний мастит (n=15) 13,3±0,60 *** 151,0±9,91 ** 733,5±42,21 * 

 

Примітка. Значення р: * – <0,05; ** – <0,01; *** – <0,001; решта – >0,05. 
 

Утворення і персистенція розчинних комплексів антиген-антитіло (ЦІК) з одного боку є фізіологіч-
ним процесом, але зниження активності фагоцитів зумовлює недостатню елімінацію ЦІК із кровонос-
ного русла. Внаслідок цього вони проявляють свою цитотоксичну чи літичну дії та стимулюють над-
лишкову продукцію флогогенних сполук. Рівень ВІК, який характеризує швидке комплементзалежне 
видалення ЦІК із кровотоку, в корів за субклінічного маститу збільшується у 1,3 раза (р<0,01). Вміст у 
крові МІК, яким притаманна тривала персистенція в тканинах, перевищував показник клінічно здоро-
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вих тварин у 1,2 раза (р<0,05). Тобто у хворих тварин відповідно збільшується медіаторний пресинг та 
зменшується активність фагоцитів, що їх елімінують. 

Висновки. 1. За субклінічного маститу в корів виділені Staphylococcus spp., Streptococcus spp. та 
Fusobacterium spp. є слабочутливі до цефазоліну, цефоперазону, цефуроксиму, тетрацикліну, канаміци-
ну, еритроміцину, левофлоксацину, пефлоксацину, меропенему. 

2. Патохімічна фаза субклінічного маститу, зумовленого асоціаціями Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. та Fusobacterium spp., характеризується розвитком реакції гострої фази та 
формуванням імунологічних реакцій за зниженого рівня загального білка в сироватці крові, що 
свідчить про превалювання в перебігу хвороби деструктивних явищ.  

3. Дослідження рівня гострофазних білків, оксиду азоту та циркулюючих імунних комплексів 
можуть використовуватись як біохімічні маркери контролю перебігу субклінічного запалення молочної 
залози у корів. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення медіаторних механізмів реакції гострої фази за 
різних форм маститу у корів.  
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Реакция острой фазы и уровень оксида азота в крови коров при субклиническом мастите 
О.В. Ерошенко, Н.Г. Пинчук, А.М. Головко, М.В. Рубленко 
Проведено бактериологическое исследование молока коров больных субклиническим маститом и чувствительность выде-

ленных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Выделено Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и граммотрица-
тельные бактерии в форме тонких веретенообразных палочек с закругленными или заостренными концами, относящихся к 
Fusobacterium spp. Исследовано содержание острофазных белков при субклиническом воспалении молочной железы у коров. 
Установлено, что при субклиническом мастите в крови коров увеличивается содержание гаптоглобина в 1,2 раза, церулоплаз-
мина – в 1,3, фибриногена – в 1,5, оксида азота – в 1,5 и циркулирующих иммунных комплексов – в 1,2 раза. В то же время от-
мечалось снижение общего белка в 1,14 раза и альбумина – в 1,2 раза. 

Ключевые слова: белки острой фазы, оксид азота, циркулирующие иммунные комплексы, мастит, коровы. 
Надійшла 14.04.2015 р. 
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ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ 

ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ 
 

УДК 619:616-071.1/.22:615.91:636.7 

БЕЗУХ В.М., ПІДДУБНЯК О.В., кандидати вет. наук© 
Білоцерківський національний аграрний університет 

bezukh.vasyl@ukr.net 

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОБАК  

ЗА ОТРУЄННЯ ЗООКУМАРИНОМ 

Відомо, що основна діагностика отруєння собак зоокумарином ґрунтується на анамнезі та характерних клінічних симпто-
мах. Проте діагностувати це захворювання дуже складно, якщо факт потрапляння отрути в організм тварини не був достеменно 
встановлений. Тому загальні принципи діагностики отруєння собак зоокумарином ґрунтуються на клінічній (симптоми, синд-
роми) та лабораторній діагностиці (дослідження крові – анемія, гіпопротеїнемія, підвищення активності лужної фосфатази вна-
слідок гіпоксії, печінкових ферментів, протромбінового часу – час утворення згустку фібрину в плазмі за додавання до неї каль-
цію хлориду і тканинного стандартизованого тромбопластину). За результатами досліджень у собак за отруєння зоокумарином 
було встановлено, що загальна кількість еритроцитів та гематокритна величина не змінювалися (5,5±0,3 Т/л та 38,1± 
2,86 %, відповідно), а активність ферментів була досить високою (α-амілази – 2903,8±177,3 од/л, АсАТ – 650,9±72,6, АлАТ – 
407,9±56,3, ГГТП – 11,65±0,44 од/л), що свідчить про ураження не лише підшлункової залози, а й гепатобіліарної системи в от-
руєних собак. Крім того, у хворих собак встановлена гіпопротеїнемія (38,8±2,54 г/л), гіпербілірубінемія (11,1±1,48 мкмоль/л), 
підвищений вміст глюкози (5,0±0,3 ммоль/л) та сечовини (8,7±0,25 ммоль/л). 

Ключові слова: зоокумарин, гіпопротеїнемія, білірубінемія, гіперферментемія, лужна фосфатаза, α-амілаза. 
 

Постановка проблеми. Серед внутрішньої патології собак особливе місце займають інтоксикації 
через випадкові отруєння тварин. Останнім часом ця проблема є особливо актуальною у багатьох 
містах і населених пунктах, оскільки в них регулярно проводиться боротьба з шкідниками, у тому 
числі гризунами. Найчастіше це нас не стосується, поки домашній улюбленець через цікавість або «в 
пошуках смачненького" не поласує приманкою з отрутою. Отруєння відбуваються також і за поїдан-
ня тваринами уражених отрутами гризунів. Загалом боротьба з гризунами завдає непоправної шкоди 
здоров’ю собак, а їх власникам – значних економічних витрат [1–3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш небезпечною токсичною речовиною для 
собак на сьогодні є щуряча отрута (зоокумарин). Вона може потрапити в організм безпосередньо 
за поїдання отрути, яку виробники роблять досить привабливою не лише для щурів, а й інших 
тварин, зокрема собак. 

Одним із найбільш поширених патогенетичних механізмів дії щурячих отрут є зниження згор-
тання крові внаслідок інгібування вітаміну К, який бере участь у процесі синтезу факторів згор-
тання. Після потрапляння отрути в організм тварини необхідно якийсь час, поки власні запаси 
вітаміну К вичерпаються, після чого розвивається дефіцит факторів згортання з усіма  можливи-
ми наслідками. Типові клінічні симптоми за отруєння собак щурячою отрутою проявляються на 
3–5 дні [4–6]. 

В той же час зміни гематологічного статусу собак за отруєння в доступних джерелах 
висвітлені недостатньо, тому мета досліджень полягала у вивченні симптомів, морфологічного і 
біохімічного складу крові собак за госторого отруєння зоокумарином. 

Матеріал та методи досліджень. Всього протягом року до ветеринарної лікарні надійшло 29 
собак з ознаками харчового отруєння, у т.ч. в 14 тварин були встановлені симптоми, характерні 
для отруєння антикоагулянтами, зокрема зоокумарином. 

У крові отруєних собак до лікування визначали: лейкограму, гематокритну величину (за мето-
дом Тодорова). У сироватці крові досліджували: активність α-амілази – за методом Каравея, лужної 
фосфатази (Вагнер В.К., Путилін М.В., Харабуга Г.Г.), індикаторних для печінки ферментів АсАТ і 
АлАТ (метод Райтмана-Френкеля); ГГТП (кінетично); вміст загального білка (за біуретовою реак-
цією), білірубіну (метод Ієндрашика, Клеггорна, Грофа), глюкози (глюкозо-оксидазний метод), 
креатиніну (за колірною реакцією Яффе) та сечовини (за методом Марш) [7,8]. 

Результати досліджень та їх обговорення. З анамнестичних даних щодо таких отруєнь, то зі 
слів власників собак було відомо, що в усіх випадках їхні улюбленці або гуляли в приватному 
секторі поруч із сусідським подвір’ям, де нещодавно були потруєні щурі, або ж на дачах чи дво-
                                                      
© Безух В.М., Піддубняк О.В., 2015. 
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рах, де проводили дератизацію, а безконтрольний вигул собак, як відомо, дуже часто закінчуєть-
ся їх отруєнням.  

Інтоксикація проявляється наступними симптомами: блювання, діарея, калові маси з домішками 
крові. 

За результатами лабораторного дослідження крові собак, які отруїлися зоокумарином, був встанов-
лений лейкоцитоз – 13,2±0,95 Г/л, що на 25,7 % більше за верхню фізіологічну межу (10,5 Г/л; табл. 1). 
Відносна кількість базофілів знаходилася в нормі і не перевищувала 1 % від загальної кількості лейко-
цитів. Водночас, відносна частка еозинофілів була зниженою – 1,5±0,53 % (норма 3–9 %), що може сві-
дчити про наявність гострого перебігу тяжких інтоксикацій. 

 

Таблиця 1 – Гематологічні показники у собак за отруєння  

Показник Одиниця  
виміру Норма За отруєння  

Лейкоцити Г/л 8,5–10,5 13,2±0,95 
Базофіли 

проценти 

0–1   0,5±0,24 
Еозинофіли  3–9   1,5±0,53 

Нейтрофіли  
юні 0 0 
паличкоядерні 1–6   9,0±0,63 
сегментоядерні  43–70 76,0±1,90 

Лімфоцити 21–40 13,0±0,83 
Еритроцити Т/л 5,0–8,5   5,5±0,32 
Гематокритна величина % 37–55 38,1±2,86 

 

Частка паличкоядерних нейтрофілів була більшою на 3 %, порівняно з верхньою межею 
норми (6 %), і становила 9,0±0,63 %. Тобто, у даному випадку спостерігалося просте зрушення 
ядра, що характерно для хвороб із гострим перебігом, у т.ч. й отруєнь. Кількість сегментоядер-
них нейтрофілів теж була підвищеною і в середньому становила 76,0±1,90 %, що на 6 % більше 
за верхню межу норми (43–70 %). Із літератури відомо, що незначна нейтрофілія за рахунок 
збільшення кількості сегментоядерних нейтрофілів на фоні незначного лейкоцитозу (що було в 
даному випадку) спостерігається за легкого перебігу інфекцій, після крововтрат, за м’язового 
навантаження [7] та, ймовірно, за гострих отруєнь тварин. 

Водночас частка лімфоцитів, основною функцією яких є участь у реакціях імунітету та меншою мі-
рою фагоцитарна активність, навпаки, була меншою за норму (21–40 %) і становила лише 13,0±0,83 %. 
Тобто, у собак за отруєння зоокумарином спостерігалася лімфоцитопенія, яка на фоні нейтрофілії зу-
стрічається за гострого перебігу запальних процесів [7]. 

Кількість еритроцитів та гематокритна величина залишалися без особливих змін і становили 
5,5±0,32 Т/л та 38,1±2,86 %, відповідно, що не виходило за показники фізіологічних коливань. 

Важливим у діагностиці отруєнь є визначення тих біохімічних тестів, зміни яких безпосередньо 
свідчать про стан внутрішніх органів, які уражуються найбільше, зокрема підшлункова залоза і печінка. 

Встановлено, що через кілька днів після потрапляння зоокумарину в шлунок собак активність  
α-амілази була досить високою, про що свідчать дані, наведені в таблиці 2. Зокрема, в усіх хворих собак 
значення ферменту в середньому становили 2903,8±177,34 од/л (2158–3664 од/л), що перевищує верх-
ню межу (1750 од/л) на 66 %. Гіперферментемія α-амілази розвивається за панкреатиту, дистрофії печі-
нки, гепатиту та інших хвороб [8]. Тобто, з одного боку можна припустити, а з іншого – підтвердити, 
що за отруєння собак зоокумарином у них найбільше уражені підшлункова залоза і печінка. Під-
твердженням цьому є результати визначення у сироватці крові активності індикаторних ферментів – 
аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ). 

 

Таблиця 2 – Показники активності ферментів у крові собак за отруєння зоокумарином 

Показник Одиниця виміру Норма Хворі (M ± m) 
α-амілаза 

Од/л 
500–1750 2903,8±177,34 

АлАТ 10–55 407,9±56,37 
АсАТ 10–25 650,9±72,66 
Коефіцієнт де Рітіса – 1,28–1,33 1,65±0,10 
ГГТП 

Од/л 
0–6 11,65±0,44 

Лужна фосфатаза 20–150 106,0±6,94 

 
За результатами досліджень у хворих собак активність АсАТ становила 650,9±72,66 од/л (368,5–

950,8 од/л), що у 26 разів вище за максимальну норму (не більше 25 од/л). Аналогічні зміни активно- 
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сті АлАТ. Показники її значно перевищували норму (10–55 од/л), у середньому становили 407,9±56,37 од/л 
(241–687 од/л), що у 7,4 рази більше за верхню фізіологічну межу (55 од/л) (табл. 2). 

За діагностики захворювань печінки у гуманній, а інколи й ветеринарній медицині, користу-
ються коефіцієнтом де Рітіса, який показує співвідношення активності АсАТ до АлАТ. За отру-
єння собак зоокумарином ми встановили, що лише в однієї тварини коефіцієнт де Рітіса був 
меншим за нижню межу норми (1,16), ще в одної (1,305) – у нормі (1,28–1,33), у решти собак  
(7 гол.) його величина коливалася у межах 1,53–2,1, а середній показник становив 1,65±0,10,  
що на 24 % більше за верхню межу норми. Збільшення коефіцієнта де Рітіса свідчить про тяжкі 
ураження гепатоцитів, зокрема їх мітохондріальної структури, на що вказує гіперферментемія 
АсАТ. 

Іншим ферментом, активність якого у сироватці крові може свідчити про патологію печінки, 
є ГГТП (гамма-глутамілтранспептидаза). Цей фермент має найвищу активність у гепатоцитах, 
ендотелії жовчних шляхів, підшлунковій залозі та ниркових канальцях. 

Нами було встановлено, що за отруєння собак зоокумарином активність цього ферменту, як і по-
передніх, також була високою  – 11,65±0,44 од/л (10–13,7), що майже вдвічі більше за максимальний 
показник норми (6 од/л). Зростання активності ГГТП у сироватці крові свідчить про наявність інтра-
гепатичного стазу жовчі (холестазу), пошкодження канікулярних мембран гепатоцитів біля біліарно-
го полюса та епітеліальних клітин, що вистилають просвіт жовчних протоків [8,9].  

Іншим ферментом, активність якого зростає за холестазу, є лужна фосфатаза. Здавалося б, що,  
оскільки була встановлена значна гіперферментемія ГГТП, яка є ознакою ураження гепатобіліарної  
системи у хворих тварин, то й активність лужної фосфатази теж має бути високою. Проте за результа-
тами наших досліджень у випадках отруєння собак такого не відбувалося. Активність загальної лужної 
фосфатази у сироватці крові хворих собак не перевищувала норму (20–150 од/л) – 106,0±6,94 од/л  
(78,8–132,8 од/л). Ймовірно, за такого перебігу патологічного процесу активність лужної фосфатази 
лише знаходиться у стадії зростання, про що свідчать наступні лабораторні дослідження крові, прове-
дені через тиждень після отримання початкових даних, коли після лікування у сироватці крові собак 
уже було помітне зростання активності цього ензиму. 

За отруєння порушується білірубіносинтезувальна функція гепатоцитів. Концентрація загального бі-
лірубіну у хворих собак коливалася від 5,3 до 16,4 мкмоль/л і в середньому становила 11,1±1,48 мкмоль/л, 
що значно перевищувало оптимальну величину (0,4–5,4 мкмоль/л) і свідчить про значну гіпербілірубіне-
мію, яка, як відомо, виникає за паренхіматозного гепатиту, гепатодистрофії та цирозу печінки [9]. 

Підтвердженням тому, що за отруєння тварин уражується й підшлункова залоза, є рівень 
глюкози у дослідних собак. Зокрема, у хворих тварин уміст її в крові становив 5,0±0,35 ммоль/л, 
що на 10,2 % більше за середню норму. 

Зазвичай отрути справляють негативний токсичний вплив не лише на органи, перераховані 
вище, а й на нирки, зокрема їх фільтраційну та екскреторну функції, які визначають за вмістом 
креатиніну та сечовини. 

Вміст креатиніну в сироватці крові був у межах норми – 97,9±6,74 мкмоль/л. Можливо за от-
руєння зоокумарином фільтраційна функція нирок не зазнає значних змін. 

 

Таблиця 3 – Показники крові за отруєння собак зоокумарином 

Показник 
Одиниця  
виміру Норма За отруєння 

Загальний білок г/л 60–75 38,8±2,54 
Загальний білірубін мкмоль/л 

мкмоль/л 
мкмоль/л 

до 5,4 11,1±1,48 
Глюкоза 4,0–6,0 5,0±0,35 
Креатинін 70–140 97,9±6,74 
Сечовина ммоль/л 3,0–8,0 8,7±0,25 

 

Зовсім протилежне було встановлено за визначення вмісту сечовини в крові. Концентрація її зале-
жить від інтенсивності синтезу та виведення. Тому визначення її є важливим діагностичним тестом як 
функції печінки, де вона синтезується, так і нирок, через які вона виводиться [9]. 

За результатами лабораторного дослідження було встановлено, що майже в усіх пробах крові (8 з 9) 
кількість сечовини була більшою за верхню межу норми (8 ммоль/л) – 8,7±0,25 ммоль/л (8,1–9,6). Тоб-
то, за гострого токсикозу у собак порушується екскреторна функція нирок. 

У хворих собак встановили гіпопротеїнемію, яка була виявлена у 100 % тварин – 38,8±2,54 г/л, що 
на 64,7 % менше за нижню фізіологічну межу (не менше 60 г/л). Як відомо, гіпопротеїнемія у тварин 
може виникати за нефротичного синдрому, панкреатиту, за крововтрат, ентериту, голодування та інших 
причин. Ознаки деяких із них були встановлені та описані вище.  
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Висновки. 1. За гострого перебігу отруєння зоокумарином у собак спостерігали лейкоцитоз 
(13,2±0,95 Г/л лейкоцитів) за рахунок збільшення на 3 % паличкоядерних (до 9,0±0,63 %) і 6 % – сегме-
нтоядерних нейтрофілів (76,0±1,92 %).  

2. У сироватці крові хворих собак встановлена значна гіперферментемія: активність α-амілази стано-
вила 2903,8±177,34 од/л, АлАТ – 407,9±56,37, АсАТ – 650,9±72,66, ГГТП – 11,65±0,44 од/л, що на 66 %,  
у 7,4 та в 26 разів відповідно більше за верхню межу норми. Водночас, активність лужної фосфатази мала 
лише тенденцію до збільшення – 106,0±6,94 од/л (норма – 20–150). 

3. За отруєння собак зоокумарином збільшується уміст глюкози – 5,0±0,35 ммоль/л, загаль-
ного білірубіну – 11,1±1,48 мкмоль/л та сечовини – 8,7±0,25 ммоль/л і зменшується вміст за-
гального білка (гіпопротеїнемія) до 38,8±2,54 г/л, що може свідчити про розвиток нефротично-
го синдрому. 
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Клинико-гематологический статус собак при отравлении зоокумарином 
В.М. Безух, О.В. Пиддубняк 
Известно, что основная диагностика отравления собак зоокумарином основывается на анамнезе и характерных клиничес-

ких симптомах. Однако диагностировать это заболевание очень сложно, если факт попадания яда в организм животного не был 
точно установлен. Поэтому общие принципы диагностики отравления собак зоокумарином основываются на клинической 
(симптомы, синдромы) и лабораторной диагностике (исследование крови – анемия, гипопротеинемия, повышение активности 
щелочной фосфатазы вследствие гипоксии, печеночных ферментов, протромбинового времени – время образования сгустка 
фибрина в плазме при добавлении к ней хлорида кальция и тканевого стандартизированного тромбопластина). По результатам 
исследований у собак при отравлении зоокумарином было установлено, что общее количество эритроцитов и гематокрит не 
изменялись (5,5±0,32 Т/л и 38,1±2,86 %, соответственно), а активность ферментов была достаточно высокой (α-амилазы – 
2903,8±177,34 ед/л, АсАТ – 650,9±72,66, АЛТ – 407,9±56,37, ГГТП – 11,65±0,44 ед/л), что свидетельствует о поражении не толь-
ко поджелудочной железы, но и гепатобилиарной системы в отравленных собак. Кроме того у больных собак установлена гипо-
протеинемия (38,8±2,54 г/л), гипербилирубинемия (11,1±1,48 мкмоль/л), повышенное содержание глюкозы (5,0±0,35 ммоль/л) и 
мочевины (8,7±0,25 ммоль/л). 

Ключевые слова: зоокумарин, гипопротеинемия, билирубинемия, гиперферментемия, щелочная фосфатаза, α-амилаза. 
Надійшла 07.04.2015 р. 
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МАКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СТАТУС ЛОШАТ 

У статті представлені результати фізіологічних коливань кальцію, фосфору, магнію та кальцитоніну у лошат укра-
їнської верхової породи. Встановлено, що вміст кальцію в сироватці крові лошат першого місяця життя становить 
2,04–2,36 ммоль/л; другого–третього – 2,02–2,48 і четвертого–сьомого місяця життя – 2,15–2,63 ммоль/л. Рівень іонізо-
ваного кальцію – 0,98–1,06; 1,0–1,07 і 1,01–1,07 ммоль/л відповідно. 

Концентрація кальцитоніну в сироватці крові у лошат до тридцятиденного віку має становити 3,65–6,29 пг/мл; 60–
90-денних – 4,2–6,60; у 120–210-денних – 4,76–6,78 пг/мл. 

Рівень фосфору в крові лошат першого місяця життя становить 0,94–1,18 ммоль/л у дво-семимісячних – 0,82– 
1,12 ммоль/л. 

Уміст магнію у клінічно здорових лошат української верхової породи до тримісячного віку становить 0,94–1,12 
ммоль/л, у 4–7-місячних тварин – 0,85–1,07 ммоль/л. 

Ключові слова: лошата, кальцій, іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцитонін. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні нерідко у тварин діагностують патологію мінерального обмі-
ну, яка за тривалого перебігу та інтенсивності зрушень спричиняє перехід від біохімічних до структур-
них змін [1–3]. Із захворювань які виникають за порушень обміну макроелементів найбільш пошире-
ними є остеодистрофія, гіпокальціємія, гіпофосфатемія, гіпомагніємічна тетанія (пасовищна тетанія),  
D-гіповітаміноз. Ці захворювання описані у великої та дрібної рогатої худоби, свиней і собак [4–10].  
У коней патологія макроелементного обміну у доступних вітчизняних джерелах висвітлена недостатньо. 
Пов’язано це насамперед з тим, що у ветеринарній медицині недостатньо уваги приділяють цьому виду 
тварин, та й господарі не завжди дають згоду на проведення наукових досліджень крові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з літературними даними, стан мінерального 
обміну у коней практично не вивчений. У літературі даються ліміти показників кальцію, фосфору у 
дорослих коней [11–14]. Однак, на сьогодні невідомі фізіологічні величини найбільш поширених 
макроелементів у лошат. Нами знайдені у зарубіжних джерелах лише окремі повідомлення лімітів 
макроелементів у лошат [15–17]. 

Мета досліджень – вивчити макроелементний статус у лошат від народження до семимісячно-
го віку. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження виконували на клінічно здорових лошатах укра-
їнської верхової породи з одноденного до 7-місячного віку. 

У сироватці крові тварин в 1-й, 10-, 20-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180- і 270-й дні життя визнача-
ли вміст кальцію (з арсеназо ІІІ, реактивом фірми «Сімко»), іонізований кальцій – іон-селективним 
аналізом, концентрацію кальцитоніну – за допомогою імуноферментного аналізу та рівень фосфору 
– набір реактивів фірми «Філісіт-Діагностика», магнію – з ксилідиловим синім. 

Результати досліджень та їх обговорення. Згідно з проведеними дослідженнями, у лошат піс-
ля народження уміст кальцію в сироватці крові становив 2,2±0,06 ммоль/л (табл. 1). В наступні пе-
ріоди дослідження (10-й, 20-, 30-, 60-й дні життя) кількість макроелемента в крові була стабільною 
із незначними коливаннями. У 69,2 % лошат 1-го, 10-, 20-го днів життя вміст кальцію був у межах 
1,96–2,28 ммоль/л; у 30-денних лошат з такими лімітами макроелемента було 84,6 %, 60-денних – 
100; 90-денних – 46,2; 120-денних – 100; 150-денних –55,6; у 180-денних – у 30 %. 

У інших тварин шестимісячного віку рівень кальцію був у межах 2,52–2,64 ммоль/л. 
У 7-місячних лошат вміст кальцію в крові був на нижній межі норми дорослих тварин, яка наведена 

в літературних джерелах [11, 12, 14], і в середньому становив 2,54±0,035 ммоль/л.  
Вільна фракція кальцію (іонізований кальцій) у лошат після народження в середньому становила 

1,0±0,01 ммоль/л (45,5 % від загального кальцію). Приблизно така ж кількість іонізованого кальцію бу-
ла у тварин і в наступні періоди дослідження (10-, 20-, 30-й дні життя; табл. 1). У двомісячних лошат 
уміст іонізованого кальцію був вищим, ніж у лошат після народження (р<0,05; табл. 1).  

Найбільші середні величини іонізованого кальцію виявили у лошат на 120- і 150-й дні життя 
(1,06±0,016 і 1,07±0,009 ммоль/л). У наступні періоди дослідження (180- і 210-й дні життя) концентра-
ція іонізованого кальцію не відрізнялася від величин перших днів життя. 

                                                      
© Бодяко О.І., Головаха В.І., Слюсаренко С.В., 2015. 
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Таблиця 1 – Показники обміну кальцію у лошат 

Дні 
життя 

Біохімічний 
показник 

Заг. Са, 
ммоль/л 

Іонізований Са, 
ммоль/л 

1-й 
Lim 
М±m 

1,84–2,37 
       2,2±0,06 ** 

0,97–1,04 
   1,0±0,01 

10- 
Lim 
М±m 

1,88–2,46 
       2,2±0,05 ** 

0,94–1,12 
   1,02±0,013 

20- 
Lim 
М±m 

1,94–2,38 
       2,2±0,035 ** 

0,95–1,12 
   1,03±0,012 

30- 
Lim 
М±m 

1,86–2,21 
       2,1±0,033 ** 

0,95–1,12 
   1,03±0,012 

60- 
Lim 
М±m 

1,94–2,22 
       2,15±0,026 ** 

0,98–1,12 
   1,04±0,010 

90- 
Lim 
М±m 

1,96–2,64 
  2,36±0,092 

0,95–1,04 
   1,02±0,006 

120- 
Lim 
М±m 

2,01–2,14 
  2,06±0,022 

1,01–1,14 
       1,06±0,016 ОО 

150- 
Lim 
М±m 

1,97–2,48 
     2,22±0,080 * 

1,03–1,15 
       1,07±0,009 ОО 

180- 
Lim 
М±m 

2,04–2,62 
     2,44±0,090 О 

  1,0–1,04 
  1,02±0,004 

210-й 
Lim 
М±m 

2,32–2,62 
  2,54±0,035 

1,01–1,04 
      1,03±0,004 О 

 

         Примітка. О р<0,05, О О р<0,01,  порівняно з 1-м днем життя; 
              * р<0,05; ** р<0,01; порівняно з 210-м днем життя. 

 

Згідно з розрахунками середнього квадратичного (δ±0,16), у лошат до місячного віку уміст 
кальцію в сироватці крові має становити 2,04–2,36 ммоль/л; іонізованого – 0,98–1,06 ммоль/л 
(δ±0,04). У тварин дво- і тримісячного віку, згідно з розрахунками, вміст загального кальцію має 
становити 2,02–2,48 та іонізованого – 1,0–1,07 ммоль/л, у лошат 4–7-місячного – 2,15–2,63 і  
1,01–1,07 ммоль/л відповідно. 

Кальцієвий гомеостаз регулюється гормоном кальцитоніном, який в остеоцитах інгібує фер-
менти, які руйнують кісткову тканину. У клітинах ниркових канальців гормон зумовлює підви-
щення кліренсу і екскрецію кальцію, фосфатів, магнію, калію і натрію, що призводить до зни-
ження концентрації кальцію в крові. 

Концентрація кальцитоніну в сироватці крові лошат після народження в середньому станови-
ла 4,36±0,384 ммоль/л. В наступні два місяці життя вміст гормону мав тенденцію до підвищення і 
у лошат двомісячного віку в середньому становив 5,46±0,264 пг/мл, що на 25,2 % більше, ніж у 
перший день життя (р<0,05; рис. 1). 

Найвищі показники гормону виявили у 120- і 180-денних тварин – 5,96±0,410 та 5,93±0,357 пг/мл 
(на 36,7 і 36,0 % більше, ніж у тварин після народження). 

Надалі вміст гормону в крові лошат має тенденцію до зниження і в 7-місячних тварин у сере-
дньому становив 5,33±0,360 пг/мл (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динаміка рівня кальцитоніну в лошат. 
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Таким чином, згідно з розрахунками (δ±1,32), концентрація кальцитоніну у лошат першого місяця 
життя має бути в межах 3,65–6,29 пг/мл. У ці межі входило 75,9 % отриманих результатів. У дво-, три-
місячних і 4–7-місячних лошат вміст кальцитоніну дещо вищий – 4,2–6,6 і 4,76–6,78 пг/мл відповідно. 

Іншим макроелементом, без якого не відбувається фосфорилування та окиснення багатьох біо-
логічних субстратів у метаболічних процесах є фосфор. Уміст макроелемента в сироватці крові 
одноденних лошат в середньому становив 1,05±0,040 ммоль/л (табл. 2). У 95 % тварин цієї віко-
вої групи рівень фосфору був у межах 0,95–1,23 ммоль/л.  

 

Таблиця 2 – Показники обміну фосфору і магнію у сироватці крові лошат 

Дні 
життя 

Біохімічний 
показник 

Р, ммоль/л Mg, ммоль/л 

1-й 
Lim 
М±m 

0,86–1,36 
1,05±0,040 

0,84–1,14 
  1,0±0,021 * 

10- 
Lim 
М±m 

0,87–1,18 
1,08±0,033 

0,93–1,12 
1,03±0,018 * 

20- 
Lim 
М±m 

0,94–1,18 
1,08±0,027 

0,93–1,14 
1,03±0,018* 

30- 
Lim 
М±m 

0,74–1,14 
1,03±0,036 

0,91–1,17 
1,06±0,023 * 

60- 
Lim 
М±m 

0,89–1,18 
1,07±0,032 

0,91–1,16 
1,06±0,019 * 

90- 
Lim 
М±m 

0,74–1,18 
1,02±0,048 

0,75–1,08 
0,99±0,021 * 

120- 
Lim 
М±m 

0,76–1,08 
0,95±0,063 

0,68–0,98 
0,86±0,055 

150- 
Lim 
М±m 

0,81–1,12 
1,0±0,033 

0,67–1,06 
0,92±0,053 

180- 
Lim 
М±m 

0,74–1,18 
0,98±0,056 

0,75–1,06 
0,98±0,025 * 

210-й 
Lim 
М±m 

0,65–1,15 
0,93±0,083 

0,83–1,03 
0,97±0037 * 

 

        Примітка. р*<0,05 – порівняно з 4-м місяцем життя. 
 

На такому рівні в середньому вміст фосфору був у лошат упродовж всього періоду дос-
ліджень (від 10- до 210-денного віку; табл. 2). 

Згідно з розрахунками середнього квадратичного (δ±0,12), вміст фосфору у лошат першого 
місяця життя має становити 0,94–1,18 ммоль/л, у дво- тримісячних – 0,92–1,18; і у 4–7-місячних – 
0,82–1,12 ммоль/л. У ці межі входило 84,6 % результатів лошат перших трьох місяців життя; та 
80,8 % показників у 4–7-місячному віці. 

Макроелементом, який є активатором ферментних систем циклу Кребса, нуклеїнових кислот, 
процесів окиснювального фосфорилування та забезпечує міцність кісткового апарату, є магній.  
У літературних джерелах є поодинокі повідомлення щодо вмісту макроелемента у крові дорослих 
коней [11, 12, 14]. Щодо лошат, то відомостей про вміст магнію в сироватці крові нами не знайдено. 
Проведені дослідження показують, що у одноденних тварин рівень магнію в середньому становив 
1,0±0,02 ммоль/л. В наступні періоди дослідження (10-й, 20-, 30-, 60- і 90-й дні) середні значення ма-
кроелемента не відрізнялися від величин першого дня життя (р<0,5; табл. 2). Надалі (у 4-місячних 
лошат) уміст магнію в сироватці крові знижувався і становив 0,86±0,055 ммоль/л, що нижче порівня-
но з попереднім періодом дослідження (р<0,05; табл. 2). Надалі кількість магнію підвищувалася і у 
180- і 210-денних лошат вірогідно не відрізнялася від величин у лошат до тримісячного віку (р<0,5).  

Згідно з проведеними розрахунками, вміст магнію у сироватці крові лошат першого місяця 
життя має становити 0,95–1,11 ммоль/л (δ±0,08); у дво- і тримісячних тварин – 0,94–1,12 і у 4–7-
місячних – 0,85–1,07 ммоль/л (δ±0,112). У ці межі ввійшли 73,1 % результатів тварин першого і 
80,8 % – другого місяців життя. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Згідно з проведеними дослідженнями, 
вміст загального кальцію в сироватці крові лошат української верхової породи першого місяця 
життя має становити 2,04–2,36 ммоль/л; другого–третього – 2,02–2,48 і четвертого–сьомого міся-
ців життя – 2,15–2,63 ммоль/л, іонізованого – 0,98–1,06; 1,0–1,07 і 1,01–1,07 ммоль/л відповідно. 

Концентрація кальцитоніну у лошат до тридцятиденного віку має бути в межах 3,65–6,29 пг/мл; у 
60–90-денних тварин – 4,2–6,6; і у 120–210-денних – 4,76–6,78 пг/мл. 

Рівень фосфору у лошат першого місяця життя має становити 0,94–1,18 ммоль/л; у дво-
семимісячних тварин – 0,82–1,12 ммоль/л. 
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Уміст магнію у клінічно здорових лошат української верхової породи до тримісячного віку має бу-
ти 0,94–1,12 ммоль/л, у тварин від 4–7-місячного віку – 0,85–1,07 ммоль/л. 

Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на вивчення змін макроелементного статусу ко-
ней за різних патологічних станів. 
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Макроелементный статус лошат 
О.И. Бодяко, В.И. Головаха, С.В. Слюсаренко 
В статье представлены результаты физиологических колебаний кальция, фосфора, магния и кальцитонина у жере-

бят украинской верховой породы. Установлено, что содержание кальция в сыворотке крови жеребят первого месяца 
жизни составляет 2,04–2,36 ммоль/л; второго–третьего – 2,02–2,48 и четвертого–седьмого месяца жизни – 2,15–2,63 
ммоль/л. Уровень ионизированного кальция – 0,98–1,06; 1,0–1,07 и 1,01–1,07 ммоль/л соответственно. 

Концентрация кальцитонина в сыворотке крови у жеребят в первый месяц жизни должна быть 3,65–6,29 пг/мл; 
60–90-дневных – 4,2–6,60; в 120–210-дневных – 4,76–6,78 пг/мл. 

Уровень фосфора в крови жеребят первого месяца жизни составляет 0,94–1,18 ммоль/л, у двух-семимесячных – 
0,82–1,12 ммоль/л. 

Содержание магния в клинически здоровых жеребят украинской верховой породы до трехмесячного возраста сос-
тавляет 0,94–1,12 ммоль/л, в 4–7-месячных животных – 0,85–1,07 ммоль/л. 

Ключевые слова: лошата, кальций, ионизированнный кальций, фосфор, магний, кальцитонин. 
Надійшла 14.04.2015 р. 
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ВОВКОТРУБ Н.В., канд. вет. наук, ВОВКОТРУБ В.Г., магістр вет. медицини© 
Білоцерківський національний аграрний університет 

АКТИВНІСТЬ α-АМІЛАЗИ ТА ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ЛІПІДІВ  
В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ  
У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ  

У статті проведено оцінку функціонального стану підшлункової залози в клінічно здорових високопродуктивних 
корів різних технологічних груп за показниками вуглеводного та ліпідного метаболізму. Встановлено подібну законо-
мірну динаміку змін активності альфа-амілази, вмісту загальних ліпідів та альфа-ліпопротеїнів у сироватці крові, яка 
характеризувалася найбільшим напруженням стану підшлункової залози в період отримання максимальної молочної 
продуктивності, про що свідчать підвищення активності альфа-амілази до 9,5±1,17 г/год×л, вмісту загальних ліпідів та 
ліпопротеїнів високої густини в сироватці крові корів до 4,5±0,38 г/л і 1,25±0,047 ммоль/л відповідно саме в цей термін. 

Ключові слова: високопродуктивні корови, підшлункова залоза, альфа-амілаза, загальні ліпіди, ліпопротеїни ви-
сокої густини, кишкове та рубцеве травлення. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ефективне функціонування молочного скотарства пе-
редбачає використання нових технологій годівлі, утримання, розведення та селекції. Високопродуктив-
ні тварини потребують якісних кормів, повноцінних раціонів і дотримання технології годівлі. Важли-
вим завданням сучасного молочного скотарства, окрім забезпечення тварин кормами, є досягнення ви-
сокої ефективності використання поживних речовин кормів, а саме підвищення їх перетравності, що 
можна досягнути тільки на підставі розуміння суті фізіологічних і біохімічних процесів перетравлення 
кормів з урахуванням їх зв’язку зі складом раціону та фізіологічним станом тварини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вітчизняних та зарубіжних учених щодо 
вивчення особливостей травлення в жуйних дозволили накопичити великий експериментальний мате-
ріал, який висвітлює важливу роль передшлунків у перетворенні та засвоєнні поживних речовин корму. 
Заключний же гідроліз поживних речовин, які здатні всмоктуватися та надходити до внутрішнього се-
редовища організму, проходить, головним чином, у кишечнику під впливом ферментів соку підшлун-
кової та кишкових залоз [1–3].  

Останнім часом значної уваги набувають питання щодо максимальної ефективності та повної реа-
лізації кишкового травлення в жуйних з метою покращення якості та збільшення кількості молока. 
Встановлено, що посилення процесів гідролізу та всмоктування амінокислот у кишечнику з неперетра-
вленого в рубці протеїну та білка мікробіального походження приводить до підвищення надоїв та вміс-
ту білка в молоці. Зокрема, згідно з результатами досліджень британських та російських учених, вико-
ристання «захищеної» сої сприяє підвищенню молочної продуктивності на 6,5–7,5 % [4, 5]. Тому актуа-
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льним стає питання вивчення та оцінки функціонального стану підшлункової залози, оскільки саме за-
вдяки ферментам, що містяться в її секреті, відбуваються процеси перетравлення білків, вуглеводів та 
ліпідів у кишечнику.  

У літературі висвітлені питання щодо етіології, патогенезу, діагностики та лікування хвороб 
підшлункової залози переважно у моногастричних тварин (собак, котів, коней) [6–11]. У жуйних 
панкреопатії реєструють значно рідше, оскільки вони мають частіше субклінічний перебіг і  
зазвичай їх виявляють під час проведення післязабійного огляду [12–14]. В більшості випадків 
ураження підшлункової залози в жуйних має вторинне походження, як наслідок розвитку кетозу, 
гепатодистрофії, ожиріння, бронхо-пневмонії, патології кінцівок, ендометриту, різних інвазій та 
інтоксикацій [15], тому на фоні прогресування первинного захворювання досить складно виявити 
клінічні симптоми, характерні для панкреопатії, що значно утруднює постановку діагнозу та  
можливість своєчасного надання лікувальної допомоги. 

Питанням вивчення показників, що характеризують функціональний стан підшлункової залози в 
жуйних у нормі та за її патологій, приділялося мало уваги, тому актуальним вбачається розробка інфор-
мативних діагностичних маркерів панкреопатій у цих тварин.  

Проте оцінювати патологію за відсутності показників норми неможливо, тому мета нашої ро-
боти – дослідити функціональний стан підшлункової залози за активністю ферменту альфа-амілази 
та показниками ліпідного обміну в крові клінічно здорових високопродуктивних корів різних тех-
нологічних груп.  

Матеріал і методи досліджень. Дослідження виконували на клінічно здорових коровах голш-
тинської породи різних технологічних періодів: пізнього сухостою (n=11), раннього післяотельного 
(n=10) та перших трьох місяців лактації (n=20) з середньорічним надоєм 7–10 тис. кг молока.  

У сироватці крові тварин визначали вміст загальних ліпідів (за реакцією з сульфованіліновим 
реактивом), ліпопротеїнів високої густини (ферментативним методом), активність альфа-амілази 
(за Каравеєм). 

Результати досліджень та їх обговорення. У гуманній та ветеринарній медицині функціональний 
стан підшлункової залози частіше оцінюють за активністю у різних біологічних рідинах (кров, сеча) 
ферментів, які синтезуються її клітинами та екскретуються у складі секрету в просвіт кишечнику. Од-
ним з таких ферментів є альфа-амілаза, яка секретується переважно підшлунковою та слинними зало-
зами; невисока її активність спостерігається в печінці й скелетних м’язах. Низька молекулярна маса 
амілази сприяє фільтрації ферменту через ниркові клубочки і виділенню із сечею. Ензим складається з 
двох фракцій – панкреатичної та слинної. Вважають, що в сироватці крові вищою є активність слинно-
го ізоферменту, а в сечі – панкреатичного. Значна та швидка гіперамілаземія і гіперамілазурія розвива-
ються за гострого перебігу паротиту та панкреатиту. Меншою мірою зростання активності альфа-
амілази реєструється у разі виразок шлунка, хімостазу, дистрофії печінки, гепатиту, жовчнокам’яної 
хвороби. За патології нирок активність ферменту може зростати у крові, а в сечі – знижуватися. Гіпер-
амілаземію спричинюють деякі лікарські препарати (кортикостероїди, саліцилати, тетрациклін, фуро-
семід, гістамін) [16]. 

За результатами проведених досліджень встановили значні коливання активності альфа-амілази в 
сироватці крові глибокотільних корів – від 0,93 до 18,5 г/год×л, тоді як середній показник її становив 
9,2±1,88 г/год×л. Слід відмітити, що в 4-х з 11-ти тварин (36,4 %) активність ферменту була вищою за 
10 г/год×л. У перші дні після отелення активність ензиму знижувалася в 1,2 раза, порівняно з глибоко-
тільними, що, можливо, пов’язане зі зниженням енергетичного обміну в тварин у цей період. Проте, ці 
зміни не були вірогідні, внаслідок значних коливань активності ферменту (від 0,98 до 25,3 г/год×л). Під 
час роздою, тобто в період максимальної молочної продуктивності, активність альфа-амілази в сирова-
тці крові зростала до 9,5±1,17 г/год×л, причому в 45 % корів активність її була вищою за 10 г/год×л, що 
свідчить про напруження функціонального стану підшлункової залози в цей період (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Показники активності α-амілази в сироватці крові клінічно здорових  високопродуктивних корів, г/год×л 

Показник 
Група корів 

р1< сухостій  
(n=11) 

ранній післяотельний 
період (n=10) 

роздій  
(n=20) 

Альфа-амілаза 
Lim 

M±m 
р< 

 
0,93–18,5 
9,2±1,88 

 

 
0,98–25,3 
7,5±2,45 

0,5 

 
1,90–17,6 
9,5±1,17 

0,5 

0,1 

Кількість тварин з активністю 
альфа-амілази > 10 г/год×л 

4 (36,4 %) 2 (20 %) 9 (45 %)  
 

        Примітка. р< - порівняно з періодом сухостою, р1< роздій порівняно з раннім післяотельним  періодом. 
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Підшлункова залоза, як орган зовнішньої і внутрішньої секреції, відіграє безпосередню роль у ме-
таболізмі ліпідів, тому результати визначення окремих їхніх показників у сироватці крові можна роз-
глядати як непрямі критерії її стану. 

Уміст загальних ліпідів, до складу яких входять вільний та ефірозв’язаний холестерол, триацилглі-
цероли, фосфоліпіди, неетерифіковані жирні кислоти, у сироватці крові клінічно здорових глибокотіль-
них корів становив 3,0±0,32 г/л (1,4–4,9 г/л; табл. 2). Динаміка вмісту загальних ліпідів характеризува-
лася тенденцією до зниження їх кількості в 1,4 раза у сироватці крові в перші два тижні після родів, по-
рівняно з глибокотільними (p<0,1), та зростанням у період роздою до 4,5±0,38 г/л (p<0,001). У 20 % ко-
рів з групи роздою відмічали гіперліпемію – вміст загальних ліпідів в сироватці крові був вищим за 6 
г/л і знаходився в межах 6,19–7,79 г/л, що, можливо, було пов’язане з посиленням процесів ліпомобілі-
зації з метою компенсації розвитку негативного енергетичного балансу. 

Для оцінки ліпідного метаболізму і, як наслідок, опосередковано стану підшлункової залози, визна-
чали вміст у сироватці крові корів фракції ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ, α-ліпопротеїнів), які у 
своєму складі містять 27–30 % фосфоліпідів. 

 

Таблиця 2 – Показники ліпідного обміну у клінічно здорових високопродуктивних корів 
Біометричний  
показник 

Загальні ліпіди,  
г/л 

ЛПВГ,  
ммоль/л 

Сухостій (n=11) 
Lim 

M±m 
1,4–4,9 

  3,0±0,32 
0,58–1,19 

  0,76±0,058 
Ранній післяотельний період (n=10) 

Lim 
M±m 

p< 

1,02–4,18 
 2,2±0,40 

0,1 

0,25–0,84 
 0,57±0,066 

0,01 
Роздій (n=20) 

Lim 
M±m 

p< 

2,01–7,79 
        4,5±0,38*** 

0,001 

0,98–1,65 
        1,25±0,047*** 

0,001 
 

        Примітка. р< - порівняно з періодом сухостою, *** – р<0,001 роздій порівняно з раннім післяотельним періодом. 
 
Уміст ЛПВГ у сироватці крові тварин незначний. Ці ліпопротеїни, на відміну від інших, активно 

виводять холестерол із клітин шляхом етерифікації, чим полегшується надходження його в печінку і 
виведення у складі жовчі в кишечник. Окрім того, ЛПВГ є транспортною формою фосфоліпідів у крові, 
які підтримують холестерол у даній формі і перешкоджають його осіданню на стінках судин [16].  

Динаміка вмісту ЛПВГ у сироватці крові корів різних груп була подібною до змін кількості загаль-
них ліпідів. Уміст ЛПВГ мав тенденцію до зниження у перші 14 днів після отелення в середньому до 
0,57±0,066 ммоль/л порівняно з глибокотільними (p<0,01) та коровами ранньої лактації (p<0,001). Різ-
ниця між умістом α-ліпопротеїнів у сироватці крові корів дійного стада, порівняно з сухостійними, була 
також високовірогідною (p<0,001; 1,25±0,047 ммоль/л). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Отримані результати досліджень свідчать 
про наявність закономірної динаміки щодо змін активності альфа-амілази та показників ліпідного обмі-
ну, які прямо чи опосередковано пов’язані з функціонуванням підшлункової залози, залежно від техно-
логічного періоду високопродуктивних корів.  

2. Встановлено, що більш напруженим щодо функціонування підшлункової залози виявився період 
перших місяців лактації, про що свідчать збільшення активності альфа-амілази, вмісту загальних ліпідів 
та ліпопротеїнів високої густини в сироватці крові. 

У перспективі плануємо продовжувати пошук найбільш інформативних маркерів функціонального 
стану підшлункової залози з метою діагностики панкреопатій у жуйних тварин. 
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Активность α-амилазы и показатели обмена липидов в оценке функционального состояния поджелудочной железы 
у высокопродуктивных коров  

Н.В. Вовкотруб, В.Г. Вовкотруб 
В статье проведено оценку функционального состояния поджелудочной железы у клинически здоровых высокопродуктив-

ных коров разных технологических групп по показателям углеводного и липидного метаболизма. Установлено аналогичную 
закономерную динамику изменений активности альфа-амилазы, содержания общих липидов и липопротеинов высокой плотности 
в сыворотке крови, которая характеризовалась наиболее напряженным состоянием поджелудочной железы в период максимальной 
молочной продуктивности, о чем свидетельствуют повышение активности альфа-амилазы до 9,5±1,17 г/ч×л, содержания общих 
липидов и липопротеинов высокой плотности до 4,5±0,38 г/л и 1,25±0,047 ммоль/л соответственно именно в этот период. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, поджелудочная железа, альфа-амилаза, общие липиды, липопротеины 
высокой плотности, кишечное и рубцовое пищеварение. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ  
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕКАВІТ 

У статті наведено результати досліджень щодо впливу препарату Декавіт на функціональний стан печінки у ку-
рчат-бройлерів в умовах науково-виробничого апробування у ННДЦ Білоцерківського національного аграрного 
університету. Результати досліджень показали, що використання препарату Декавіт у рекомендованих дозах 1 і  
2 мл/л води істотно не вплинуло на показники білкового обміну, за винятком концентрації сечової кислоти, що мала 
тенденцію до зменшення (–18,9 %) у групі птиці, яка отримувала 2 мл препарату. Також за дози 2 мл/л води частко-
во відновилися цитозольна і мітохондріальна структури гепатоцитів, на що вказує зменшення активності АсАТ на 
15,5 % (3,04±0,15 ммоль/(год•л). 

Ключові слова: печінка, загальний білок, альбуміни, сечова кислота, АсАТ, АлАТ, курчата-бройлери, Декавіт. 

 
Постановка проблеми. 2014 року основними тенденціями ринку м’яса стало зростання його 

виробництва, підвищення цін та значне скорочення імпорту. За дев’ять місяців всіма категоріями 
господарств було вироблено 1,66 млн т м’яса в забійній масі. Експорт м’яса за 9 міс. 2014 року 
зріс на 20 % і склав 114 тис. т. Найбільшу частку в структурі експорту займало м’ясо птиці –  
86 % [1]. Станом на 1 жовтня 2014 р. в Україні налічувалось 246 млн голів птиці всіх видів. Ви-
робництво м’яса птиці в Україні за підсумками дев’яти місяців 2014 р. склало 850 тис. т, тобто 
зросло на 8 % порівняно з 2013 р. [2, 3]. Незважаючи на позитивні показники, проблема отри-
мання якісної продукції галузі птахівництва залишається однією з найбільш актуальних.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Часто виникнення хвороб тварин спричинено ме-
таболічною патологією [4, 5]. Із внутрішніх хвороб у курчат-бройлерів найбільш поширеними є: 
гепатодистрофія, А-, D- і Е-гіповітамінози (субклінічний перебіг), нестача Мангану та холіну [6, 7]. 
Оскільки в організмі птиці всі види обміну речовин тісно пов’язані між собою, патологія одного 
або декількох з них спричиняє більш складні з тяжким перебігом захворювання [8]. Одночасно у 
птиці високопродуктивних кросів можуть виникати А-, D- і Е-гіповітамінози, пероз та В1-
гіповітаміноз, жирова дистрофія печінки і сечокислий діатез, нефрит та остеодистрофія, гепато-
дистрофія і остеопороз [9–13]. 

На великих промислових комплексах та в умовах приватних фермерських господарств, виник-
нення внутрішніх хвороб метаболічної етіології прямо пов’язано з якістю та режимом годівлі 
птиці [14–16]. Тому використання для годівлі птиці різноманітних сорбентів, пре- та пробіотиків, 
біогенних стимуляторів росту стало невід’ємною складовою рецептур комбікормів [17–19]. Про-
те навіть такі заходи не убезпечують птицю від метаболічних хвороб. Хвороби, спричинені по-
рушенням обміну речовин, реєструються у птиці високопродуктивних кросів. Для профілактики 
та лікування птиці з патологією обміну речовин використовують вітамінні, гепатопротекторні, 
антистресові та інші препарати [20–26]. 

Мета досліджень – вивчити вплив ветеринарного препарату Декавіт (розчин для перорально-
го застосування, виробництва ООО «Ветсинез», м. Харків) на функціональний стан печінки у  
курчат-бройлерів. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводили у 2014 році у Науково-дослідному 
інституті внутрішніх хвороб тварин та навчально-науково-дослідному центрі Білоцерківського 
національного аграрного університету. 

Матеріалом для дослідження слугували 90 курчат-бройлерів кросу Cobb-500, розділених на 
три групи (контрольна і дві дослідні) по 30 у кожній. Поголів’ю 1 та 2 дослідних груп дворазово 
на 8–14 і 25–31 добу випоювали препарат Декавіт у дозах 1 та 2 мл/л води відповідно. 1 мл пре-
парату Декавіт містить діючі речовини: вітаміни А (ретинолу ацетат) – 10000 МО; D3 (холекаль-
циферол) – 1000 МО; Е (α-токоферолу ацетат) – 15 мг; К3 (менадіон) – 2 мг; В1 (тіаміну гідрохло-
                                                      
© Мельник А.Ю., 2015. 
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рид) – 2 мг; В3 (пантотенат кальцію) – 8 мг; В6 (піридоксину гідрохлорид) – 2 мг; В12 (ціанокоба-
ламін) – 30 мкг; С (аскорбінова кислота) – 20 мг; L-лізин – 2,5 мг. 

Курчатам усіх груп згодовували комбікорм, передбачений технологічною картою для вико-
ристання кросу птиці, який включав стартерний (1–14 дні), ростовий (15–28) та відгодівельний пе-
ріоди (29–42 дні). Поголів’ю 1 та 2 дослідних груп дворазово на 8–14 і 25–31 добу випоювали 
препарат Декавіт у дозах 1 та 2 мл/л води відповідно (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Схема досліду з використанням препарату Декавіт 

Група птиці 
Вік курчат, діб 

8–14 25–31 
Контрольна Основний раціон Основний раціон 
1 дослідна Основний раціон + 1 мл Декавіту Основний раціон + 1 мл Декавіту 
2 дослідна Основний раціон + 2 мл Декавіту Основний раціон + 2 мл Декавіту 

 

Білоксинтезувальну функцію печінки вивчали за визначенням у сироватці крові вмісту 
загального білка – біуретовою реакцією та альбумінів – з бромкрезоловим зеленим. Стан клітин 
печінки оцінювали за активністю індикаторних ферментів у сироватці крові – аспарагінової та 
аланінової амінотрансфераз за методом Райтмана і Френкеля, функціональний стан нирок – за 
вмістом у сироватці крові сечової кислоти (методом Фоліна) [27]. 

Результати досліджень та їх обговорення. За біохімічного дослідження сироватки крові 
клінічно обстеженого поголів’я курчат-бройлерів 16-добового віку контрольної, першої та другої 
дослідних груп встановлено, що вміст загального білка складав 29,9±0,8; 31,2±1,20 та 31,8±1,11 г/л 
відповідно. Частка альбумінів у другій дослідній групі була найвищою – 16,6±0,46 г/л (Lim 14,8–
18,6) – вона становила 52,2 %, проте не мала вірогідної різниці з показником групи контролю 
15,0±0,71 г/л. Концентрація сечової кислоти у сироватці крові курчат 2 дослідної групи колива-
лася в межах 0,18–0,31 ммоль/л (0,25±0,02; табл. 2) і мала тенденцію до зниження. 
Функціональний стан печінки вивчали за активністю індикаторних ферментів, яка у дослідних 
групах мала незначні коливання і вірогодно не змінювалася порівняно з показниками групи 
контролю 16-добових курчат. 
 

Таблиця 2 – Показники функціонального стану печінки у курчат-бройлерів 16-добового віку 

Показник 
 

Група 
Заг. білок, 

г/л 
Альбуміни, 

г/л 
Сечова кислота, 

ммоль/л 
АсАТ, 

ммоль/год•л 
АлАТ, 

ммоль/год•л 

Контроль 
Lim 26,5–33,8 12,1–18,4 0,21–0,41 2,35–3,45 0,51–0,86 

M±m 29,5±0,80 15,0±0,71 0,32±0,03 3,07±0,13 0,72±0,04 

1 дослідна 
Lim 26,2–35,4 12,8–18,5 0,18–0,38 2,84–3,74 0,48–0,97 

M±m 31,2±1,20 15,8±0,80 0,28±0,03 3,21±0,10 0,71±0,06 

2 дослідна 
Lim 28,5–36,7 14,8–18,6 0,18–0,31 2,47–3,25 0,34–0,87 

M±m 31,8±1,11 16,6±0,46 0,25±0,02 2,95±0,09 0,64±0,07 
 

Таким чином, використання препарату Декавіт у дозах 1 і 2 мл/л води курчатам-бройлерам на 8–16 
добу експерименту істотно не вплинуло на гомеостаз білка та функціональний стан печінки. 

Для контролю профілактичної ефективності препарату Декавіт проведено клінічне 
дослідження птиці та аналіз біохімічних показників сироватки крові курчат-бройлерів після 
другого його застосування (25–31 доба). 

Біохімічним дослідженням сироватки крові бройлерів 33-добового віку встановили, що 
концентрація загального білка у птиці контрольної та дослідної груп вірогідно не змінювалась і 
складала 33,1±1,69; 31,1±1,10 та 28,6±1,16 г/л відповідно (табл. 3). Вміст альбумінів також 
вірогідно не відрізнявся: 15,0±0,95 та 14,1±0,36 порівняно з 15,7±0,87 г/л у контролі. Частка 
альбумінів, порівняно з попереднім показником, мала тенденцію до зменшення і складала у 
бройлерів контрольної групи – 47,4, дослідних – відповідно 48,2 і 49,3 %. 

Позитивні зміни у птиці другої дослідної групи встановлені за рівнем основного продукту 
залишкового азоту. Вміст сечової кислоти мав тенденцію до зменшення (–18,9 %), порівняно з 
контрольною групою, і становив 0,30±0,03 ммоль/л (Lim 0,17–0,36), що свідчить про часткове 
відновлення епітелію ниркових канальців під впливом вітаміну А і покращення виведення 
кінцевих продуктів обміну нуклеїнових кислот нирками. 
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Таблиця 3 – Показники функціонального стану печінки у курчат-бройлерів 33-добового віку 

Показник 
 

Група 
Заг. білок, г/л Альбуміни, г/л 

Сечова кислота,  
ммоль/л 

АсАТ,  
ммоль/год•л 

АлАТ,  
ммоль/год•л 

Контроль 
Lim 25,7–39,4 12,5–19,2 0,24–0,56 2,98–3,94 0,18–0,65 

M±m 33,1±1,69 15,7±0,87 0,37±0,04 3,55±0,13 0,38±0,06 

1 дослідна 
Lim 28,5–37,8 11,4–18,5 0,21–0,40 2,63–3,68 0,24–0,77 

M±m 31,1±1,10 15,0±0,95 0,32±0,02 3,17±0,12 0,51±0,07 

2 дослідна 
Lim 24,5–33,4 12,7–15,7 0,17–0,36 2,18–3,64 0,36–0,86 

M±m 28,6±1,16 14,1±0,36  0,30±0,03  3,04±0,15* 0,54±0,06 
 

        Примітка. *– р<0,05 порівняно з показником контрольної групи. 

 
Зниження вмісту сечової кислоти пояснюється також комплексним впливом вітамінів В3 

(інтенсифікація функціонування циклу трикарбонових кислот, синтезу ацетилхоліну, стероїдних 
гормонів, жовчних кислот, синтезу та окиснення жирних кислот і фосфоліпідів), В6 (стимуляція 
синтезу триптофану, метіоніну, цистину, глутамінової кислоти) та В12 (відновлення обміну пуринів і 
піримідинів, глутатіону, коензиму А, гомоцистину, біосинтезу та використання амінокислот). 

Про позитивний вплив компонентів препарату, зокрема ціанокобаламіну та вітаміну Е, на 
обмін речовин і функціональний стан печінки курчат-бройлерів 33-добового віку вказує 
зменшення (– 15,3 %; р<0,05) активності АсАТ у птиці другої дослідної групи до 3,04±0,15 
ммоль/(год•л), порівняно з 3,55±0,13 ммоль/(год•л) у групі контролю. Вірогідної різниці між 
показниками активності АлАТ у курчат контрольної та дослідних груп не відмічено. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. За використання препарату Декавіт у 
рекомендованих дозах 1 та 2 мл/л води вірогідних змін показників загального білка і альбумінів 
не відмічено, але концентрація сечової кислоти мала тенденцію до зменшення (–18,9 %) у групі 
птиці, яка отримувала 2 мл препарату, що є показником більш інтенсивного виведення кінцевих 
продуктів обміну нуклеопротеїнів. 

2. Використання препарату Декавіт у дозі 2 мл/л води частково відновлює цитозольну і 
мітохондріальну структури гепатоцитів, на що вказує зменшення активності АсАТ на 15,5 % 
(3,04±0,15 ммоль/(год•л) (р<0,05) у курчат-бройлерів другої дослідної групи. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу препарату Декавіт у схемах ком-
плексного лікування та профілактики хвороб печінки у курчат-бройлерів. 
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Функциональное состояние печени у цыплят-бройлеров при использовании препарата Декавит 

А.Ю. Мельник 
В статье приведены результаты исследований по воздействию препарата Декавит на функциональное состояние 

печени у цыплят-бройлеров в условиях научно-производственного апробирования в ННИЦ Белоцерковского национа-
льного аграрного университета. Результаты исследований показали, что использование препарата Декавит в рекомен-
дованных дозах 1 и 2 мл/л воды существенным образом не повлияло на показатели белкового обмена, за исключением 
концентрации мочевой кислоты, которая имела тенденцию к уменьшению (–18,9 %) в группе птицы, получающей 2 мл 
препарата. Также в дозе 2 мл/л воды частично восстановились цитоплазматическая и митохондриальная структуры 
гепатоцитов, на что указывает уменьшение активности АсАТ на 15,5 % (3,04±0,15 ммоль / (ч•л). 

Ключевые слова: печень, общий белок, альбумины, мочевая кислота, АсАТ, АлАТ, цыплята-бройлеры, Декавит. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ  

ТА НЕСУЧІСТЬ ПЕРЕПІЛОК ЯПОНСЬКОЇ ПОРОДИ  

ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е 

У статті відображені результати досліджень щодо застосування та впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е на 
гематологічні показники і несучість перепілок. Неповноцінний рівень забезпеченості амінокислотами та вітаміном Е 
організму птиці призводить до порушень процесів кровотворення, обміну речовин, сповільнення росту птиці та зни-
ження яєчної продуктивності. Оскільки зміни в системі крові є об’єктивними показниками, які характеризують фізіо-
логічний стан організму тварин, тому нами було досліджено кров перепілок та встановлено, що додавання комплексу 
амінокислот та вітаміну Е до основного раціону справляє позитивний вплив на окремі гематологічні показники. Також 
доведено, що додавання лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е до основного раціону сприяє підвищенню яєчної 
продуктивності птиці.  

Ключові слова: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, перепілки, несучість, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні, розвиток нетрадиційної для нашої країни галузі, а саме 
перепелівництва, є одним з шляхів забезпечення населення якісними продуктами харчування і 
підвищення економічної ефективності птахівництва [1, 2]. Цьому сприяють біологічні особливо-
сті перепелів, серед яких одні з головних – швидкість росту, висока яєчна продуктивність, добрі 
смакові, харчові та лікувальні якості яєць і м’яса птиці [3, 4]. Відомо, що продуктивність птиці 
значною мірою залежить від кількості протеїну та незамінних амінокислот в раціонах. Тож у разі 
зменшення вмісту таких амінокислот як лізин, метіонін та треонін у кормах перепелів встановле-
                                                      
© Ніщеменко М.П., Стовбецька Л.С., Порошинська О.А., Ємельяненко А.А., 2015. 
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но зниження їх продуктивності та сповільнення росту молодняку [5, 6]. Недостатній вміст вітамі-
нів, зокрема токоферолу, в раціоні птиці також призводить до зниження яєчної продуктивності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В годівлі перепелів амінокислоти займають 
важливе місце, оскільки кожна із незамінних амінокислот в організмі виконує ряд важливих 
функцій [7]. Відомо, що в кормах перепелів здебільшого не вистачає таких незамінних аміно-
кислот як лізин, метіонін та треонін [8]. Зокрема лізин впливає на стан нервової системи, син-
тез гемоглобіну крові, тканинний обмін калію, бере участь у транспортуванні речовин через 
клітинну мембрану [9]. Метіонін – незамінна амінокислота, яка бере участь у синтезі білків, 
процесах синтезу вітамінів, гормонів та ферментів. Він попереджує надлишкове окиснення 
білкових речовин, жирове переродження печінки та пов'язаний з кровотворною діяльністю 
організму [10, 11]. Разом з треоніном метіонін бере участь в обміні жирів, що позитивно 
впливає на функціонування печінки. Треонін також позитивно впливає на імунну систему 
птиці [12, 13].  

Вітаміну Е відведена важлива роль у регуляції обмінних процесів в організмі сільськогосподар-
ської птиці та окиснювально-відновних реакціях, тому що він є важливим природним антиоксидан-
том. Забезпеченість птиці різними вітамінами, в тому числі й токоферолом, дозволяє підтримати 
високу продуктивність і відтворні якості протягом всього продуктивного періоду [14, 15]. 

Метою роботи було дослідження впливу різних доз амінокислот – лізину, метіоніну, треоніну 
та вітаміну Е на гематологічні показники і продуктивність перепілок. 

Матеріал і методика досліджень. Дослід проводили в умовах віварію Білоцерківського НАУ 
на перепілках японської породи. Методом аналогів відібрано 100 перепілок віком 45 діб, з яких 
було сформовано 4 групи по 25 у кожній. Перша група була контрольною, а 2, 3 та 4 – дослідни-
ми. Птиця контрольної групи упродовж досліду отримувала основний раціон, збалансований за 
нормами годівлі, а перепілкам дослідних груп до раціону додавали лізин, метіонін, треонін і ві-
тамін Е в різних дозах. Схема досліду представлена в таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Схема досліду 

 1 група 
контрольна 

2 група 
дослідна 

3 група 
дослідна 

4 група 
дослідна 

DL-метіонін ОР ОР+0,3% ОР+0,1% ОР+0,5% 
L-лізин ОР   ОР+0,45% ОР+0,2% ОР+0,5% 
L-треонін ОР ОР+0,4%   ОР+0,24% ОР+0,5% 
Вітамін Е ОР 25 мг/кг 25 мг/кг 50 мг/кг 

 

        Примітка. ОР – основний раціон. 

 
Матеріалом для дослідження була кров перепілок японської породи. Гематологічні дослі-

дження проводили в науково-дослідній лабораторії кафедри нормальної та патологічної фізіоло-
гії тварин Білоцерківського НАУ.  

Забір крові та лабораторні дослідження здійснювали відповідно до загальноприйнятих правил 
і методів [16, 17]. Несучість визначали шляхом обліку знесених яєць по групах за період експе-
рименту. 

Результати дослідження та їх обговорення. Зміни в системі крові є об’єктивними показни-
ками, які характеризують фізіологічний стан організму тварин. Результати підрахунку кількості 
еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів представлені в таблиці 2. 

Аналізуючи результати морфологічного дослідження крові необхідно відмітити, що кількість 
еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів у контрольній та дослідних групах до згодовування перепіл-
кам лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е була майже однаковою. Але впродовж досліду кількість 
еритроцитів у крові перепілок дещо змінилася. Так, відмічено, що через 15 діб згодовування компле-
ксу амінокислот в поєднанні з вітаміном Е їхня кількість мала тенденцію до збільшення, але не суттє-
во. Встановлено, що на 30- та 45-ту добу досліду кількість еритроцитів перепілок 2-ї групи вірогідно 
збільшилась – на 9,87 % (р<0,05) та 11,3 % (р<0,05) відповідно порівняно з контролем. 

Характеризуючи загальну кількість лейкоцитів та тромбоцитів в крові перепілок можна від-
мітити, що згодовування лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е на ці показники суттєвого 
впливу не мало.  
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За період проведеного дослідження нами встановлено, що з віком у дослідних перепілок всіх 
груп несучість зростає, але за додавання до основного раціону комплексу амінокислот і вітаміну 
Е в різних дозах, несучість змінювалась по-різному. 

Результати дослідження несучості перепілок представлені в таблиці 3. 
 

Таблиця 2 – Морфологічні показники крові перепілок (M±m, n=4) 

Показник 
Група 

1 
контрольна 

2 
дослідна 

3  
дослідна  

4  
дослідна 

Переддослідний період 
Еритроцити, Т/л 3,06±0,07 2,98±0,04 3,02±0,05 3,11±0,03 
Лейкоцити, Г/л 16,3±0,11 16,42±0,09 15,98±0,21 15,16±0,18 
Тромбоцити, Г/л 79,2±4,4 81,3±3,8 77,6±3,3 80,5±4,9 

15-та доба експерименту 
Еритроцити, Т/л 3,13±0,04 3,08±0,02 3,10±0,05 3,16±0,06 
Лейкоцити, Г/л 16,61±0,12 16,73±0,14 16,24±0,08 15,37±0,11*** 
Тромбоцити, Г/л 82,3±5,2 80,8±4,1 78,3±3,9 81,3±5,1 

30-та доба експерименту 
Еритроцити, Т/л 3,04±0,13 3,34±0,06 3,06±0,09 3,1±0,11 
Лейкоцити, Г/л 16,43±0,09 16,81±0,16 16,17±0,18 15,42±0,23** 
Тромбоцити, Г/л 84,5±6,2 82,6±5,8 80,1±5,4 83,2±7,2 

45-та доба експерименту 
Еритроцити, Т/л 3,1±0,11 3,45±0,13 3,2±0,09 3,3±0,12 
Лейкоцити, Г/л 17,04±0,19 16,79±0,09 16,33±0,22* 15,51±0,17 
Тромбоцити, Г/л 84,9±6,1 83,2±5,3 82,8±6,8 84,9±5,9 

        Примітка. *– р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з контролем.  
 

Таблиця 3 – Яєчна продуктивність перепілок, (M±m, n=25) 

Час проведення 
досліду 

1 група 
контрольна, шт. 

2 група 
дослідна, шт. 

3 група 
дослідна, шт. 

4 група 
дослідна, шт. 

15-та доба 14,8±0,29 16,8±0,56* 15,42±0,43 14,9±0,54 
30-та доба 14,9±0,31 16,9±0,54** 15,7±0,48 15,0±0,49 
45-та доба 15,1±0,21 17,1±0,36*** 16,2±0,31** 15,2±0,41 
У середньому за період досліду 14,9±0,33 16,9±0,54** 15,7±0,32 15,0±0,24 

 

        Примітка. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з контролем. 
 

За результатами проведеного нами досліду встановлено, що найбільша несучість була у птиці 
2-ї дослідної групи. Продуктивність цієї групи була більшою, порівняно з птицею контрольної 
групи, на 13,4 % (р<0,001). Також спостерігалась тенденція до збільшення несучості птиці 3-ї 
групи, де порівняно з яєчною продуктивністю перепілок контрольної групи, вона була більшою 
на 5,37 % (р<0,01), а зміни несучості перепелів 4-ї дослідної групи були несуттєвими.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Проведені дослідження свідчать про 
те, що додавання перепілкам до раціону комплексу амінокислот в поєднанні з вітаміном Е, спри-
яло збільшенню їх яєчної продуктивності в межах 5,37–13,4 %. 

2. Додавання до комбікорму комплексу амінокислот з вітаміном Е перепілкам справляє пози-
тивний вплив на морфологічні показники крові, зокрема кількість еритроцитів, а кількісні показ-
ники лейкоцитів і тромбоцитів залишились незмінними. 

Вважаємо, що перспективою подальших досліджень є вивчення впливу комплексу амінокис-
лот і вітаміну Е на процеси обміну речовин у перепелів за їх вирощування. 
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Гематологические показатели крови и яйценоскость перепёлок японской породы под влиянием комплекса 

аминокислот и витамина Е 

Н.П. Нищеменко, Л.С. Стовбецкая, О.А. Порошинская, А.А. Емельяненко 
В статье отображены результаты исследования применения и действия комплекса аминокислот и витамина Е на гемато-

логические показатели и яйценоскость перепёлок. Неполноценный уровень обеспеченности аминокислотами и витамином Е 
организма птицы приводит к нарушениям процессов кровообразования, обмена веществ, замедляется рост птицы и снижает-
ся яичная продуктивность. Так как изменения в системе крови есть обьективным показателем, который характеризует физи-
ологическое состояние организма животных, то нами были изучены морфологические показатели крови перепёлок и устано-
влено, что добавление комплекса аминокислот и витамина Е к основному рациону имеет позитивное влияние на отдельные 
гематологические показатели. Также доказано, что добавление лизина, метионина, треонина и витамина Е к основному ра-
циону способствует повышению яичной продуктивности птицы. 

Ключевые слова: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, перепёлки, яйценоскость, лизин, метионин, треонин, ви-
тамин Е. 
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ПРОФІЛАКТИКА МНОЖИННОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ  

У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ 

Експериментально встановлено, що ефективним засобом профілактики множинної внутрішньої патології у висо-
копродуктивних дійних корів є впровадження фазної годівлі тварин залежно від фізіологічного стану й періоду лакта-
ції, оптимізація режиму живлення (дробна, а більш оптимальною є годівля за змішаним раціоном) та співвідношень 
цукор:перетравний протеїн та цукор+крохмаль:перетравний протеїн, активний моціон і щоденне згодовування премік-
су протягом 45–50 днів у лікувальній дозі. 

Ключові слова: високопродуктивні корови, множинна патологія, кетоз, гепатодистрофія, дистонія передшлунків, 
етіологія, патогенез, діагностика, профілактика. 

 
Постановка проблеми. Результатом цілеспрямованого покращення генетичного потенціалу ве-

ликої рогатої худоби молочного напряму є створення у багатьох господарствах різних форм власнос-
ті високопродуктивних стад, де надої на корову становлять 7−10 тис. кг молока за лактацію. Високий 
рівень обміну речовин в організмі високоудійних корів неможливий без організації повноцінної годів-
лі, яка передбачає оптимальне забезпечення тварин енергією, поживними і біологічно активними ре-
човинами. При цьому досягається рівень продуктивності, близький до генетично запрограмованого, 
зберігається здоров’я тварин і збільшується тривалість їх експлуатації [1–3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Будь-які порушення технології утримання і жив-
лення високопродуктивних корів, особливо в близький до отелення період і в перші тижні після-
родового періоду, часто призводять не лише до зниження продуктивності, а й спричинюють роз-
виток кетозу, патології печінки, ацидозу та алкалозу рубця, румініту, зміщення та виразки сичуга, 
післяродової гіпокальціємії, вторинної остеодистрофії та А- і D-гіповітамінозів, тобто розвитку 
множинної (поліморбідної) внутрішньої патології [4–9]. У зв’язку з цим важливого значення на-
буває профілактика захворювань, що забезпечує подовження терміну ефективного господарсько-
го використання високоудійних корів протягом 5–7 лактацій і збереження здоров’я тварин. 

Мета дослідження – обґрунтування групової профілактичної терапії з метою запобігання розвитку 
множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів голштинської чорно-рябої породи. 

Матеріал і методи досліджень. Об’єктом дослідження були високоудійні корови 1–3 міс. пі-
сля отелення з продуктивністю 8–9 тис. кг молока за лактацію.  

Клінічне дослідження тварин проводили за загальноприйнятою схемою на початку досліду та 
по його завершенні. Здійснювали детальний аналіз раціонів з урахуванням забезпеченості сухою 
речовиною, обмінною енергією, клітковиною, сирим і перетравним протеїном, цукром, крохма-
лем, жиром, макро- і мікроелементами, каротином, вітамінами А, D і Е, розраховували їх струк-
туру за часткою грубих, соковитих і концентрованих кормів, враховували їхній вплив на процеси 
травлення в рубці [величина рН, кількість інфузорій, їх редуктазна та протеолітична активність, 
загальна кількість коротколанцюгових жирних кислот (КЖК) та їхніх окремих фракцій] [10].  

За біохімічного дослідження крові у корів дослідної та контрольної груп уніфікованими ме-
тодами визначали показники, що характеризують білковий обмін, функціональний стан печінки й 
нирок (загальний білок, білкові фракції [альбуміни, глобуліни, уміст сечовини, креатиніну, актив-
ність аспарагінової (АсАТ) та аланінової (АлАТ) амінотрансфераз, гамма-глутамілтранс-
пептидази (ГГТП), А-вітамінний і мінеральний (ретинол, каротин, загальний кальцій, неорганіч-
ний фосфор, магній цинк, купрум, ферум) обміни]. 

Вплив системних профілактичних заходів на стан гемоцитопоезу високопродуктивних корів 
оцінювали за кількістю еритроцитів, умістом гемоглобіну, його кількістю в одному еритроциті 
(ВГЕ) та середнім об’ємом еритроцитів [10]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Клінічний експеримент проводили в зимово-
весняний період на високоудійних коровах голштинської породи в перші 1–3 міс. після отелення. 
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Повноцінний раціон тварин з урахуванням їхнього фізіологічного стану забезпечує високу 
продуктивність і запобігає розвитку захворювань. Для глибокотільних корів оптимальною є се-
редня вгодованість (3,5-4,0 бали за п’ятибальною шкалою), що характеризується округлістю і 
плавними контурами клубових і сідничних кісток та хребта в ділянці спини, згладженою та не-
значною округлістю внаслідок відкладання жиру в ділянці між сідничними горбами і коренем 
хвоста, малопомітними контурами ребер. За клінічного дослідження корів нами встановлено, що 
більшість із них (67,2 %) середньої вгодованості, у 17,2 % вгодованість була нижчою за середню. 
Перегодовування глибокотільних корів, особливо в останні два місяці перед родами, призводить 
до їх ожиріння (15,6 %) і часто спричинює розвиток множинної внутрішньої патології: кетозу, 
гепато- і остеодистрофії в перші тижні після отелення. 

У більшості хворих тварин клінічно множинна патологія проявлялася незначним пригнічен-
ням загального стану, зменшенням маси тіла і молочної продуктивності, зниженням апетиту, збіль-
шенням ділянки печінкового притуплення, тахікардією, гіпотонією передшлунків, кетонурією  
(1,7–3,0 ммоль/л). У 7–9 % корів на початку захворювання спостерігали різке зниження молочної 
продуктивності (у 1,5–2,0 рази), анорексію, гіпотонію передшлунків, тахікардію, гепатомегалію, 
гіперестезію, хитку ходу, тремор м’язів, збільшення умісту кетонових тіл у сечі до 5–15 ммоль/л. 
У подальшому збудження змінювалося пригніченням, тварини довше лежали, піднімалися важко. 
За період перебігу хвороби у таких корів різко зменшувалася маса тіла (на 60–80 кг).  

Основними причинами розвитку множинної патології були порушення режиму годівлі та 
структури раціону глибокотільних і дійних корів, низький уміст у раціоні сіна, згодовування ве-
ликої кількості концентратів та низьке цукро-протеїнове і цукор+крохмаль:протеїнове співвід-
ношення, дисбаланс раціонів за макро- і мікроелементами та вітамінами. 

З метою профілактики хвороб обміну речовин, зокрема кетозу, остеодистрофії, А- i D-
гіповітамінозів, мікроелементозів, патології печінки, нирок і серця, дистонії передшлунків у дій-
них корів нами розроблена та впроваджена фазна годівля корів залежно від фізіологічного стану 
й періоду лактації. Проведено оптимізацію режиму годівлі, що зокрема передбачало згодовуван-
ня сіна люцерни до 6–7 кг на добу (1–1,5 кг/100 кг маси тіла), дробне згодовування концентрова-
них кормів тричі на добу по 2,0–2,5 кг на одну даванку після грубих чи соковитих. Оптимізацію 
співвідношення цукор:перетравний протеїн досягли введенням до раціону 12–14 кг кормових бу-
ряків та 1,5 кг меляси. Крім того, тваринам щодня упродовж 45 днів згодовували премікс, до 
складу якого в оптимальних дозах були введені вітаміни А, D, E і В5, макро- та мікроелементи. 
Був також організований щоденний моціон корів. Окремим хворим тваринам було призначене 
комплексне лікування, що передбачало використання засобів  патогенетичної та замінної терапії. 

Системне впровадження в господарстві організаційних, ветеринарних і технологічних заходів 
сприяло відновленню рубцевого травлення у високопродуктивних корів, підвищенню молочної 
продуктивності на 19,7 % і жиру в молоці до 4,31±0,11 проти 3,82±0,10 (p<0,001). Оптимальний 
уміст клітковини в раціоні (19,8 %) сприяв нормалізації мікробіологічних процесів у передшлун-
ках, що привело до підвищення синтезу коротколанцюгових жирних кислот (КЖК) майже в 1,5 
раза, порівняно з початком досліду (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Стан рубцевого травлення у високопродуктивних корів 

Показник 
Біометричний 
показник 

Початок досліду 
Закінчення 
досліду 

P < 

Загальна кількість КЖК, ммоль/л Lim    60,0 – 100,0   100,0 – 145,0  
0,001 M ± m   87,5 ± 3,67 123,0 ± 3,02 

у т.ч. оцтова кислота, 
у проц. 

Lim  30,5–55,0  43,1 – 62,0  
0,01 M ± m  43,4 ± 2,94  55,6 ± 2,13 

пропіонова кислота, 
 у проц. 

Lim  20,0–44,3  19,9 – 32,2  
0,1 M ± m  30,0 ± 3,34  25,0 ± 1,63 

масляна кислота,  
у проц. 

Lim  12,9 – 21,5  14,8 – 26,4  
0,1 M ± m  17,6 ± 0,97  19,4 ± 1,09 

ізовалеріанова кислота, у проц. 
Lim 1,9 – 4,9 –  

– M ± m   2,8 ± 0,34  – 

валеріанова кислота,  
у проц. 

Lim  3,9 – 10,1 –  
– M ± m  6,2 ± 0,74 – 
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Вірогідно зросла кількість оцтової кислоти, яка є основним джерелом синтезу молочного жиру. 
Ця органічна сполука в процесі мікробіального синтезу інтенсивно використовується тканинами,  
зокрема молочною залозою, з наступною трансформацією в ацетил-КоА, забезпечуючи організм 
метаболічною енергією для синтезу молока [2, 11–13]. Частка пропіонату у вмісті рубця всіх дос-
ліджених корів також була оптимальною, а його трансформація в глюкозу шляхом глюконеоге-
незу відбувалася ефективно, про що свідчить підвищення її концентрації в плазмі крові до 
2,97±0,06 ммоль/л (p<0,01). Зростання вмісту масляної кислоти було невірогідним. Важливою 
складовою профілактики кетозу у корів є контроль співвідношення між пропіоновою кислотою 
та кетогенною масляною, яке за повторного дослідження складало 1,3:1 і було оптимальним [11]. 
Свідченням відновлення рубцевого травлення у корів є відсутність  у досліджуваних зразках ізо- 
та валеріанової кислот. 

Одним із завдань цієї роботи була оцінка функціонального  стану печінки, зокрема за змінами 
активності ензимів – аспарагінової (АсАТ) і аланінової (АлАТ) амінотрансфераз та гамма-
глутамілтранспептидази (ГГТП). Відомо, що активність ферментів, локалізованих у цитоплазмі, 
підвищується навіть за легкого ураження органа. Нами встановлено вірогідне зниження концент-
рації цитозольного ферменту АсАТ у сироватці крові всіх досліджених корів, порівняно з почат-
ком досліду (p<0,001), а його значення у 84,2 % тварин знаходилися у межах 1,6–2,0 ммоль/л і не 
перевищували верхню фізіологічну межу. Відмічали тенденцію до зниження активності аланіно-
вої амінотрансферази в сироватці крові корів, проте різниця з початковими величинами була не-
вірогідною (табл. 2). 

Якщо зміни активності амінотрансфераз є раннім тестом порушення структури й функції ге-
патоцитів, то зростання активності гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП) в сироватці крові  
65,0 % корів за першого дослідження є раннім і важливим показником ураження внутрішньопе-
чінкових жовчних протоків та ймовірності розвитку холестазу. У 85 % випадків підвищення ак-
тивності ГГТП і АсАТ поєднувалося. Отже, у корів були порушення не лише мембрани мітохон-
дрій, а й плазмолеми, що вказує на розвиток глибоких дистрофічних змін у гепатоцитах. По за-
вершенні дослідження активність ГГТП вірогідно зменшувалася (p < 0,001), а її підвищення діаг-
ностували лише у 15,8 % тварин (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Функціональний стан печінки та нирок у високопродуктивних корів 

Показник 
Біометричний  
показник 

Початок досліду Закінчення досліду P < 

АсАТ, ммоль/л 
Lim 2,02 – 3,23 1,60 – 2,12  

0,001 M ± m 2,34 ± 0,07 1,89 ± 0,03 

АлАТ, ммоль/л 
Lim 0,50 – 1,5 0,79 – 1,13  

0,1 M ± m 1,04 ± 0,06 0,96 ± 0,02 

ГГТП, мккат/л 
Lim 0,36 – 0,68 0,24 – 0,48  

0,001 M ± m 0,58 ± 0,02 0,36 ± 0,02 

Сечовина, ммоль/л 
Lim 1,46 – 5,72 3,02 – 4,8  

0,05 M ± m 3,13 ± 0,22 3,72 ± 0,12 

Креатинін, мкмоль/л 
Lim 105,4 – 241,6 155,3 – 242,0  

0,1 M ± m 171,0 ± 8,97 188,1 ± 5,27 

 
Вірогідну інформацію про функціональний стан нирок та печінки дає сечовина крові, тому 

визначення її є важливим діагностичним тестом як функціонального стану печінки, де вона син-
тезується, так і нирок, через які вона виводиться [14, 15]. 

За результатами першого дослідження вміст сечовини у сироватці крові корів коливався в 
межах від 1,46 до 5,72 ммоль/л і становив у середньому 3,13±0,22 ммоль/л. У 12 тварин (60 %) 
уміст сечовини був зменшений, що вказує про порушення сечовиноутворювальної функції печін-
ки. Проте цей орган має властивості швидко регенеруватися, про що свідчить повторне дослі-
дження вмісту сечовини в сироватці крові корів. 

Фільтраційну функцію нирок вивчали за вмістом креатиніну в сироватці крові. Його рівень 
залежить від ступеня клубочкової фільтрації. У здорових тварин він повністю фільтрується клу-
бочковим апаратом нефрону і майже не реабсорбується в канальцях. У сироватці крові тварин на 
початку досліду він коливався в межах від 105,4 до 241,6 мкмоль/л і складав у середньому 171,0 
± 8,97 мкмоль/л, а в 60 % його концентрація перевищувала верхню фізіологічну межу. Проте на-



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 33

віть через 60 днів експерименту повного відновлення фільтраційної функції нирок у корів не від-
булося, що вказує на ураження нирок, а наявність білка в сечі багатьох тварин підтверджує роз-
виток патології.  

Оцінку білоксинтезувальної функції печінки високоудійних корів проводили за вмістом за-
гального білка та його окремих фракцій у сироватці крові. Гіперпротеїнемію діагностували у  
35 % тварин за першого дослідження і лише у 10,5 % – за повторного (табл. 3).  

 

Таблиця 3 – Білковий обмін  у високопродуктивних корів 

Показник 
Біометричний 
показник 

Початок досліду Завершення досліду P < 

Загальний  білок, г/л 
Lim 62,9 – 98,9 72,2 – 89,6  

0,5 M ± m 81,1 ± 2,14 81,0 ± 0,88 

Альбуміни,  у проц. 
Lim 17,8 – 38,5 33,0 – 45,0  

0,001 M ± m 32,4 ± 1,24 38,5 ± 0,82 

Сулемова  проба, мл 
Lim 1,19 – 1,65 1,25 – 1,70  

0,01 M ± m 1,43 ± 0,03 1,54 ± 0,02 

Формолова проба* Lim від – до ++++  

 
Процес відновлення синтезу альбумінів відбувався практично у всіх досліджених корів і в 

68,4 % його частка перевищувала мінімальну межу норми, а різниця з початковим дослідженням 
була вірогідною (p<0,001). На позитивну динаміку цього процесу вказують і зміни вмісту глобу-
лінових фракцій. Вірогідне зростання кількості альфа-глобулінів і зменшення бета-фракції вказує 
на зниження кількості тварин із хронічною патологією печінки. Про відновлення альбуміносин-
тезувальної функції гепатоцитів свідчать також коагуляційні проби з сулемою та формальдегідом 
(див. табл. 3). 

Отже, впровадження у господарстві комплексу організаційних, ветеринарних і технологічних 
заходів запобігає виникненню кетозу та гепатодистрофії, сприяє нормалізації рубцевого травлен-
ня у високопродуктивних корів, підвищує молочну продуктивність, вміст жиру та білка у молоці, 
відновлює структуру і функції печінки, зокрема білоксинтезувальну й сечовиноутворювальну, та 
вуглеводно-ліпідний обмін, частково – фільтраційну функцію нирок. 

Згодовування коровам сіна люцерни до 6–7 кг на добу (1–1,5 кг/100 кг маси тіла) та сіна-
жу сприяло поступовому відновленню обміну каротиноїдів. Так, за першого дослідження 
уміст каротину в сироватці крові був знижений у 85 % тварин, а його середнє значення скла-
дало лише 295,0±29,3 мкг/100 мл. По завершенні досліду концентрація каротину зросла в 1,3 
рази, порівняно з попереднім дослідженням, а в 47,4 % корів його кількість була вищою за 
400 мкг/100 мл. Уміст вітаміну А був знижений у 35 % тварин, ще у 45 % його кількість була 
незначно вищою за 25 мкг/100 мл, що вважається нижньою фізіологічною межею. Позитивна 
динаміка зростання кількості каротиноїдів у сироватці крові тварин сприяла не лише транс-
формації їх у ретинол у слизовій тонкого кишечнику, а й ефективному засвоєнню вітаміну А, 
що знаходився у складі преміксу. Так, відновлення обміну ретинолу відбулося у всіх дослі-
джених корів, а його середнє значення становило 50,4±1,87 мкг/100 мкл, що в 1,8 рази біль-
ше, ніж на початку досліду, причому у 89,4 % із них уміст вітаміну А був вищим за 40 
мкг/100 мл (рис. 1).  

Позитивний вплив на перетворення каротиноїдів і засвоєння ретинолу преміксу мали збалан-
сованість раціону за протеїном та іншими поживними речовинами, оптимальний уміст у складі 
преміксу антиоксидантів селену і токоферолу, а також цинку, кобальту й вітаміну В12. 

За дослідження D-вітамінного і фосфорно-кальцієвого обміну у корів нами виявлені клі-
нічні ознаки вторинної остеодистрофії: стоншення та остеоліз ребер і останніх хвостових 
хребців, потовщення суглобів, у деяких – деформацію грудної клітки, болючість під час вста-
вання, кіфоз. Гіпокальціємію діагностували у 85 % тварин, у 50 % – уміст кальцію в сироват-
ці крові був у межах 1,75–1,96 ммоль/л. Порушення обміну неорганічного фосфору у корів 
були менш виражені, а гіпофосфатемія встановлена у 20 % тварин, ще у 35 % його кількість 
знаходилася на нижній межі норми, а середнє значення становило 1,59±0,05 ммоль/л.  
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Упродовж періоду проведення експерименту відбувалося поступове відновлення обміну каль-
цію і фосфору. Цьому сприяли оптимальний уміст у складі преміксу вітаміну D3 та відновлення 
функціонального стану печінки й нирок. Адже відомо, що холекальциферол із кровотоку погли-
нається клітинами печінки – ретикулоцитами і гепатоцитами, після чого відбувається його транс-
формація у 25-гідроксихолекальциферол (25OHD3), антирахітична активність якого у 1,5–2,0 ра-
зи вища, ніж самого вітаміну D3. Синтезований у печінці 25OHD3 транспортується в нирки, де 
гідроксилюється з утворенням метаболітів вітаміну D3, серед яких найбільш активними є 
1,25(OH)2D3 та 24,25(OH)2D3. Не виключений позитивний вплив на обмін кальцію і фосфору 
прищитоподібних залоз, що синтезують паратиреоїдний гормон [14, 16–19]. По завершенні дос-
ліду відмічали зростання вмісту кальцію в сироватці крові всіх досліджених корів порівняно з 
попереднім дослідженням. У 63 % тварин його концентрація була оптимальною, а в інших корів 
знаходилася в межах 2,12–2,22 ммоль/л. Відновлення обміну неорганічного фосфору відмічали у 
89,5 % корів, а його середнє значення складало 1,61±0,03 ммоль/л. 

 

 
 
 

Рис. 1. А-вітамінний і мінеральний спектр крові високопродуктивних корів. 
 

Отже, оптимізація структури раціону та годівлі високопродуктивних корів, відновлення функ-
ціонального стану печінки й нирок, згодовування преміксу з оптимальною концентрацією вітамі-
ну D3, збалансованість раціону за кальцієм і фосфором, регулярний моціон сприяли нормалізації 
фосфорно-кальцієвого обміну у переважної більшості тварин стада. 

Порушення обміну магнію діагностували у 45 % корів, а його середня кількість складала 
0,74±0,018 ммоль/л. За повторного дослідження встановлено зростання вмісту магнію у 73,7 % 
тварин за середнього значення 0,81±0,02 ммоль/л (p<0,01), у 26,3 % – його кількість знаходилася 
на нижній фізіологічній межі. 

Роль цинку в організмі тварин багатогранна, а за його недостатності порушуються процеси 
ороговіння клітин епідермісу, утворення кісткової тканини, кровотворення, відтворної функції  
тощо. Дефіцит цинку в раціоні (49 % від потреби) спричинив порушення його обміну у 75 % ко-
рів. Крім того, на засвоєння цинку негативно впливав дисбаланс вітамінів D i A. Комплексні за-
ходи, спрямовані на запобігання метаболічних хвороб, зумовили зростання концентрації цинку в 
сироватці крові в 1,47 раза, порівняно з початком досліду (p < 0,001), і відновлення його обміну у 
переважної більшості тварин.  

Надлишок феруму в кормах і сироватці крові корів, наявність його у складі преміксу негативно 
впливали на обмін іншого мікроелемента – купруму, вміст якого в сироватці крові тварин змен- 
шився наприкінці досліду в 1,5 раза, порівняно з початком, і становив лише 53,7±1,51 мкг/100 мл  
(див. рис. 1).  
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Гіпокупроз спричинив олігохромемію у 26,3 % корів, ще у 52,6 % тварин уміст гемоглобіну 
знаходився у межах від 95 до 107 г/л. Зниження вмісту гемоглобіну в еритроциті (ВГЕ) діагнос-
тували у 52,6 % корів (табл. 4).  

 

Таблиця 4 – Гемоцитопоез у високопродуктивних корів 

Показник 
Біометричний 
показник 

Початок 
досліду 

Завершення 
досліду 

Р < 

Еритроцити, Т/л 
Lim 4,6–7,8 5,21–7,74 

0,1 
M ± m 6,43±0,20 6,88±0,17 

Гемоглобін, г/л 
Lim 102,0–134,0 85,0–126,0 

0,001 
M ± m 118,7±2,25 102,0±2,50 

Гематокритна величина, л/л 
Lim 0,27–0,33 0,26–0,33 

0,1 
M ± m 0,30±0,004 0,29±0,004 

ВГЕ, пг 
Lim 14,6–23,0 12,2–18,8 

0,001 
M ± m 18,7±0,52 15,0±0,44 

Середній об'єм еритроцитів, мкм3 
Lim 40,0–57,4 37,0–53,1 

0,05 
M ± m 47,4±1,19 43,5±0,91 

 
Порушення гемоцитопоезу підтверджується результатами клінічного дослідження. Так, 

більш ніж у 80 % досліджених корів кон’юнктива була блідо-рожевою або анемічною. Компенса-
торною реакцією організму на розвиток анемічного синдрому є  збільшення частоти серцевих 
скорочень у більшості корів до 84–92 уд./хв, а також  тенденція до зростання кількості еритроци-
тів в одиниці об’єму крові (р<0,1) та зменшення їх середнього об’єму до 43,5±0,91 мкм3. Негатив-
ний результат щодо вмісту купруму та гемоглобіну ще раз підкреслює важливість конкретного 
врахування складу раціону і виготовленого вітамінно-мінерального преміксу. 

Таким чином, ефективним засобом профілактики хвороб обміну речовин, зокрема кетозу, жирової 
гепатодистрофії, дистонії передшлунків у високопродуктивних дійних корів у зимово-весняний період 
є впровадження фазної годівлі тварин залежно від фізіологічного стану й періоду лактації, оптимізація 
режиму живлення, згодовування сіна люцерни до 6–7 кг на добу (1–1,5 кг/100 кг маси тіла), дробне зго-
довування концентрованих кормів три–чотири рази на добу по 2,0–2,5 кг на одну даванку після грубих 
чи соковитих, оптимізація співвідношень цукор:перетравний протеїн та цукор+крохмаль:перетравний 
протеїн, активний моціон і щоденне згодовування преміксу протягом 45–50 днів у лікувальній дозі. Ак-
туальним нині є годівля корів змішаною в міксерах кормовою сумішшю. 

Висновки. 1. Порушення режиму годівлі й структури раціону високопродуктивних корів, низь-
кий уміст у раціоні сіна, згодовування великої кількості концентратів та низьке цукор+крохмаль: 
протеїнове співвідношення, дисбаланс раціону за поживними і біологічно активними речовинами 
призводить до розвитку множинної внутрішньої патології у перші тижні після отелення.  

2. Клінічно патологія проявляється загальним пригніченням, зменшенням маси тіла і молоч-
ної продуктивності, зниженням апетиту, ураженням печінки, серця, передшлунків, кетонурією.  

3. Ефективним засобом профілактики хвороб обміну речовин, зокрема кетозу, патології печін-
ки, нирок, дистонії передшлунків у дійних корів  у зимово-весняний період є впровадження фаз-
ної годівлі корів залежно від фізіологічного стану й періоду лактації, оптимізація режиму жив-
лення (оптимальною є годівля за змішаним раціоном), згодовування сіна люцерни до 6–7 кг на 
добу (1–1,5 кг/100 кг маси тіла), згодовування концентрованих кормів у кількості до 52 % загаль-
ного енергетичного живлення, вираженого у мегаджоулях, оптимізація співвідношень цу-
кор:перетравний протеїн та цукор+крохмаль: перетравний протеїн і щоденне згодовування пре-
міксу упродовж 45–60 днів у лікувальній дозі. 
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Профилактика множественной внутренней патологии у высокопродуктивных коров 

В.В. Сахнюк, В.И. Левченко, О.В. Чуб 
Экспериментально установлено, что эффективным методом профилактики множественной внутренней патологии 

у высокопродуктивных дойных коров есть внедрение фазного кормления животных в зависимости от физиологическо-
го состояния и периода лактации, оптимизация режима питания (дробная, а более оптимальным есть кормление сме-
шанным рационом) и соотношений сахар:переваримый протеин и сахар+крахмал: переваримый протеин, активный 
моцион и ежедневное скармливание витаминно-минерального премикса на протяжении 45–50 дней в лечебной дозе. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, множественная патология, кетоз, гепатодистрофия, дистония 
преджелудков, этиология, патогенез, диагностика, профилактика. 
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ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ТЕЛЯТ  

ЗА КАТАРАЛЬНОЇ БРОНХОПНЕВМОНІЇ  

У статті наведено результати розробленої комплексної терапії із застосуванням антибактеріальної, симптоматич-
ної, регулюючої кислотно-лужний стан у телят за катаральної бронхопневмонії із використанням антибіотиків, що 
забезпечує терапевтичну ефективність та скорочує терміни лікування. Лікування за терапевтичною схемою, до складу 
якої входив антибіотик ветрімоксин, повне клінічне одужання наставало на 7–8-му добу у 93,3 % телят. За лікування з 
використанням цефтриаксону клінічне одужання спостерігали на 8–9-ту добу у 80,8 % тварин. 

Застосування комплексного лікування сприяло підвищенню неспецифічної резистентності, поліпшенню білкового 
складу крові, обміну глікопротеїнів та відновленню гемопоезу. 

Ключові слова: бронхопневмонія, телята, неспецифічна резистентність, глікопротеїни, сироватка крові, цефтриа-
ксон, ветрімоксин, гематологія. 

 
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. У структурі захворюваності 

телят хвороби органів дихання, зокрема неспецифічна бронхопневмонія, є досить поширеними і 
завдають значних економічних збитків. Сприяє цьому низька неспецифічна резистентність та 
імунна реактивність організму телят, яка зумовлена порушенням технології утримання, годівлі, 
різних ланок метаболізму, розвитком вікового і набутого імунодефіциту [1–4]. Зниження імунно-
го статусу організму призводить до посилення вірулентності умовно-патогенної мікрофлори, роз-
витку запального процесу, структурних змін органів дихання, гіпоксії, порушення метаболізму 
білків і глікопротеїнів [2, 5–8]. Тому проблема розробки ефективних способів лікування тварин, 
хворих на бронхопневмонію, залишається актуальною. 

Існує багато різних засобів і методів лікування тварин, хворих на катаральну бронхопневмо-
нію. Для досягнення позитивного результату комплексне лікування необхідно спрямовувати на 
усунення порушень годівлі, догляду, утримання, підвищення імунного статусу, застосовування 
терапії: патогенетичної, етіотропної та симптоматичної з урахуванням особливостей перебігу 
хвороби і загального стану тварини. 

Мета роботи – визначити ефективність комплексної терапії з використанням антибіотиків 
(цефтриаксон, ветрімоксин) за результатами клінічного обстеження, гематологічних та імунобіо-
логічних досліджень крові хворих телят та обґрунтувати терапевтичне їх застосування за ката-
ральної бронхопневмонії. 

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили в умовах дослідного господар-
ства «Поливанівка» Магдалинівського району Дніпропетровської області. Досліджували телят 
сірої української породи віком 2–3 місяці, хворих на катаральну бронхопневмонію. Тварин поді-
лили за принципом аналогів на три групи.  

Телят контрольної групи лікували за методикою господарства: внутрішньом’язово – бензил-
пеніциліну натрієва сіль (10 тис. од. на кг маси тіла) і стрептоміцину сульфат (0,01 г на кг маси 
                                                      
© Суслова Н.І., Улько Л.Г., 2015. 
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тіла); двічі на добу застосовували: кофеїну натрію бензоат – 2 г, внутрішньо – сульфадимезин –  
2 г та амонію хлорид – 5,0 г.  

Тваринам першої дослідної групи використовували внутрішньом’язово антибіотик цефтриак-
сон (500 мг 1 раз на добу), підшкірно – неспецифічний гамма-глобулін (0,5 мл/кг маси тіла 1 раз у 
2 доби), внутрішньо – амонію хлорид і кофеїну натрію бензоат– двічі на добу. 

Тваринам другої дослідної групи вводили внутрішньом’язово ветрімоксин (1 мл на 10 кг маси 
тіла 1 раз на добу). Симптоматичне лікування: тривітамін (по 5 мл 1 раз на три доби); внутрішьо-
венно – глюкозо-гідрокарбонатна суміш (5,0 г глюкози, 6,5 г натрію гідрокарбонату, 4,5 г кухон-
ної солі, розчинених в 1 л бідистильованої води) з розрахунку 1 мл/кг маси тіла. 

До лікування та на 7-му добу проводили дослідження крові. Кількість еритроцитів і лейкоци-
тів визначали в камері з сіткою Горяєва, вміст гемоглобіну – геміглобінціанідним методом; за-
гальний білок сироватки крові – за біуретовою реакцією, співвідношення окремих білкових фрак-
цій – методом електрофорезу [3,7], концентрацію загального кальцію – з арсеназореактивом, не-
органічного фосфору – з амонію молібдатом [9]; бактерицидну активність сироватки крові – не-
фелометричним методом; лізоцимну – фотоколориметричним [4]. Лікувальну ефективність пре-
парату визначали за клінічними параметрами, аналізом гематологічних та імунологічних дослі-
джень. 

Результати досліджень та їх обговорення. Під час встановлення діагнозу враховували клі-
нічні симптоми, дані анамнезу щодо епізоотичної ситуації в господарстві та результати лабора-
торних досліджень крові (білків, глікопротеїнів, неспецифічної резистентності, формених еле-
ментів, Са, Р, каротину). У хворих тварин спостерігали пригнічений загальний стан, зниження 
апетиту, тахіпное, змішану задишку, переважно черевний тип дихання, серозно-катаральні виді-
лення із носових ходів, кашель, збільшення частоти пульсу та  загальної температури тіла. За  
перкусії в ділянці грудної клітки виявляли обмежені ділянки притуплення у верхівцевих та сер-
цевих частках легень, за аускультації легень – крепітацію, дрібнопухирчасті вологі хрипи та па-
тологічне бронхіальне дихання.  

Під час дослідження крові кількість еритроцитів у хворих телят усіх трьох груп була зниже-
ною і становила 4,4±0,20; 4,1±0,21 і 4,5±0,36 Т/л відповідно (табл. 1). У хворих нижчий, порівня-
но з клінічно здоровими телятами, рівень гемоглобіну. У середньому по групах він становив 
91,2±2,15; 89,1±2,24 і 90,4±2,21 г/л, що на 18,6; 20,4 і 19,3 % менше, ніж у клінічно здорових 
(р<0,001; табл. 1). У хворих телят розвивався лейкоцитоз. Кількість лейкоцитів у телят усіх груп 
(контрольної, першої та другої дослідних) була майже удвічі більшою, ніж у клінічно здорових 
(р<0,001; табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка гематологічних показників у телят за катаральної бронхопневмонії (М± m, n=30) 

Показник 

Група тварин 
Клінічно 
здорові 
телята 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 

лікування 
до після до після до після 

Гемоглобін, г/л 91,2±2,15*** 98,6±2,28º 89,1±2,24*** 107,5±2,15ºº 90,4±2,21*** 108,4±3,12º 112,0±2,14 
Еритроцити,Т/л   4,4±0,20**   5,2±0,05ºº   4,1±0,21**     5,6±0,22ºº   4,5±0,36*     5,7±0,61     5,8±0,26 
Лейкоцити, Г/л 13,6±0,42***  9,2 ±0,12ºº 14,1±0,36***     9,4±0,18ººº 14,6±0,44***     9,1±0,25ººº     7,2±0,20 
Каротин, мкмоль/л   0,5±0,04**   0,7±0,12   0,5±0,14*     0,7±0,18   0,5±0,08**     0,7±0,08  0,85±0,06 
Загальний Са,  
ммоль/л 

  2,3±0,24   2,7±0,22   2,3±0,18     2,7±0,14   2,3±0,20     2,8±0,09    2,8±0,18 

Неорганічний Р, 
ммоль/л 

  1,7±0,21   2,0±0,09   1,7±0,16     2,0±0,14  1,7±0,16     2,0±0,14    2,1±0,12 
 

         Примітки. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно із клінічно здоровими;  
                             ºр<0,05; ºº р<0,01; ºººр<0,001 – порівняно з показниками до лікування.  

 
За дослідження біохімічних показників крові на початку досліду встановили наступне. Вміст 

каротину у сироватці крові хворих телят (усіх груп) був на 37,5 % нижчим, ніж у здорових 
(р<0,05; р<0,01), а кальцію і фосфору мав тенденцію до зменшення (р<0,1; табл. 1). 

Одним із важливих показників неспецифічної резистентності організму тварин та функціональ-
ного стану гепатоцитів є рівень загального білка в сироватці крові. Уміст його у тварин контроль-
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ної, першої і другої дослідних груп на початку досліду був нижчим, порівняно з клінічно здоро-
вими, на 9,8; 9,3 і 7,0 %, відповідно (табл. 2). Меншим, ніж у клінічно здорових, у хворих телят 
був також рівень альбумінів у сироватці крові (р<0,05; табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Динаміка показників загального білка та білкових фракцій у телят за катаральної бронхопневмонії  
                    (М±m, п=30) 

Показник 

Група тварин 
Клінічно 
здорові 
телята 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 
лікування 

до після до після до після 
Загальний білок, г/л 65,3±0,35*** 67,9±0,29ºº 65,7±0,82** 69,1±1,60º 67,3±0,66* 71,6±0,30ºº 72,4±1,06 
Альбуміни, % 35,5±0,50* 37,5±1,20 36,5±0,64* 43,2±1,20º 38,1±0,77* 42,7±1,50º 44,3±2,20 
α-глобуліни, % 17,3±0,72 17,7±0,80 14,9±0,39 17,4±0,45º 16,0±0,28 18,4±0,23ºº 15,9±0,40 
β-глобуліни, % 17,9±0,66* 16,5±0,11º 20,3±0,71** 16,1±0,52ºº 19,2±0,55** 15,5±0,73º 14,9±1,03 
γ-глобуліни, % 29,3±1,20* 28,3±0,22 28,3±1,65 23,3±0,64 º 26,7±1,33 23,4±0,35º 24,9±1,83 

        Примітки. * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 – порівняно з клінічно здоровими;  
                            º р<0,05; ºº р<0,01; ººº р<0,001 – порівняно з величиною до лікування. 

 

Щодо глобулінових фракцій, то у хворих телят встановлена гіпербетаглобулінемія (р<0,05; 
р<0,01; табл. 2), що вказує на збільшення фібриногену, який входить до цієї фракції білків. 

У хворих телят знижений уміст лізоциму, підтвердженням чого є низька лізоцимна актив-
ність сироватки крові, яка в середньому становила 11,8±0,24–11,6±0,22 %, що у 2,3 рази менше, 
ніж у клінічно здорових (р<0,001; табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Показники неспецифічної резистентності у телят за катаральної бронхопневмонії (М±m, п=30) 

Показник 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 
Клінічно 
здорові 
телята лікування 

до після до після до після 
Бактерицидна  
активність, % 

41,4±3,40 46,2±4,11 42,0±4,50 47,4±3,82 42,2±3,75 47,9±4,12 48,7±2,65 

Лізоцимна  
активність, % 

11,8±0,24*** 16,8±0,27ºº 11,7±0,20*** 17,3±0,29ººº 11,6±0,22*** 17,9±0,32ººº 27,4±0,50 

        Примітки. *** р<0,001 – порівняно із клінічно здоровими;  
                            ºº р<0,01; ººº р<0,001 – порівняно з величинами до лікування.  

 

Після проведення лікування у 70 % тварин контрольної, першої і другої дослідних груп ви-
явили відновлення апетиту, відсутність кашлю та витоків із носових ходів. Частота пульсу, ди-
хання і температура тіла були в межах фізіологічних коливань. Кількість еритроцитів після ліку-
вання у контрольній групі підвищилася на 18,2 %, у першій дослідній – на 36,6 %. Уміст гемо-
глобіну підвищився на 8,1; 20,7 і 19,9 %, відповідно (р<0,05; табл. 1). Кількість лейкоцитів у тва-
рин усіх груп знизилася до норми (6–12 Г/л). 

Уміст каротину, загального кальцію та фосфору мав тенденцію до підвищення. Після лікування у 
телят усіх груп встановлено підвищення рівня загального білка на 4,0; 5,2 і 6,4 % (р<0,05; р<0,01; табл. 2). 

Виявили позитивні зміни і в якісному складі білка. Зокрема, у телят першої і другої дослідних 
груп підвищилася частка альбумінів, порівняно з величинами до лікування, на 6,7 і 4,6 % (р<0,05; 
табл. 2). У тварин цих же груп встановили збільшення рівня альфа-глобулінів (р<0,05; табл. 2), 
однак отримані показники не виходять за верхню межу норми (20 %). 

На відміну від α-глобулінів, у телят першої і другої дослідних груп зменшилася частка у си-
роватці крові ß- (на 4,2 і 3,7 %; р<0,01–0,05; табл. 2) та γ-глобулінів (на 5,0 і 3,3 %; р<0,05). 

Запропоноване комплексне лікування телят за катаральної бронхопневмонії, сприяло 
підвищенню показників неспецифічної резистентності, нормалізації білкового спектра крові 
та посиленню гемопоезу. Отримані дані в результаті застосування антибіотиків цефтриак-
сону та ветрімоксину сприяли швидкій нормалізації лізоцимної та бактерицидної активнос-
ті сироватки крові та одужанню тварин, зокрема лізоцимна активність збільшилась на 5,6 і 
6,3 % (р<0,001).  
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За лікування телят другої дослідної групи за катаральної бронхопневмонії, яким до комплек-
сної терапії включали антибіотик ветрімоксин, повне клінічне одужання настало на 7–8-му добу 
від початку лікування у 93,3 %. У телят 1-ої дослідної групи, де в комплексному лікуванні вико-
ристовували цефтриаксон, клінічне одужання спостерігали на 8–9-ту добу у 80,8 %; у контроль-
ній групі одужало 60 % телят на 10–13 добу. 

Висновки. 1. За катаральної бронхопневмонії у телят відмічали: пригнічення, гіпорексію, се-
розно-катаральні носові витікання, кашель, підвищення частоти дихання, пульсу, температури 
тіла, за перкусії легень – обмежені ділянки притуплення; аускультації – крепітацію, дрібнопухи-
рчасті вологі хрипи та патологічне бронхіальне дихання, зниження неспецифічної резистентнос-
ті, вмісту гемоглобіну, олігоцитемію, лейкоцитоз, зміни білкового спектра крові. 

2. Проведене комплексне лікування телят за катаральної бронхопневмонії із застосуванням антибі-
отиків цефтриаксону та ветрімоксину, симптоматичної та регулюючої кислотно-лужний стан терапії 
забезпечує належний ефект відповідно – у 93,3 та 80,8 % тварин, скорочує терміни їх лікування до 7–10 
днів, нормалізує гематологічний статус та підвищує неспецифічну резистентність організму. 
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Диагностика и комплексная терапия телят при катаральной бронхопневмонии 
Н.И. Суслова, Л.Г. Улько 
В статье приведены результаты комплексной терапии с применением антибактериальной, симптоматической, регули-

рующей кислотно-щелочное состояние у телят при катаральной бронхопневмонии с применением антибиотиков, что обеспе-
чивает терапевтическую эффективность и сокращает сроки лечения. Лечение по терапевтической схеме, в состав которой 
был включен антибиотик ветримоксин, полное клиническое выздоровление отмечали на 7–8-й день у 93,3 % телят. При ле-
чении с использованием цефриаксона выздоровление наблюдали на 8–9-й день у 80,8 % животных. 

Применение комплексного лечения положительно влияло на неспецифическую резистентность, белковый состав 
крови, обмен гликопротеинов и гемопоэз. 

Ключевые слова: бронхопневмония, телята, неспецифическая резистентность, гликопротеины, белки сыворотки 
крови, цефтриаксон, ветримоксин, гематология. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ОВЕЦЬ 

У ЗОНІ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

У статті представлені результати ультразвукового та гістологічного досліджень внутрішніх органів вівцематок на 
техногенно забрудненій території Луганської області. Концентрація Плюмбуму й Кадмію в ґрунтах перевищує середні 
показники по Луганській області (5,3–8,1 та 0,41–0,46 мг/кг відповідно). У кормах для досліджених нами овець вміст 
Плюмбуму становив 3,26 мг/кг, Кадмію – 0,32 мг/кг, що менше граничнодопустимих концентрацій цих елементів у 3,1 
та 2,2 рази (10 та 0,7 мг/кг відповідно). У печінці, нирках та міокарді спостерігаються явища білкової та жирової дис-
трофії, що є наслідком забруднення навколишнього середовища сполуками важких металів.  

Ключові слова: вівцематки, печінка, нирки, міокард, Кадмій, Плюмбум, дистрофія. 

 
Постановка проблеми. Вівчарство в Україні є традиційною галуззю. Основна чисельність 

поголів'я зосереджена в зоні Степу. Вівці забезпечують вовну для промисловості, необхідну для 
виробництва різних тканин, цінні каракульські смушки, що відіграють важливу роль в експорті, 
та молоко – незамінний продукт харчування. Найважливіше значення, як сировина, безперечно 
відіграє вовна. Водночас вівця дає цінну хутрову сировину. Овечі шкури користуються великим 
попитом у населення, сучасна технологія дозволяє виготовляти з них елегантні, красиві й теплі 
жіночі пальта, куртки, а також кожухи, кожушанки, коміри та ін. [1–3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для оцінки функції внутрішніх органів у сільсько-
господарських тварин використовують загальноклінічні та спеціальні методи, до яких належать: 
лабораторні та інструментальні методи дослідження (біопсія, діагностична лапароскопія, ехогра-
фія, вимірювання електроопору паренхіми органів, гістологічне дослідження). Використання до-
даткових методів дозволяє більш інформативно діагностувати внутрішню патологію [4–6]. Впро-
вадження у ветеринарну медицину інструментальних методів дослідження (ехографія, ендоско-
пія, ехокардіографія, електрокардіографія, біопсія тканин, рентгенологічне дослідження, комп’ю-
терна томографія та ін.) сприяє постановці діагнозу і забезпечує проведення своєчасного та ефек-
тивного лікування [7]. 

Стан внутрішніх органів овець за допомогою спеціальних методів дослідження вивчали бага-
то вчених [8–11]. Проте даних про стан печінки та нирок на забрудненій промисловими викидами 
території обмаль [12]. Тому вважаємо таке дослідження актуальним. 

Мета дослідження – вивчити стан внутрішніх органів овець на території Луганської області 
за допомогою сонографії та гістологічного дослідження. 

Матеріал та методи досліджень. Об’єктом дослідження слугували вівцематки романівської 
породи, що належать навчально-науково-виробничому аграрному комплексу “Колос” Лугансько-
го НАУ. 

У грунтах та кормах визначали вміст Плюмбуму та Кадмію методом атомно-абсорбційної 
спектрофотометрії [4]. 

Ультразвукове дослідження проводили після визначення зони притуплення печінки справа в 
9–11 міжреберних проміжках та з використанням ультразвукового сканера Tringa Linear за 6,5 
мHz. Нирки досліджували тим же сканером з правого та лівого боку позаду останнього ребра з 
розташуванням датчика паралельно хребту. 

Шматочки органів, відібрані від забитих тварин, фіксували у 10 % нейтральному розчині фор-
мальдегіду, зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації, поміщали у парафін. Гістозрізи тов-
щиною 5–10 мікрон виготовляли на санному мікротомі, фарбували їх гематоксиліном та еозином і 
суданом-3. 

Результати досліджень та їх обговорення. Важливим етапом дослідження тварин на забруд-
нених територіях є встановлення кількості мікроелементів – забруднювачів у ґрунтах та кормах. 

                                                      
© Шарандак П.В., Утеченко М.В., 2015. 
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Встановлено, що концентрація Плюмбуму й Кадмію перевищує середні показники по Луганській 
області (5,3–8,1 та 0,41–0,46 мг/кг відповідно). У кормах для досліджених нами овець вміст 
Плюмбуму становив 3,26 мг/кг, Кадмію – 0,32 мг/кг, що менше граничнодопустимих концентра-
цій цих елементів у 3,1 та 2,2 рази (10 та 0,7 мг/кг відповідно). 

Вівці відрізняються від інших сільськогосподарських тварин тим, що мають густий волося-
ний покрив, тому з метою виявлення точки найкращого притуплення для перкусії та місця най-
кращої ехогенності печінки для ультрасонографії був видалений шерстний покрив у правому мі-
жребер’ї з 9 по 11 ребро. 

Перед процедурою проведена перкусія печінки по лінії притуплення у 10 та 9 міжребер’ях.  
У цьому ж місці проводили ультразвукове дослідження органа. У результаті виявили характерну 
картину: ехогепатограма дрібнозерниста, гомогенна, складається з великої кількості дрібних і 
слабкої інтенсивності ехосигналів, що відбиваються від її внутрішніх структур та розміщуються 
рівномірно один від одного, утворюючи контури органа. Всередині чітко візуалізується печінко-
ва вена, внутрішня порожнина якої ехонегативна (темного кольору), а стінки – ехопозитивні.  
У паренхімі органа спостерігали значну кількість ехопозитивних ділянок, особливо навколо жов-
чних проток (рис. 1). 

За сонографічного дослідження нирок чітко виділяються кіркова та мозкова речовини, а та-
кож ниркова миска. Кіркова зона гіпоехонегативна, мозкова речовина – ехонегативна, межа між 
ними чітко виражена. Ниркова миска гіперехогенна, однорідна (рис. 2). 

Проаналізувавши дані ультразвукового дослідження, дійшли висновку, що виявлені зміни  
характерні для дистрофічних процесів у паренхіматозних органах. Причиною цього є наявність у 
кормах забруднювачів, а саме – їх кумуляція у внутрішніх органах. 

 

  
 

Рис. 1. Сонографічна картина 

печінки дослідженої вівці. 

 
Рис. 2. Сонографічна картина нирки  

дослідженої вівці. 
 
За гістологічного дослідження печінки дорослих овець спостерігали деякі відмінності від до-

сліджених тварин за біопсії [5]. Центральні вени містили різну кількість гемолізованої крові. Ба-
лочна структура часточок порушена, що спричинено розвитком білкової дистрофії значної кіль-
кості гепатоцитів. По всій структурі виявлено групками по 20–30 хаотично розміщених ліпоци-
тів, сформованих із дистрофічно змінених гепатоцитів. Останні розташовані по всій паренхімі 
печінки. Структура жовчних проток збережена (рис. 3). 

У деяких тварин під час мікроскопічного дослідження печінки на фоні чітко виражених ознак 
білкової зернистої дистрофії спостерігали циротичні явища в ділянках поодиноких жовчних про-
ток. Структура останніх заміщена молодими ретикулярними клітинами. Просвіти таких проток роз-
ширені і містять гомогенну світло-коричнево-жовту масу, що вказує на ознаки холестазу (рис. 4). 

У ході гістологічного дослідження нирок встановлено, що епітелій більшості звивистих і 
прямих канальців злегка набухлий, цитоплазма каламутна або просвітлена, ядра збільшені, хро-
матин розріджений. У просвіті звивистих канальців міститься невелика кількість слабоеозинофіль-
ної маси, що вказує на розвиток білкової зернистої дистрофії епітелію нирок та наявність білка у 
складі сечі. Структура клубочків не змінена (рис. 5). 
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Рис. 3. Ліпоцити у структурі паренхіми  

печінки. Забарвлення гематоксиліном  

та еозином. Зб. ×200. 

 

Рис. 4. Заміщення молодими ретикулярними  

клітинами стінки жовчних проток.  

Забарвлення суданом-3. Зб. ×100. 
 

 

 

Рис. 5. Білкова дистрофія епітелію  

звивистих канальців нирок вівці. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. ×100. 
 
У процесі дослідження структури міокарда на поздовжньому розрізі кардіоміоцитів попереч-

ної посмугованості не виявляли. М’язові волокна незначно потовщені, цитоплазма їх слабко  
еозинофільна, ядра кардіоміоцитів збільшені, набули округлих форм, хроматин просвітлений. 
Такі зміни вказують на розвиток у міокарді білкової зернистої дистрофії кардіоміоцитів (рис. 6). 
Навколо судин різного крупного калібру видно відкладання жиру (рис. 7). 

 

  

 

Рис. 6. Білкова дистрофія кардіоміоцитів. 

Забарвлення гематоксиліном  

та еозином. Зб. ×100. 

 

Рис. 7. Відкладання жиру навколо судин 

міокарда. Забарвлення суданом-3.  Зб. ×100. 
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Гістологічним дослідженням у печінці вівцематок виявлено, що на фоні незміненої структури 
окремі гепатоцити перебувають у стані білкової зернистої та слабкого ступеня дрібнокрапельної 
жирової дистрофії. Подібні зміни отримані під час дослідження біоптатів печінки від овець з тієї 
ж території [5]. Додаткове фарбування суданом-3 дало змогу виявити накопичення жирів поза 
клітинами. На нашу думку, такі зміни вказують на порушення ліпідного обміну в органах овець, 
що перебувають на територіях антропогенного забруднення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У печінці, нирках і міокарді спостеріга-
ються явища білкової та жирової дистрофії, що є наслідком забруднення навколишнього середо-
вища сполуками важких металів.  

Перспективою подальших досліджень є узагальнення результатів дослідження крові від тва-
рин, аналізу годівлі та інструментальних методів дослідження для вивчення причин і механізмів 
розвитку патології внутрішніх органів овець за техногенного забруднення територій. 
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Морфологические изменения внутренних органов овец в зоне антропогенного загрязнения 

П.В. Шарандак, Н.В. Утеченко  
В статье представлены результаты ультразвукового и гистологического исследований внутренних органов овце-

маток на техногенно загрязненной территории Луганской области. Концентрация Плюмбума и Кадмия в почвах пре-
вышает средние показатели по Луганской области (5,3–8,1 и 0,41–0,46 мг/кг соответственно). В кормах для исследо-
ванных нами овец содержание Плюмбума составляет 3,26 мг/кг, Кадмия – 0,32 мг/кг, что меньше граничнодопустимых 
концентраций этих элементов в 3,1 и 2,2 раза (10 и 0,7 мг/кг соответственно). В печени, почках и миокарде наблю-
даются явления белковой и жировой дистрофии, что является следствием загрязнения окружающей среды соедине-
ниями тяжелых металлов.  

Ключевые слова: овцематки, печень, почки, миокард, Кадмий, Плюмбум, дистрофия. 
Надійшла 06.04.2015 р. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 46

 
МІКРОБІОЛОГІЯ, ЕПІЗООТОЛОГІЯ,  

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТА ІМУНОЛОГІЯ 
 

УДК 636.52/58.087.8:612.1  

БИБЕН И.А., канд. вет. наук© 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет 

bibenvet@ukr.net  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИММУНОРЕГУЛЯТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ  

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ BAC. SUBTILIS ШТАММ BI-12  

На основании экспериментальных данных установлено, что пробиотическая культура Bac. subtilis штамм BI-12 

обладает типичными для вида морфо-тинкториальными и культуральными свойствами, проявляет высокую антагонис-
тическую активность к широкому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с незначительной 
устойчивостью к антибиотикам и выраженной биохимической активностью. Доказано, что микробная масса оказывает 
позитивное влияние на иммунобиологическую реактивность макроорганизма, стимулирует неспецифическую резисте-
нтность, повышает поглотительную способность фагоцитов, увеличивает уровень ЛАСК и БАСК.  

Ключевые слова: пробиотическая культура Bac. subtilis, фагоцитарный индекс, фагоцитарная активность, бакте-
рицидная и лизоцимная активность сиворотки крови.  

 
Постановка проблемы. Микробиоценоз макроорганизма представляет эволюционно сфор-

мировавшуюся сложно организованную взаимокоррелированную динамичную систему микроби-
онтов, различной таксономической принадлежности, способную к персистенции и саморегуля-
ции под воздействием изменяющихся факторов среды обитания. Системные адаптационно-
компенсаторные биомеханизмы обеспечивают пространственно-временное превалирование в 
микробиоценозах резидентной микрофлоры. При превышении порогового уровня патофизиоло-
гического воздействия транзиторная микрофлора колонизирует внутреннюю среду макрооргани-
зма, конкурируя с нормофлорой и как следствие декомпенсированного сдвига в микробном пей-
заже возникает инфекционная патология [2, 5, 6, 9, 13, 15].  

Идея коррекционного воздействия на внутреннюю среду макроорганизма путем целенаправ-
ленного изменения состава симбионтной микрофлоры принадлежит основоположнику отечест-
венной микробиологии и иммунологии И.И. Мечникову, в результате в биотехнологии возникло 
медико-биологическое прикладное направление по изучению пробиотических микроорганизмов 
– живых бактерий, антагонистически активных против патогенных и условно-патогенных возбу-
дителей [8, 9, 11–13, 14, 16, 17].  

Анализ последних исследований и публикаций. Применение пробиотиков является приме-
ром физиологической заместительной терапии. В отличие от антибиотиков и химиопрепаратов 
пробиотики не оказывают негативного влияния на нормофлору, а при дисбиотических изменени-
ях способствуют ее видовой и количественной репарации. Разнообразие микроэкологических 
нарушений нормальной микрофлоры, обуславливающих дисбактериоз, требует для их коррекции 
адекватных прописей пробиотических препаратов [1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17].  

При создании новых пробиотических препаратов наряду с изучением базисных биологических 
свойств резидентных микробионтов, важное технологическое значение имеет их влияние на неспе-
цифическую иммунобиологическую резистентность макроорганизма, поскольку при возникновении 
и дальнейшем развитии инфекционной патологии происходит снижение защитно-компенсаторных 
функций организма, как экологической среды обитания инфектопатогена [1, 3, 7, 8, 11–13].  

Антигеннеспецифическая резистентность макроорганизма реализуется посредством эффек-
торных иммунобиологических механизмов, к которым относятся моноцитарно-макрофагальные 
клетки, дендритные клетки мезенхимального происхождения, гуморальные факторы сыворотки 
крови – система комплемента, пропердина, интерферонов, лизоцима и другие медиаторы и регу-
ляторы цензорной функции иммунной системы [1–4, 6, 9, 11–13, 15, 17].  

Важной ролью пробиотиков является их способность повышать атигенспецифическую и ан-
тигеннеспецифическую резистентность организма. Сенные бациллы обладают выраженным им-
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муномодулирующим воздействием посредством индукции синтеза эндогенного интерферона, 
стимуляции фагоцитарной активности клеток РЭС, повышения антителопродукции и функцио-
нальной активности иммунокомпетентных клеток лимфоидно-макрофагальных тканей иммунной 
системы [8, 12, 13, 15, 17].  

Цель работы – изучение биологических свойств и иммуностимулирующего влияния на мак-
роорганизм пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12.  

Материал и методы исследований. Нами из кишечника кур 100-дневного возраста выделе-
на пробиотическая культура Bac. Subtilis, которая получила лабораторный номер ВІ-12. Изучение 
морфо-тинкториальных, культуральных, биохимических свойств, антагонистической активности 
и антибиотикоустойчивости проводили согласно общепринятых (рутинных) методик, изложен-
ных в официальных руководствах и используемых в баклабораториях ветеринарной медицины 
[10].  

Фагоцитарный индекс (ФИ) и фагоцитарную активность (ФА) нейтрофилов определяли по 
Воронину Е.С. и др. [2002] с S. aureus 209. Для получения антигена, культуру инкубировали сут-
ки на МПА при 37-38 оС и по оптическому стандарту мутности приготовили суспензию в 0,9 % 
растворе NaCl с концентрацией 2×109 м.к./см3, инактивировали на водяной бане при 70 оС в тече-
ние 30 мин.  

Для постановки опсоно-фагоцитарной реакции в пробирки вносили 0,5 см3 2 % раствора ли-
моннокислого натрия и 1,0 см3 крови, перемешивали и добавляли 0,5 см3 суспензии тест-
культуры. Смесь выдерживали 5-6 мин при 37-38 оС, готовили препараты-мазки, высушивали на 
воздухе, фиксировали 5 мин в метаноле и окрашивали по Романовскому-Гимза.  

Подсчет фагоцитированных бактерий проводили в 100 нейтрофилах. На основании подсчета 
определяли фагоцитарный индекс (ФИ) – среднее число захваченных одним нейтрофилом стафи-
лококков и фагоцитарную активность (ФА) – процент фагоцитирующих нейтрофилов.  

Бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) определяли колориметрическим мето-
дом по Смирновой О.В. и Кузьминой Т.А. [1966] с тест-культурой E. coli. Метод основан на из-
менении оптической плотности МПБ в процессе роста E. coli с испытуемой сывороткой и без.  
В присутствии сыворотки бактерии подвергаются депрессивному воздействию ее неспецифичес-
ких гуморальных факторов, что подавляет рост и размножение. Оптическая плотность бульона 
находится в обратной зависимости от интенсивности БАСК.  

Лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) проводили фотоэлектроколориметричес-
ким методом по Дорофейчук А.Г [1979] с использованием тест-культуры Micrococcus 

lisodeicticus. Метод основан на изменении оптической плотности среды в результате способности 
лизоцима (фермента мураминидаза с муреиназной активностью) лизировать чувствительную 
тест-культуру в 0,5 % стерильном растворе NaCl.  

Полученные количественные показатели обработаны на РС с помощью пакета статистичес-
ких программ «Statistica» и программы Excel 2000, для оценки достоверности полученных ре-
зультатов использовали критерий Стьюдента и Фишера.  

Результаты исследований и их обсуждение. Экспериментальную работу по исследованию 
биологических свойств пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 провели в НИЦ био-
безопасности и экологического контроля ресурсов АПК Днепропетровского ГАЭУ и бактериоло-
гического отдела Днепропетровской ГЛВМ.  

При изучении культуральных свойств исследуемые бациллы засевали на общепринятые (МПБ, 
МПА) и специальные питательные среды (Громыко, Гаузе №2) и выращивали при 37–38 оС в тече-
ние 48 час в аэробных условиях.  

При светлопольной микроскопии окрашенных по Граму препаратов-мазков из суточной ку-
льтуры Bac. subtilis штамм BI-12 обнаружили Г+ прямые палочковидные клетки размером 2,8-
3,2×0,6-0,8 мкм, располагающиеся в виде цепочек или одиночно.  

В жидких питательных средах культура росла на поверхности бульона в виде беловато-
серебристой, плотной морщинистой пленки, плохо разбивающейся при встряхивании. Бульон 
при этом оставался прозрачным.  

На поверхности плотных питательных сред культура формировала колонии двух типов: серо-
вато-белые шероховатые складчатые колонии с изрезанными краями и матовые колонии с менее 
изрезанными краями и более гладкой поверхностью. Оба типа колоний хорошо снимались бакте-
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риальной петлей с поверхности среды. Со временем (5–7 сутки) колонии приобретают темно-
серую окраску.  

На 2–3 сутки культивирования на плотной питательной среде образуются споры овальной 
формы, располагающиеся в клетках центрально. При спорообразовании микробные клетки не 
раздуваются.  

Культура растет на питательных средах в присутствии 7 % хлористого натрия, дает положи-
тельную реакцию Фогес-Проскауэра, на средах с углеводами происходит аэробное окисление и 
сбраживание углеводов: глюкозы, арабинозы, ксилозы, лактозы и маннозы.  

При оценке ферментативной активности пробиотической культуры установили, что бациллы 
обладали протеазной, каталазной, нитратредуктазной активностью, гидролизовали крахмал, же-
латин и казеин, не разлагали тирозин и не гидролизовали мочевину.  

Исследуемая культура обладала высокой антагонистической активностью в отношении ши-
рокого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, при этом зона задержки ро-
ста при определении методом радиальных штрихов составляла в отношении (M±m в мм): 
Staphilococcus aureus 209 – 26±4; Staphilococcus epidermidis – 24±3; Staphilococcus saprophiticus – 
26±4; Salmonella typhimurium – 14±3; Shigella sonnei – 12±2; Esherichia coli – 26±3; Proteus 

vulgaris – 30±4, Proteus mirabilis – 22±2; Candida albicans – 28±4.  
Методом серийных разведений определили чувствительность пробиотических бацилл к наи-

более распространенным антибиотикам, в работе использовали пенициллин, стрептомицин, ка-
намицин, ампициллин, доксициллин. Суточная культура Bac. subtilis штамм BI-12 была устойчи-
ва к антибиотикам в следующей концентрации: пенициллину – 1,5 мг; стрептомицину – 0,8 мг; 
канамицину – 1,5 мг; ампициллину – 1,2 мг; доксициллину – 1,5 мг.  

Полученные результаты указывают, что культура Bac. subtilis штамм BI-12 проявляет выра-
женную антагонистическую активность к широкому спектру патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, проявляя при этом незначительную устойчивость к наиболее распространен-
ным антибиотикам.  

Оценку влияния культуры Bac. subtilis штамм BI-12 на атигеннеспецифическую резистент-
ность макроорганизма провели на биомодели «белая мышь», как универсальном биообъекте в 
иммунологии.  

Методом бесповторного случайного отбора подобрали две группы (опытную и контрольную) 
рандомицированных беспородных белых мышей – аналогов по 30 особей обоего пола в каждой, 
живой массой 18–20 г. Суточную культуру Bac. subtilis штамм BI-12 вводили через зонд в желу-
док в дозе 2×103 ж.м.к. в течение 7 суток. Изучали влияние живой культуры пробиотика на функ-
циональную активность перитонеальных макрофагов и нейтрофилов, уровень лизоцима и общую 
бактерицидную активность сыворотки крови в динамике развития иммунобиологических изме-
нений организма – через сутки, а также – 7, 21 и 28 дней после введения бацилл.  

Экспериментальные данные иммунобиологических изменений резистентности организма бе-
лых мышей, индуцированных метаболической и биологической активностью пробиотических 
бацилл в динамике физиологических трансформаций макроорганизма представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Влияние культуры Bac. subtilis штамм BI-12 на иммунобиологическую резистентность организма  

                     белых мышей в динамике процессинга антигенов пробиотика (n=30)  

Показатель  
Контроль 

(интактные животные)  

Количественное значения показателя в зависимости  
от времени сканирования (сут.)  

1  7  21  28  

ЛАСК (ед. оптич. плотности) 0,39±0,02  0,39±0,01  0,36±0,01  0,38±0,02  0,39±0,01  

БАСК 1,00±0,00  0,79±0,14  0,34±0,07  0,92±0,04  0,99±0,03  

ФИ (%) 34,6±0,7  36,3±0,6  36,8±0,4  35,8±0,6  34,6±0,4  

НСТ-тест (ед. оптич. плотности)  0,088±0,023  0,085±0,048  0,081±0,041  0,074±0,022  0,084±0,022 

 
На основании динамики изменений количественных показателей иммунобиологических тес-

тов антигеннеспецифической резистентности, приведенных в таблице 1 установлено, что под 
влиянием инфекционногенеза пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 на 7 сутки на-
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блюдения происходило незначительное увеличение уровня лизоцима и бактерицидной активнос-
ти сыворотки крови. Зарегистрированный функциональный уровень иммунобиологической реак-
тивности сохранялся в течение недели, после введения пробиотической культуры сенных бацилл, 
и на 21 сутки наблюдения сканируемые показатели стали приближаться к исходной физиологи-
ческой норме интактных животных.  

При этом следует отметить, что у опытных животных увеличилась фагоцитарная актив-
ность макрофагов, ФИ у интактных мышей составлял 17 %, а через сутки наблюдения у опы-
тных животных – 25 %, через 7 суток после инокуляции сенных бацилл у подопытных живо-
тных ФИ был равен 19 %, а через 21 сутки наблюдения – 16 %. При изучении влияния куль-
туры Bac. subtilis штамм BI-12 на фагоцитарную активность нейтрофилов определили также 
их стимулирующее влияние, при этом изменения уровня кислородного метаболизма нейтро-
филов не обнаружили.  

Резюмируя вышеизложенное можно утверждать, что результаты проведенных исследова-
ний показывают, что микробная масса живой культуры Bac. subtilis штамм BI-12 оказывает 
выраженное положительное воздействие на функциональную активность иммунобиологичес-
кой реактивности макроорганизма подопытных животных в сравнении с показателями интак-
тных особей, повышая продуктивность цензорного реагирования на несингенные факторы 
неспецифических эффекторов иммунной системы.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 1. Пробиотическая культура Bac. 

subtilis штамм BI-12 обладает типичными для вида морфо-тинкториальными и культураль-
ными свойствами, проявляет высокую антагонистическую активность к широкому спектру 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с незначительной устойчивостью к ан-
тибиотикам и выраженной биохимической активностью.  

2. Микробная масса пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 оказывает пози-
тивное влияние на иммунобиологическую реактивность макроорганизма, стимулирует неспе-
цифическую резистентность, повышает поглотительную способность фагоцитов, увеличивает 
уровень лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови, который не снижается 21 
сутки (срок наблюдения 28 суток).  

Полученные экспериментальные результаты по изучению биологических свойств и им-
мунобиологической активности культуры Bac. subtilis штамм BI-12 свидетельствуют о перс-
пективности исследований иммуностимулирующего воздействия пробиотических препаратов 
с использованием живых культур сенных бацилл и возможности их использования для конс-
труирования комплексных пробиотических препаратов с использованием совместимых сине-
ргидных композиций микробионтов нормоценоза с пробиотической активностью для имму-
ностимуляции иммунобиологической реактивности макроорганизма, неспецифической про-
филактики и терапии инфекционной патологии различной локализации и тяжести генеза.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вплив нового вітчизняного пробіотика «Біонорм П» на ефективність вакцинації проти вірусних хвороб бройле-
рів [Текст] / І.К. Авдос’єва, В.В. Регенчук, О.Б. Басараб [та ін.] // Ветеринарія. – 2011. – № 10 (107). – С. 12–14.  

2. Апатенко В. Багаторівнева структура паразитоценозів в інфекційній патології [Текст] / В. Апатенко // Ветерина-
рна медицина України. – 2001. – № 9. – С. 16–17.  

3. А.c. 1723116 АI СССР, МКИ5 C 12 N 1/20, A 61 K 35/74. Штамм бактерий Bacillus subtilis, используемый для 
получения препарата для профилактики и лечения воспалительных процессов и аллергических заболеваний / В.И. Ни-
китенко, И.К. Никитенко (СССР). – Опубл. 30.03.92, Бюл. № 12.  

4. Бессарабов Е. Опыт применения микродисперсной формы пробиотика «Лактобифадол» курам [Текст] / Е. Бес-
сарабов // VI Международный ветеринарный конгресс по птицеводству, 26–29 апреля 2010 г. – М., 2010. – С. 158–163.  

5. Бондаренко В.М. Ранние этапы развития инфекционного процесса и двойная роль нормальной микрофлоры 
[Текст] / В.М. Бондаренко, В.Г. Петровская // Вестник РАМН. – 1997. – № 3. – С. 7–10.  

6. Зоопатогенные и эпидемически опасные микроорганизмы, выделяемые от птиц в хозяйствах промышленного 
типа [Текст] / А.Н. Борисенко, Р.Н. Коровин, Т.Н. Рождественская [и др.] // Ветеринарная медицина. – 2004. – Т. 8/4. – 
С. 119–124.  

7. Голуб Ю.С. Ефективність вітчизняного пробіотика «Пробіл» для свиней і бройлерів [Текст] / Ю.С. Голуб,  
В.П. Неживенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. за матеріалами III міжнар. наук. конф. по птахівництву. – Ха-
рків, 2007. – Вип. 60. – С. 43–47.  

8. Дерев’янко Г.М. Пробіотичні препарати для профілактики і лікування хвороб та стимулювання росту с.-г. тва-
рин і птиці [Текст] / Г.М. Дерев’янко, Л.В. Божок, О.Ш. Прокопенко // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. 
– Харків, 2004. – Т. 84. – С. 819–822.  



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 50

9. Коршунов В.М. Влияние пробиотиков и биотерапевтических препаратов на иммунную систему организма-
хозяина [Текст] / В.М. Коршунов // Педиатрия. – 2002. – № 5. – С. 92–95.  

10. Методические рекомендации по изучению биологических свойств бактерий рода Bacillus. – М., 1998. – 
156 c. 

11. Смирнов В.В. Современные представления о механизмах лечебно-профилактического действия пробио-
тиков из рода бактерий Bacillus [Текст] / В.В. Смирнов, С.Р. Резник, И.А. Вьюницкая // Микробиол. журн. – 1993. 
– Т. 54, № 6. – С. 82–94.  

12. Тараканов Б.Г. Механизм действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного тракта и организм 
животных [Текст] / Б.Г. Тараканов // Ветеринария. – 2000. – № 1. – С. 47–54.  

13. Bansal S. Probiotics in health and diseasts [Text] / S. Bansal // J. Assoc. physicians. – 2001. – № 7. – Р. 734–741.  
14. Factorial correspondence analysis of fear-related behavior traits in Japanese quail / S. Mignon-Grasteau, O. Roussot,  

C. Delaby [et al.] // Behaviour Processes. – 2003. – Vol. 61 (1–2). – P. 69–75.  
15. Gill C. Vitamin and mineral addivites for meat quality [Text] / C. Gill // Feed International. – 2000. – Vol. 1. – 

P. 17–19.  
16. Kerti A. Content of retinol and retinyl esters in blood plasma, liver, kidney and reproductive organs of Japanese 

guails [Text] / A. Kerti, I. Buchholz, F.J. Schweigert // Acta Vet. Huhg. – 2002. – Vol. 50 (4). – P. 435–443.  
17. Quail becoming popular. Around the world: Poultry International Journal. – January, 2001. – Vol. 40. – 6 p.  
 

REFERENCES 
1. Vpliv novogo vіtchiznjanogo probіotika «Bіonorm P» na efektivnіst' vakcinacії proti vіrusnih hvorob brojlerіv 

[Tekst] / І.K. Avdos’єva, V.V. Regenchuk, O.B. Basarab [ta іn.] // Veterinarіja. – 2011. – № 10 (107). – S. 12–14.  
2. Apatenko V. Bagatorіvneva struktura parazіtocenozіv v іnfekcіjnіj patologії [Tekst] / V. Apatenko // Veterinarna 

medicina Ukraїni. – 2001. – № 9. – S. 16–17.  
3. A.s. 1723116 AI SSSR, MKI5 C 12 N 1/20, A 61 K 35/74. Shtamm bakterij Bacillus subtilis, ispol'zuemyj dlja 

poluchenija preparata dlja profilaktiki i lechenija vospalitel'nyh processov i allergicheskih zabolevanij / V.I. Nikitenko, 
I.K. Nikitenko (SSSR). – Opubl. 30.03.92, Bjul. № 12.  

4. Bessarabov E. Opyt primenenija mikrodispersnoj formy probiotika «Laktobifadol» kuram [Tekst] / E. Bessarabov 
// VI Mezhdunarodnyj veterinarnyj kongress po pticevodstvu, 26–29 aprelja 2010 g. – M., 2010. – S. 158–163.  

5. Bondarenko V.M. Rannie jetapy razvitija infekcionnogo processa i dvojnaja rol' normal'noj mikroflory [Tekst] / 
V.M. Bondarenko, V.G. Petrovskaja // Vestnik RAMN. – 1997. – № 3. – S. 7–10.  

6. Zoopatogennye i jepidemicheski opasnye mikroorganizmy, vydeljaemye ot ptic v hozjajstvah promyshlennogo 
tipa [Tekst] / A.N. Borisenko, R.N. Korovin, T.N. Rozhdestvenskaja [i dr.] // Veterinarnaja medicina. – 2004. – T. 8/4. – 
S. 119–124.  

7. Golub Ju.S. Efektivnіst' vіtchiznjanogo probіotika «Probіl» dlja svinej і brojlerіv [Tekst] / Ju.S. Golub,  
V.P. Nezhivenko // Ptahіvnictvo: mizhvid. temat. nauk. zb. za mat. III mіzhnar. nauk. konf. po ptahіvnictvu. – Harkіv, 
2007. – Vyp. 60. – S. 43–47.  

8. Derev’janko G.M. Probіotichnі preparati dlja profіlaktiki і lіkuvannja hvorob ta stimuljuvannja rostu s.-g. tvarin і 
pticі [Tekst] // G.M. Derev’janko, L.V. Bozhok, O.Sh. Prokopenko // Veterinarna medicina: mіzhvіd. temat. nauk. zb. – 
Harkіv, 2004. – T. 84. – S. 819–822.  

9. Korshunov V.M. Vlijanie probiotikov i bioterapevticheskih preparatov na immunnuju sistemu organizma-hozjaina 
[Tekst] / V.M. Korshunov // Pediatrija. – 2002. – № 5. – S. 92–95.  

10. Metodicheskie rekomendacii po izucheniju biologicheskih svojstv bakterij roda Bacillus. – M., 1998. – 156 s. 
11. Smirnov V.V. Sovremennye predstavlenija o mehanizmah lechebno-profilakticheskogo dejstvija probiotikov iz 

roda bakterij Bacillus [Tekst] / V.V. Smirnov, S.R. Reznik, I.A. V'junickaja // Mikrobiol. zhurn. – 1993. – T. 54, № 6. – 
S. 82–94.  

12. Tarakanov B.G. Mehanizm dejstvija probiotikov na mikrofloru pishhevaritel'nogo trakta i organizm zhivotnyh 
[Tekst] / B.G. Tarakanov // Veterinarija. – 2000. – № 1. – S. 47–54.  

13. Bansal S. Probiotics in health and diseasts / S. Bansal [Text] // J. Assoc. physicians. – 2001. – № 7. – P. 734–741.  
14. Factorial correspondence analysis of fear-related behavior traits in Japanese quail / S. Mignon-Grasteau, O. Roussot,  

C. Delaby [et al]. // Behaviour Processes. – 2003. – Vol. 61 (1–2). – P. 69–75.  
15. Gill C. Vitamin and mineral addivites for meat quality [Text] / C. Gill // Feed International. – 2000. – Vol. 1. – 

P. 17–19.  
16. Kerti A. Content of retinol and retinyl esters in blood plasma, liver, kidney and reproductive organs of Japanese 

guails / A. Kerti, I. Buchholz, F.J. Schweigert [Text] // Acta Vet. Huhg. – 50(4). – 2002. – P. 435-443.  
17. Quail becoming popular. Around the world: Poultry International Journal. – January, 2001. – Vol. 40. – 6 p. 
 
Біологічні властивості та імунорегуляторна активність пробіотичної культури Bac. subtilis штам BI-12 

І.А. Бібен  

На підставі експериментальних досліджень встановлено, що пробіотична культура Bac. subtilis штам BI-12 має ти-
пові для виду морфо-тинкторіальні та культуральні властивості, проявляє високу антагоністичну активність до широ-
кого кола патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів з незначною стійкістю до антибіотиків і біохімічною акти-
вністю. Доведено, що мікробна маса позитивно впливає на імунобіологічну реактивність макроорганізму, стимулює 
неспецифічну резистентність, підвищує поглинальну здатність фагоцитів, збільшує рівень ЛАСК і БАСК.  

Ключові слова: пробіотична культура Bac. subtilis, фагоцитарний індекс, фагоцитарна активність, бактери-
цидна і лізоцимна активність сироватки крові.  

Надійшла 14.04.2015 р. 
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НАБІР ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ САПУ  

В РЕАКЦІЇ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТУ 

Сап – небезпечне зооантропонозне захворювання, яке викликається грамнегативною бактерією Burkholderia mallei. 

Оскільки в Україні відсутні діагностикуми власного виробництва для виявлення сапу, метою наших досліджень було ви-
готовити набір для діагностики сапу в РЗК, який складається з антигену та позитивної контрольної сироватки, визначити 
діагностичну чутливість і специфічність отриманого антигену та активність отриманої позитивної сироватки. 

Було встановлено, що діагностична чутливість отриманого антигену склала 79,3 %, а специфічність – 98,97 %, що 
не поступається комерційним аналогам. Визначено, що отримана позитивна контрольна сапна сироватка має високу 
активність у РЗК і може бути використана як позитивний контроль. 

Ключові слова: сап, коні, серологічна діагностика, реакція зв’язування комплементу. 
 

Постановка проблеми. Сап – небезпечне зооантропонозне захворювання, яке викликається 
грамнегативною бактерією Burkholderia mallei. На сап хворіють в основному коні, віслюки і му-
ли. Збудник сапу нестійкий у зовнішньому середовищі, тому основним джерелом та резервуаром 
збудника у природі є інфіковані тварини [1]. У зв’язку з цим виявлення та ізоляція хворих тварин 
має вирішальне значення для попередження занесення сапу на територію України.  

Діагноз на сап можна поставити лише на основі комплексних досліджень, серед яких важли-
ву роль посідає лабораторна діагностика [2]. Існує ряд методів лабораторної діагностики сапу, 
однак єдиним методом, визнаним МЕБ, є реакція зв’язування комплементу (РЗК) [3]. На жаль, в 
Україні відсутні діагностикуми власного виробництва для виявлення сапу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На початку ХХ століття сап був широко розповсю-
джений на території Європи, та зокрема в Україні. До 1960 рр. це захворювання було ліквідовано 
практично на всій території Європи, Північної Америки та колишнього СРСР [4]. Цьому сприяли на-
ступні фактори: зменшення поголів’я коней внаслідок зниження їхнього економічного та військового 
значення, широке застосування малеїнізації та лабораторних методів діагностики (РЗК, РА), а також 
жорстке відділення та знищення хворих або підозрілих у захворюванні коней [5]. 

Незважаючи на успіхи у боротьбі з сапом, ця хвороба залишилась ендемічною в регіонах Азії, 
Африки та Південної Америки [6]. Більше того, в останні роки відмічається збільшення кількості 
спалахів сапу в ендемічних регіонах [3, 7−11]. Розвиток міжнародної торгівлі, завезення коней 
для змагань тощо підвищує ризик занесення сапу на вільні території. Так, у грудні 2014 року сап 
було діагностовано у Німеччині, хоча ця країна вважалася вільною від сапу з 1955 року [3]. 

Отже, профілактика та боротьба з сапом коней залишається актуальною проблемою ветери-
нарної медицини у світі. В основі програми з профілактики сапу в Україні лежить регулярне се-
рологічне обстеження поголів’я коней з метою своєчасного виявлення та ізоляції серопозитивних 
тварин [2]. Основним методом серологічної діагностики сапу залишається РЗК [3]. У Європі іс-
нує ряд комерційних наборів для діагностики сапу в РЗК, в тому числі виробництва USDA 
(США), CIDC (Нідерланди), c.c.pro (Німеччина), Bioveta (Чехія), БИОК (Росія) [12]. Ці набори 
виготовляють з різних виробничих штамів та мають різну діагностичну чутливість і специфіч-
ність [12]. В Україні відсутні засоби діагностики сапу власного виробництва, внаслідок чого іс-
нує залежність від імпорту діагностикумів, в основному з Росії.  

Мета дослідження – виготовити набір для діагностики сапу в РЗК, який складається з анти-
гену та позитивної контрольної сироватки. Визначити діагностичну чутливість та специфічність 
отриманого антигену. Визначити активність отриманої позитивної сироватки. 

Матеріал і методика досліджень. Виготовлення набору для діагностики сапу в РЗК прово-
дили у два етапи. На першому етапі виготовляли антиген та визначали його діагностичну чутли-
вість і специфічність, на другому − отримували контрольну позитивну сироватку. 
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Нашими попередніми дослідженнями було доведено більшу ефективність антигену, виготовле-
ного з кількох штамів збудника сапу порівняно з моновалентним антигеном. Тому під час виготов-
лення експериментальної серії антигену ми використовували штами збудника сапу B. mallei Bogor, 
Mukteswar та Zagreb. Культури висівали на кров’яний агар з додаванням 3 % гліцерину (МПКАГ) та 
інкубували за температури 37 °С протягом 72 год. Потім кожен штам пересівали на Brucella-agar. Че-
рез 24 та 48 годин відмічали ніжний ріст чистих культур B. mallei. Через 72 години кожну культуру 
пересівали на 3 матраци площею 600 см2, які містили Brucella-agar. Для цього 1 петлю бактеріальної 
маси ресуспендували у 3 см3 0,9 % NaCl та наносили на матраци. Через 5 діб інкубації за температури 
37 °С відмічали суцільний ріст B. mallei і проводили змив бактеріальної маси. Для цього в матраци 
додавали 10 см3 0,9 % NaCl та обережно знімали ріст B. mallei за допомогою шпателя. Суспензію бак-
теріальної маси відбирали за допомогою піпетки та переносили у флакон. Змив повторювали дода-
ванням до матраців 3 см3 0,9 % NaCl, суспензію відбирали у той же флакон. Усі флакони з суспензією 
бактеріальної маси центрифугували за 1200 g протягом 10 хв за температури 4 °С (Biofuge Prime ку-
товий ротор 7588). Після цього надосадову рідину зливали, додавали 30 см3 0,9 % NaCl, змішували на 
вортексі та центрифугували за 1200 g протягом 10 хв за температури 4 °С. Промивання повторювали 
двічі. Після останнього промивання визначали масу осаду бактеріальної маси та готували 2 % су-
спензію в 0,9 % NaCl з 0,5 % фенолу. Отриману суспензію розподіляли у пробірки по 20−25 см3 та 
інактивували протягом 3 годин при температурі 80 °С. Після інактивації проводили контроль стери-
льності отриманого антигену. Для цього 10 % об’єму отриманого антигену наносили на МПКАГ та 
інкубували в аеробних умовах за температури 37 °С. Наявність росту мікроорганізмів контролювали 
протягом 10 днів. За відсутності росту мікроорганізмів протягом цього періоду отриманий антиген 
вважали інактивованим та стерильним. 

Для визначення робочої концентрації виготовленого антигену готували послідовні розведен-
ня антигену 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 та ставили РЗК з референтною позитивною сирова-
ткою (c.c.pro, Німеччина) з відомим титром 1:160 (±1 розведення). Після визначення розведення, 
близького до робочого, готували більш близькі розведення антигену: 1:10, 1:15, 1:20 і т. д. до 
1:45. За оптимальну робочу концентрацію  брали ту концентрацію, яка відповідає титру референ-
тної позитивної сироватки (c.c.pro, Німеччина), а також не викликає інгібування зв’язування 
комплементу у системі контролю за постановки РЗК. 

Визначення діагностичної чутливості та специфічності проводили згідно з Martin et al. [13]. 
Панель негативних зразків сироватки склала n=400, панель позитивних зразків сироватки – n= 92. 

Під час другого етапу проведення досліджень для отримання позитивної сапної сироватки 
проводили імунізацію кролів отриманим сапним антигеном  за схемою, вказаною у таблиці 1  
згідно з раніше описаною методикою [14]. 

 

Таблиця 1 – Схема отримання позитивної сироватки для РЗК для серологічної діагностики сапу 

День Місце введення Доза, см3 

0 внутрішньошкірно 2 (у 10 точок по 0,2 см3) 
3 внутрішньошкірно 2 (у 10 точок по 0,2 см3) 

10 внутрішньовенно 0,5 
17 внутрішньовенно 0,5 
24 внутрішньовенно 0,5 
31 внутрішньовенно 0,5 
38 внутрішньовенно 0,5 
45 внутрішньовенно 0,5 
52 відбір крові 

 
Результати дослідження та їх обговорення. Результати визначення діагностичної чутливос-

ті та специфічності отриманого антигену вказані у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Результати визначення діагностичної чутливості та специфічності антигену сапного 

Група n 
Антиген сапний експериментальний 
АКА поз. нег. 

Позитивна панель сироваток 92 10 65 17 
Негативна панель сироваток 400 11 4 385 

        Примітка. АКА ‒ антикомплементарна активність; Поз. ‒ позитивний результат; 
        Нег. ‒ негативний результат. 
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Зразки сироватки крові, які показали антикомплементарну активність, не враховували у роз-
рахунку діагностичної чутливості і специфічності. За результатами, вказаними у таблиці 2, діаг-
ностична чутливість отриманого антигену склала 79,3 %, а діагностична специфічність ‒ 98,97 %. 
За результатами наших попередніх досліджень та за літературними даними, чутливість та специ-
фічність комерційних наборів для діагностики сапу в РЗК варіює [12, 15, 16]. Так, за нашими да-
ними, антиген виробництва Курської біофабрики БИОК, Росія, який широко використовується в 
Україні для діагностики сапу, має діагностичну чутливість 78,4 %, а специфічність ‒ 99,7 % [17]. 
Отже, виготовлений нами антиген не поступається комерційно доступним аналогам іноземного 
виробництва. 

РЗК для визначення активності одержаної сироватки ставили згідно з Методичними вказів-
ками з діагностики сапу, затверджених Наказом Державного комітету ветеринарної медицини 
України № 214 від 11.06.2010. За результатами РЗК встановили, що активність отриманої сирова-
тки склала +++ у розведенні 1:320. На нашу думку, ця сироватка може бути використана як пози-
тивний контроль під час проведення серологічних досліджень для діагностики сапу коней в 
Україні. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Розроблено набір для діагностики са-
пу в РЗК, який складається з тривалентного антигену та позитивної контрольної сироватки. 

2. Встановлено, що діагностична чутливість отриманого антигену склала 79,3 %, а специфіч-
ність – 98,97 %, що не поступається комерційним аналогам. 

3. Визначено, що отримана позитивна контрольна сапна сироватка має високу активність у 
РЗК і може бути використана як позитивний контроль. 

Вважаємо, що важливим напрямом подальших досліджень є отримання та дослідження ефек-
тивності моноклональних антитіл, специфічних до окремих антигенів ліпополісахариду збудника 
сапу B. mallei. Ідентифікація нових білкових антигенів, а також вивчення специфічних епітопів 
ліпополісахариду та капсульного полісахариду дозволить значно підвищити чутливість та спе-
цифічність серологічних методів діагностики сапу. 
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Набор для серологической диагностики сапа в реакции связывания комплемента 

Р.В. Козий, В.Г. Скрипник  
Сап − это опасное зооантропонозное заболевание, вызываемое граммотрицательной бактерией Burkholderia mallei. 

Поскольку в Украине отсутствуют диагностикумы собственного производства для выявления сапа, целью наших исс-
ледований было изготовить набор для диагностики сапа в РСК, который состоит из антигена и положительной контро-
льной сыворотки, определить диагностическую чувствительность и специфичность полученного антигена и активность 
полученной положительной сыворотки.  

Было установлено, что диагностическая чувствительность полученного антигена составила 79,3 %, а специфичность − 
98,97 %, что не уступает коммерческим аналогам. Установлено, что полученная положительная контрольная сапная сыворо-
тка обладает высокой активностью в РСК и может быть использована в качестве положительного контроля. 

Ключевые слова: сап, кони, серологическая диагностика, реакция связывания комплемента. 
Надійшла 10.04.2015 р. 
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ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ПРОТИСИБІРКОВИХ АНТИТІЛ  

У СИРОВАТЦІ КРОВІ ОВЕЦЬ, ІМУНІЗОВАНИХ ВАКЦИНОЮ  

ПРОТИ СИБІРКИ ТВАРИН ЗІ ШТАМУ BACILLUS ANTHRACIS UA-07 «АНТРАВАК» 

У статті наведені результати вакцинації овець різного віку вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis 
UA-07 «Антравак». Встановлено, що після щеплення спостерігалося підвищення рівня протисибіркових антитіл у овець 
усіх вікових груп. Показники рівня антитіл після щеплення, через 21 добу, 3, 6 міс. та 1 рік, були вірогідно вищими 
(р<0,001) за показники, отримані до вакцинації. Найнижчим синтез протисибіркових антитіл був у тварин І групи, вакци-
націю яких проводили у 3–6-місячному віці, а найвищим – у дорослих тварин, особливо старших 1 року. 

Ключові слова: сибірка, вакцина, антитіла, титри, профілактика, вівці. 
 
Постановка проблеми. Серед інфекційних захворювань тварин одним із небезпечних є сибірка 

[1–6]. Незважаючи на достатню кількість засобів профілактики (вакцин), щорічно реєструється вели-
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ка кількість спалахів сибірки у багатьох країнах світу [7, 8]. Щодо ситуації в Україні, то впродовж 
останніх років захворювання не зареєстровано. Однак, наявність великої кількості стаціонарно-
неблагополучних пунктів несе у собі потенційну загрозу виникнення епізоотії [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У системі заходів профілактики хвороби основ-
ним елементом є вакцинація тварин. Процес імунізації тварин – перевірений інструмент у боро-
тьбі з інфекційними хворобами та навіть з їх ліквідацією [10–13]. 

Водночас деякі автори [14] стверджують, що незважаючи на значну кількість активно щепле-
них тварин, відносний рівень смертності від цього не зменшується.      

На превеликий жаль, на сьогодні в Україні існуючий комплекс  профілактичних заходів щодо 
сибірки не дозволяє позбутися цього захворювання. Слід пам’ятати про наявність великої кілько-
сті старих захоронень тварин, хворих на сибірку.  

У зв’язку з цим, питання розробки засобів специфічної профілактики мають надзвичайну ак-
туальність щодо протиепізоотичного благополуччя в Україні. 

Мета дослідження – вивчити динаміку утворення протисибіркових антитіл у сироватці крові 
овець, імунізованих новою вітчизняною вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus 
anthracis UA-07 «Антравак». 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження виконували на вівцях в умовах Херсонського 
державного підприємства – біологічна фабрика, на базі Державного науково-контрольного інсти-
туту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та на кафедрі мікробіології та вірусоло-
гії Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ). 

Експериментальну серію вакцини проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 
«Антравак», було виготовлено Херсонським державним підприємством – біологічною фабрикою. 

Для дослідження тварин розділили за віковими групами: 3–6-міс. віку (І група), 6–12-міс. віку 
(ІІ група) та дорослі, старші 12-міс. віку, (ІІІ група). Тваринам підшкірно вводили рекомендовані 
до вакцинації дози вакцини: від 3 до 6-міс. віку – 0,3см3; старшим 6-міс. віку – 0,5 см3. Вівцям 
контрольних груп підшкірно, замість вакцини проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis 
UA-07 «Антравак», вводили стерильний фізіологічний розчин в об’ємах, що відповідають дозам 
вакцини. 

Дослідним тваринам вакцину вводили на внутрішній поверхні стегна, шприцом із дотриман-
ням вимог асептики. Протягом 10 діб після щеплення тваринам проводили термометрію. Стан 
тварин після щеплення був у межах фізіологічної норми. 

Дію вакцини проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак» визначали 
за показниками рівня протисибіркових антитіл у сироватці крові, які відображають інтенсивність 
імунної відповіді на введену вакцину. 

Титри антитіл визначали методом РНГА (використовували «Диагностикум эритроцитарный 
сибиреязвенный антигенный сухой» (Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфе-
кций им. М. Айкимбаева, Казахстан), відповідно до інструкції із застосування до вакцинації та 
через 21 день, 3, 6 та 12 місяців після щеплення. Оцінку результатів проводили за методикою Ля-
рскі (1980) [15] визначенням середньої геометричної (G). 

Результати досліджень та їх обговорення. Результати дослідження сироватки крові овець 
після введення вакцини проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак» 
представлено у таблиці 1.  

Отримані результати досліджень свідчать про те, що у сироватці крові дослідних тварин до 
вакцинації було виявлено низький рівень протисибіркових антитіл (1:10 у тварин І групи, 1:15 у 
тварин ІІ групи та 1:25 у  тварин ІІІ групи). Зокрема, слід відмітити слабко виражений колостра-
льний імунітет у тварин І групи (lоg2=3,32) та залишок активного поствакцинального імунітету 
від попередньої вакцинації у тварин ІІ групи (lоg2=3,82±0,18). 

Через 21 добу після вакцинації, спостерігали вірогідне підвищення (р<0,001) протисибірко-
вих антитіл у сироватці крові всіх вікових груп у титрах: у тварин І групи до log2=8,32, ІІ групи – 
до log2=8,57±0,18, ІІІ – до log2=8,61±0,02.   

З часом, через 3 міс. після введення вакцини, у овець І групи титри протисибіркових антитіл 
не змінювалися. У тварин ІІ та ІІІ груп реєстрували тенденцію до зниження (на 0,25 та 0,15 log2 
відповідно). Показники рівня антитіл після щеплення були вірогідно вищими (р<0,001) за показ-
ники, отримані до вакцинації. У тварин контрольної групи протягом наступного дослідного пері-
оду антитіла не виявляли. 
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Таблиця 1 – Показники титрів протисибіркових антитіл у сироватці крові овець 

Група 
тварин 

До вакцинації 
21 доба після 
вакцинації 

3 міс. після 
вакцинації 

6 міс. після 
вакцинації 

1 рік після 
вакцинації 

У сироватці крові овець 
І група, n=8 

Титри антитіл 
G 

lоg2 

1:10,0 
10 

3,32 

1:320,0 
320 
8,32 

1:320,0 
320 
8,32 

1:240,0 
226,27 

7,82±0,18*** 

1:80,0 
80 

6,32 
Контрольна група,  

n=4 
1:10 протягом дослідного періоду антитіл не виявлено 

ІІ група, n=8 
Титри антитіл 

G 
Lim 
lоg2 

1:15 
14,14 
10–20 

3,82±0,18 

1:400,0 
380,55 

320–640 
8,57±0,18*** 

1:251,0 
320 

160–320 
8,32±0,36*** 

1:240,0 
190,27 

160–640 
7,57±0,18*** 

1:120,0 
113,14 

80 –160 
6,82±0,18*** 

Контрольна група,  
n=4 

1:20 1:10 протягом дослідного періоду антитіл не виявлено 

ІІІ група, n=14 
Титри антитіл 

G 
Lim 
lоg2 

1:25,0 
23,20 
10–40 

4,53±0,05 

1:411,43 
390,08 

320–640 
8,61±0,02*** 

1:377,14 
353,81 

160–640 
8,46±0,05*** 

1:274,29 
249,83 

160–640 
7,96±0,05*** 

1:142,86 
137,92 
80–160 

7,11±0,02*** 
Контрольна група, 

n=4 
1:10–1:20 1:10 протягом дослідного періоду антитіл не виявлено 

Примітка. ***р<0,001– порівняно з показниками овець до вакцинації. 
 
У сироватці крові овець І, ІІ та ІІІ груп, відібраної через 6 міс. після вакцинації, титри специ-

фічних антитіл продовжували знижуватися. Слід зазначити, що титри протисибіркових антитіл у 
сироватці крові овець ІІІ групи були вищими, порівняно із показниками І та ІІ груп (на 0,06 та 
0,39 log2 відповідно). 

Надалі, через 1 рік після вакцинації, рівні протисибіркових антитіл знизилися. У овець ІІІ групи ти-
три залишалися вищими (рис.1), порівняно з показниками тварин І (на 0,79 log2) та ІІ (на 0,29 log2) груп і 
були вірогідно вищими (р<0,001) за показники титрів антитіл, отриманих до вакцинації. 
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Рис. 1. Середні геометричні показники титрів антитіл у сироватці крові овець 

після імунізації вакциною проти сибірки тварин зі штаму 

Bacillus anthracis UA-07 «Антравак». 
 
Порівняння рівня протисибіркових антитіл у сироватці крові овець, імунізованих вакциною 

проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак», свідчить про те, що щеплен-
ня сприяло їх вірогідно вищому утворенню у тварин третьої групи (старших 12-міс. віку).   
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. За результатами досліджень встанов-
лено, що вакцина проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак» сприяла 
підвищенню рівня протисибіркових антитіл у всіх вікових групах овець, особливо у ІІІ. 

2. Найнижчим синтез протисибіркових антитіл був у тварин І групи, вакцинацію яких прово-
дили у 3–6-місячному віці. 

Отримані результати свідчать про перспективність застосування вакцини проти сибірки тва-
рин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 «Антравак» для профілактики сибірки тварин. 
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Динамика образования противосибироязвенных антител в сыворотке крови овец, иммунизированных вак-

циной против сибирской язвы животных из штамма Bacillus anthracis UA-07 «Антравак»  
И.А. Рубленко 
В статье приведены результаты вакцинации овец разного возраста вакциной против сибирской язвы животных из 

штамма Bacillus anthracis UA-07 «Антравак». Установлено, что после прививки наблюдалось повышение уровня про-
тивосибироязвенных антител у овец всех возрастов. Показатели уровня антител после прививки, через 21 день, 3, 6 
мес. и 1 год, были достоверно выше (р<0,001) показателей, полученных до вакцинации. Низким синтез противосиби-
роязвенных антител был у животных I группы, вакцинацию которых проводили в 3–6-месячном возрасте, а самыми 
высокими – у взрослых животных, особенно старше 1 года.  

Ключевые слова: сибирская язва, вакцина, антитела, титры, профилактика, овцы. 
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ОТРИМАННЯ ТА КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПЕРВИННО-ТРИПСИНІЗОВАНОЇ КУЛЬТУРИ КЛІТИН  

ЖАБИ ШПОРКОВОЇ ГЛАДЕНЬКОЇ (XENOPUS LAEVIS) 

Наведені дані щодо особливостей отримання первинних культур клітин безхвостих амфібій на моделі жаби шпор-
кової гладенької (Xenopus laevis). Містяться рекомендації щодо вибору оптимальних способів підготовки культураль-
них субстратів та поживних середовищ, які використовуються для культур клітин інших видів тварин, та їх адаптації 
для вирощування клітин амфібій. Також надано коротку морфологічну характеристику  первинних культур клітин, 
отриманих від жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis). Виявлено, що одержані клітини демонстрували однорідну 
фібробластоподібну морфологію, на відміну більшості  описаних клітинних ліній земноводних.   

Ключові слова: культура клітин, амфібії, жаба шпоркова гладенька (Xenopus laevis), фібробластоподібний куль-
туральний субстрат, поживне середовище. 

 
Постановка проблеми. Хвороби амфібій останніми роками викликали підвищений інтерес 

не лише через різке зниження чисельності внаслідок руйнування їх природних місць існування, а 
також у зв’язку з раптовими спалахами таких висококонтагіозних захворювань як хітридіомікоз 
та ранавірусна інфекція, що призводять до високої летальності серед популяцій цих тварин не 
лише на промислових фермах та в зоологічних колекціях, але й у нечисленних популяціях 
рідкісних та зникаючих видів у природі. У зв’язку з цим із 2009 р. ці захворювання внесені до 
Списку МЕБ (OIE Listed diseases). Згідно з Настановою МЕБ Manual of Diagnostic Tests for 
Aquatic Animals (2012) культура клітин є "золотим стандартом", коли йдеться про діагностику 
інфекцій амфібій, викликаних збудниками роду Ranavirus. І. Незважаючи на те, що певні віруси 
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даної групи можуть бути виділені на деяких перещеплювальних лініях риб, клітинні лінії амфібій 
є більш чутливими і їх використання прийнятніше. Отже, подальше дослідження цих вірусних 
захворювань потребує удосконалення методів діагностики, а також винайдення нових пермісив-
них клітинних ліній для вивчення морфології, еволюції, екології епізоотичного та антропозооно-
тичного потенціалу цих вірусів. 

Метод культури клітин є основоположним, оскільки його поява у свій час привела до 
бурхливого розвитку вірусології – і сьогодні лишається одним з головних її інструментів. 
Клітинні лінії є абсолютно незамінним методом in vitro досліджень багатьох біологічних і моле-
кулярних процесів. Одним з найбільш розповсюджених лабораторних об'єктів у світовій науці є 
жаби. І саме клітини жаби є першою отриманою культурою клітин. Harrison у 1907 р. культи-
вував нервові клітини зародка жаби у згустку плазми і це досягнення привело до революції у 
світовій науці і початку використання методу культури клітин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У найбільших світових  клітинних банках, таких 
як ECACC, ATCC, DSMZ та кількох колекціях клітинних культур інститутів міжнародного зна-
чення, які нараховують десятки тисяч найрізноманітніших клітинних культур, на сьогодні 
зберігається дуже обмежена кількість клітинних ліній амфібій. Більшість з них була отримана у 
середині минулого століття і зберігаються понині [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Тому не зважаючи на вже 
існуючі клітинні лінії жаб, не завжди вони можуть задовольнити зростаючі потреби дослідників. 
Українські колекції та банки клітинних культур не містять не лише жодної вітчизняної клітинної 
лінії від амфібій, а навіть штамів з міжнародних колекцій. Окрім того для вітчизняних лабора-
торій не завжди є можливим та економічно виправданим придбання закордонних клітинних 
ліній. Більше того їх придбання (як технічний його аспект, так і юридичний) є дуже проблема-
тичним, а робота з ними пов’язана з певними труднощами під час культивування та придбання 
специфічних і дорогих середовищ. Таким чином, розширення досліджень з отримання первинних 
культур клітин і субкультур від амфібій та створення у подальшому вітчизняних перещеплю-
вальних клітинних ліній є актуальним напрямом досліджень.  

Мета досліджень – визначення оптимальних методів отримання та культурально-морфо-
логічна характеристика первинних культур жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis). 

Матеріал і методи досліджень. Як донорів тканини для отримання первинної культури 
клітин використали сеголетків жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis), масою 2,5 та 3,1 г, 
придбаних у приватній зооторговій компанії.  

Для отримання первинно-трипсинізованої культури клітин жаби шпоркової гладенької було 
використане поживне середовище DMEM (виробництва компанії HyClone, каталожний номер 
SH30243.01). 

Як хелатні агенти та дезагрегуючі розчини були використані: розчин трипсину 0,25 %, розчин 
Версену 0,02 %, без Ca2+ Mg2+ («Біо Тест Лабораторія», Україна). Антисептичні, антибактеріальні 
та фунгіцидні агенти: розчин гентаміцину сульфату 4 % («ПАТ «Артеріум», Україна); пеніцилін-
стрептоміцин (10 тис. Од/мл пеніциліну і 10 мг/мл стрептоміцину сульфату) (розчин для культур 
клітин; P0781; Sigma Chemical Co., EU); флуконазол 0,2 %, "Декасан" розчин 0,02 % («Юрія-
Фарм», Україна); спирт етиловий 70 %, ("ВФК" Біо-Фарма ЛТД", Україна). Інші розчини та до-
бавки до поживних середовищ: фетальна сироватка крові ВРХ (FBS) (S7524; Sigma Chemical Co., 
EU); вода стерильна (дистильована) для ін'єкцій («ПАТ «Артеріум», Україна). 

Як субстрат для вирощування клітинних ліній були використані наступні культуральні фла-
кони з ростовою площею 25 см2: скляні культуральні матраси (аналог посуду Карелля); полісте-
ролові культуральні матраси (Sarstedt, Germany);  полістеролові матраси для культур клітин, ви-
робництва ТРР Techno Plastic Products, Switzerland. Використовували попередньо підготовлені та 
непідготовлені флакони. Підготовку культуральної поверхні здійснювали відповідно до запатен-
тованого методу [8]. 

Для вивчення морфологічних особливостей отриманих клітин проводили мікроскопічну 
оцінку нативних та пофарбованих препаратів. Оцінку нативних клітинних зразків проводили під 
інвертованим мікроскопом Leica DM IL LED за 10х, 20х та 40х-кратних збільшень із застосуван-
ням методу фазового контрасту. Для морфологічної оцінки пофарбованих препаратів клітинну 
культуру вирощували на стерильних, попередньо знежирених покривних скельцях та фарбували 
за Папенгеймом [9,10].   
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Результати досліджень та їх обговорення. Приготування робочих розчинів та середовищ 
для проведення маніпуляцій з отримання тканинних експлантатів та ініціалізації первинних 
клітинних ліній здійснювали напередодні отримання зразків. Для знезараження тканинних зраз-
ків після отримання використовували підготовче середовище (ПС), яке складалося з середовища 
DMEM (80 %) та стерильної дистильованої води (20 %), гентаміцину сульфату (0,4 мг/мл), 
пеніциліну (200 Од/мл), стрептоміцину сульфату (0,2 мг/мл) та флуконазолу (0,04 мг/мл). Як дез-
агрегуючий розчин був використаний трипсин 0,25 %. Для вирощування отриманих первинних 
клітинних ліній використовували повне ростове середовище (ПРС) – поживне середовище такого ж 
складу як ПС, але з додаванням FBS 15 % за кінцевим об'ємом, та L-глутаміну 2 мМ/1мл. Після 
приготування усі отримані розчини та середовища стерилізували шляхом фільтрації через  
0,22 µm фільтр (Millex®-GS) і їх робочі аліквоти зберігали у стерильному посуді при 4 °С у за-
хищеному від світла місці до використання. 

Під час отримання тканинних зразків використовували клінічно здорових, добре вгодованих 
тварин. Усі маніпуляції з отримання зразків тканин та їх подальшої обробки проводили в асеп-
тичних умовах, з дотриманням усіх вимог щодо стерильної роботи з культурами клітин [11]. Для 
проведення маніпуляції проводили евтаназію тварин, застосовуючи ефірний наркоз за загально-
прийнятою методикою [12]. Усі маніпуляції з тваринами відповідали нормам Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, яких використовують в експериментах або з іншою науко-
вою метою (Страсбург, 1986 р.) та Хельсинкської декларації всесвітньої медицинської асоціації 
про гуманне ставлення до тварин (1996).  

Під час отримання зразків зовнішніх органів (шкіри, зябер, плавників та ін.) набагато вищою є 
вірогідність контамінації, оскільки ці органи населені мікрофлорою. Особливо це стосується тканин 
амфібій, шкіра яких за життя захищена секретом шкірних залоз, що перестають функціонувати після 
відокремлення від цілісного організму. Тому перед проведенням маніпуляцій шкірні покриви тварин 
необхідно промити хлорованою проточною водою. Ця проста, на перший погляд, процедура дозволяє 
видалити механічні забруднення та суттєво знизити вірогідність потрапляння сторонньої мікрофлори 
в культуру. Тому одразу після евтаназії тварин цілком мили під проточною водою без використання 
детергентів, ретельно ополіскували дистильованою водою, після чого поверхню шкіри ретельно об-
прискували 70 % етанолом і проводили декапітацію. Для зручності препарування тварин використо-
вували простерилізовані автоклавуванням коркові дощечки та шпильки. Від жаб відбирали пул 
внутрішніх паренхіматозних органів (печінку, легені, нирки і серце) та задні кінцівки. Внутрішні ор-
гани одразу вміщували у ПС та поміщали на холод (4 °С). Отримані таким чином тканинні зразки 
зберігалися в стерильних, герметично закритих ємностях, за 4 °С впродовж кількох діб без значного 
зниження життєздатності клітин, після чого були закладені на кріозберігання у рідкий азот за стан-
дартною методикою [11].   

Тканинні зразки, отримані із задніх кінцівок одразу після відбору вміщували у стерильні 
пробірки з 0,02 % розчином Декасану на 1–2 хв і періодично струшували їх. Після чого ретельно 
обробляли ПС та переносили у стерильну чашку Петрі для механічної дезагрегації, яку проводи-
ли застосовуючи стерильні ножиці, скальпель та пінцети. Отриману тканину ретельно подріб-
нювали на шматочки 0,1–0,2 мм3, додавали невелику кількість ПС та збирали шматочки тканини 
піпеткою з широким отвором (Пастера) або одноразовим шприцом без голки. Переносили у сте-
рильну центрифужну пробірку з ПС, ретельно відмивали від еритроцитів, осаджували центри-
фугуванням (50–80 g 5–7 хв), супернатант відбирали, а осад ресуспендували у свіжому ПС. 
Відмивання повторювали 3 рази. Після чого у пробірку із знекровленою тканиною додавали 
трипсин, у такій кількості, щоб тканина була покрита рідиною на 1,5–2,0 см та залишали за кім-
натної температури на 40–50 хв, періодично інтенсивно струшуючи пробірку. Враховуючи дуже 
маленьку кількість донорської тканини, магнітну мішалку не використовували. Через 40–50 хв у 
центрифужні пробірки з розтрипсинізованою тканиною додавали ПРС ½ за об’ємом, та осад-
жували клітинну суспензію центрифугуванням (100 g впродовж 5 хв). Надосадову рідину відби-
рали, а отриманий осад ресуспендували у 3–4 мл, ПРС. Посівна концентрація складала приблизно 
5х105 кл/см3. Клітинну суспензію разом з шматочками тканини переносили у культуральні  фла-
кони, які залишали у робочому положенні на 30–40 хв у термостаті за температури 37 °С без до-
давання ростового середовища [13]. Потім дуже обережно, щоб не змити експлантати, що при-
кріпилися, по краплинах додавали ПРС. Інкубацію проводили за температури 28 °С у герметично 
закритих культуральних флаконах, які щоденно перевіряли на наявність проліферації та міграції 
клітин з експлантатів.    



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 61

Як "підготовлені субстрати" були використані культуральні флакони, заздалегідь оброблені 
фетальною сироваткою ВРХ, шляхом нанесення сироватки на ростову поверхню культуральних 
флаконів та інкубування їх у робочому положенні впродовж двох тижнів до використання за 
температури 4 °С. 

Як "непідготовлені" були використані такі саме культуральні флакони, але без попереднього 
нанесення на їх ростову поверхню фетальної сироватки крові ВРХ.  

Придатність підготовлених та непідготовлених субстратів оцінювали за ефективністю посіву 
(прикріплення) [10]. Суспензію клітин посівною щільністю 5х105 кл/см3 готували у ПРС DMEM, 
висівали у Т25 флакони з підготовленою та непідготовленою поверхнею росту. Культивування про-
водили за температури 28 °С. Підрахунок проводили у 10 полях зору за збільшення у 100 разів.  

У флаконах ТРР з підготовленою поверхнею, прикріплення експлантатів та міграція клітин, а та-
кож прикріплення, розпластування та проліферація окремих клітин спостерігалося вже на першу до-
бу після посіву, у 8 з 10 полів зору (рис. 1). Приблизно такі самі результати було отримано у культу-
ральних флаконах ТРР з непідготовленою поверхнею: прикріплення, розпластування та проліферація 
клітин спостерігалося на першу добу після посіву, але лише у 6 з 10 полів зору (рис. 2).  

 

     
 

Рис. 1. Прикріплення експлантата та  

проліферація клітин у підготовленому  

культуральному флаконі ТРР (х200). 

 

Рис. 2. Прикріплення та проліферація клітин  

у непідготовленому культуральному флаконі  
ТРР (х100). 

  

Пластикові культуральні флакони Sarstedt з 
підготовленою культуральною поверхнею також 
сприяли прикріпленню та проліферації клітин, на 
першу добу їх можна було спостерігати у 7 з 10 
полів зору. На непідготовленому субстраті озна-
ки прикріплення та росту клітин були зареєстро-
вані у 6 з 10 полів зору.  

Скляні культуральні флакони за даних умов 
найгірше забезпечували клітинний ріст. Підго-
товлена скляна культуральна поверхня забезпе-
чувала ріст клітин у 3 полях зору з 10, а непідго-
товлена – у одному.  

Отримані первинні клітини мають морфо-
логічні характеристики фібробластів: різко 
сплощені, видовжені, веретеноподібної форми 
клітини, максимально розпластані на субстраті. 
Ядро овальної форми, розташоване відцентрово 
та оточене нечітко вираженою цитоплазмою. 
Клітини, які мігрують з прикріплених тканинних 
експлантатів формують пучки, що безладно пе-
реплітаються, компактно прилягаючи один до 
одного (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Фібробластоподібні клітини, які форму-

ють пучки, що безладно переплітаються, ком-

пактно прилягаючи один до одного (х200). 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 62

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отримані первинні клітини жаби шпор-
кової гладенької Xenopus laevis характеризувалися чітко вираженою фібробластоподібною мор-
фологією, мали притаманну фібробластам видовжену веретеноподібну форму та характер росту 
на субстраті.  

В результаті проведених досліджень було зроблено висновок, що для вирощування первин-
них культур клітин Xenopus laevis придатні як скляні, так і пластикові культуральні субстрати. 
Попередньо підготовлені пластикові поверхні (полістеролові культуральні флакони виробництва 
Sarstedt (Німеччина) та ТРР (Швейцарія) забезпечували найкращу адгезію, розпластування та 
проліферацію первинних клітин жаби шпоркової гладенької Xenopus laevis. Непідготовлені 
скляні субстрати, за даних умов, не забезпечували клітинну адгезію та ріст первинної культури 
клітин даного виду амфібій.  

Первинна культура клітин жаб рекомендована МЕБ для діагностики ранавірусної інфекції 
амфібій. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Characterization of a new cell line, XL2, obtained from Xenopus laevis and determination of optimal culture conditions / 

M.P. Anizet, B. Huwe, A. Pays, J.J. Picard // In Vitro. – 1981. – Vol. 17. – P. 267–274. 
2. A new cell line (XTY) from a tumor of Xenopus laevis / A. Fukui, A. Tashiro, H. Koyama [et al.] // Experientia. – 1992. 

– Vol. 48. – P. 87–91. 
3. Godsell P.M. The cell cycle of Xenopus laevis cells in monolayer culture / P.M. Godsell // Exp. Cell. Res. – 1974. – Vol. 87. – 

P. 433–436. 
4. Nishikawa A. Isolation, characterization, and in vitro culture of larval and adult epidermal cells of the frog Xenopus 

laevis / A. Nishikawa, K. Shimizu-Nishikawa, L. Miller // In Vitro Cell. Dev. Biol. – 1990. – Vol. 26. – P. 1128–1134. 
5. Pudney M.A. Establishment of a cell line (XTC-2) from the South African clawed toad, Xenopus laevis / M.A. Pudney, 

M.G. Varma, C.J. Leake // Experientia. – 1973. – Vol. 29. – P. 466–467. 
6. Schlage W. Established Xenopus heart endothelium (XTH) cells exhibiting selected properties of primary cells /  

W. Schlage, C. Kuhn, J. Bereiter-Hahn // Europ. J. Cell. Biol. – 1981. – Vol. 24. – P. 21. 
7. Smith J.C. Xenopus cell lines / J.C. Smith, J.R. Tata // Methods Cell. Biol. – 1991. – Vol. 36. – P. 635–654. 
8. Пат. 91485 Україна. Спосіб отримання первинних культур клітин холоднокровних хребетних тварин / З.С. Клес-

това, І.В. Савінова, В.І. Білоконь // Бюл. – 2014. – № 14. – С. 89. 
9. Микроскопическая техника / Под ред. Д.С. Саркисова, Ю.Л. Перова. – М.: Медицина, 1996. – 290 с.  
10. Животная клетка в культуре (методы применения в биотехнологии) / Под общ. ред. Л.П. Дьяконова. – М.: Спу-

тник+,2009. – 246 с. 
11. Cell culture basics. Handbook. Gibco / Thermo Fisher Scientific Inc., 2014. – 11 р.  
12. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин / Ю.М. Кожемякин, О.С. Хромов, М.А. Фі-

лоненко, А.І. Соловйов. – К.: Авицена, 2002. – 134 с. 
13. Establishment, Characterization, and Toxicological Application of Loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta) Primary 

Skin Fibroblast Cell Cultures / S.J. Webb, G.V. Zychowski, S.V. Bauman [et al.] // Environ. Sci. Technol. – 2014. – Vol. 48. – 
Р. 14728−14737. 

 
REFERENCES 

1. Anizet M.P., Huwe B., Pays A., Picard J.J. (1981). Characterization of a new cell line, XL2, obtained from Xenopus 

laevis and determination of optimal culture conditions. In Vitro. 17:267–274. 
2. Fukui A., Tashiro A., Koyama H., Iwamura Y., Asashima M. (1992). A new cell line (XTY) from a tumor of Xenopus 

laevis. Experientia. 48:87–91. 
3. Godsell P.M. (1974). The cell cycle of Xenopus laevis cells in monolayer culture. Exp. Cell. Res. 87:433–436. 
4. Nishikawa A., Shimizu-Nishikawa K., Miller L. (1990). Isolation, characterization, and in vitro culture of larval and 

adult epidermal cells of the frog Xenopus laevis. In Vitro Cell. Dev. Biol. 26:1128–1134. 
5. Pudney M., Varma M.G., Leake C.J. (1973). Establishment of a cell line (XTC-2) from the South African clawed toad, 

Xenopus laevis. Experientia. 29:466–467. 
6. Schlage W., Kuhn C., Bereiter-Hahn J. (1981). Established Xenopus heart endothelium (XTH) cells exhibiting selected 

properties of primary cells. Europ. J. Cell. Biol. 24:21A. 
7. Smith J.C., Tata J.R. (1991). Xenopus cell lines. Methods Cell. Biol. 36:635–654. 
8. Patent na korisnu model' № 91485 «Sposіb otrimannja pervinnih kul'tur klіtin holodnokrovnih hrebetnih tvarin», 

Klestova Z.S., Savіnova І.V. Bіlokon' V.І 10.07.2014. 
9. Mikroskopicheskaja tehnika. Pod. red. Sarkisova D.S., Perova Ju.L. M.: Medicina, 1996. 14:89. 
10. Zhivotnaja kletka v kul'ture (metody primenenija v biotehnologii) / Pod. obshh. red. D'jakonova L.P. – M.: Sputnik+, 

2009. – 246 s. 
11. Cell culture basics. Handbook. Gibco. (2014). Thermo Fisher Scientific Inc. 11. 
12. Naukovo-praktychni rekomendacii' z utrymannja laboratornyh tvaryn / Ju.M. Kozhemjakyn, O.S. Hromov, M.A. Filo-

nenko, A.I. Solovjov. – K.: Avycena, 2002. – 134 s. 
13. Webb S.J., Zychowski G.V., Bauman S.V. & other. (2014) Establishment, Characterization, and Toxicological 

Application of Loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta) Primary Skin Fibroblast Cell Cultures. Environ. Sci. Technol. 
48:14728−14737. 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 63

Получение и культурально-морфологическая характеристика первично-трипсинизированной культуры 

клеток лягушки шпорцевой (Xenopus laevis) 

И.В. Савинова, З.С. Клестова  
В статье приведены данные относительно особенностей получения первичных культур клеток бесхвостых амфибий на мо-

дели лягушки шпорцевой (Xenopus laevis). Содержатся рекомендации относительно выбора оптимальных культуральных суб-
стратов и питательных сред, которые используются для культур клеток других классов животных, в частности млекопитающих, 
и их адаптации для выращивания клеток амфибий. Также приведена краткая морфологическая характеристика первичной куль-
туры клеток, полученной от лягушки шпорцевой (Xenopus laevis). Выявлено, что полученные клетки демонстрировали однород-
ную фибробластоподобную морфологию, в отличии от большинства описанных ранее клеточных линий земноводных.  

Ключевые слова: культура клеток, амфибии, шпорцевая лягушка (Xenopus laevis), фибробластоподобный культу-
ральный субстрат, питательная среда.   
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ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ТА ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ  
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НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Епізоотична ситуація зі сказу в Україні залишається складною через зростання кількості неблагополучних пунктів 
та хворих тварин, включно до 2007 року, та незначним зменшенням після вказаного періоду.  

У статті наведений аналіз епізоотичної ситуації та епізоотологічних особливостей сказу на території Білоцер-
ківського району Київської області за 2009–2014 роки, де зареєстровано 23 вогнища сказу. Характерною епізоотичною 
особливістю захворювання є дифузний характер. Вогнища сказу зареєстровані в 17 населених пунктах, розміщених по 
всій території району. На Білоцерківщині зареєстровані зони стійкого неблагополуччя з антропоургічним та природно-
вогнищевим варіантами сказу. 

Ключові слова: сказ тварин, епізоотична ситуація, епізоотологічний процес, кішки, собаки, лисиці. 
 
Постановка проблеми. Незважаючи на значний прогрес у галузі вірусології, імунології, мо-

лекулярної біології та генної інженерії, а також колосальні зусилля багатьох поколінь учених і 
практиків у боротьбі зі сказом, цей особливо небезпечний антропозооноз залишається надзви-
чайно складною проблемою для багатьох країн світу, в тому числі України, яка нині є однією із 
найнеблагополучніших щодо сказу країн Європи. 

Серед інфекційних хвороб сказ, або гідрофобія, займає особливе місце через абсолютну леталь-
ність (якщо у перші ж години не надати зараженій людині необхідної допомоги, вона неминуче заги-
не). За даними ВООЗ, у світі гине від сказу не менше 70000 чоловік, з яких близько 40 % діти віком до 
15 років, а близько 10 млн чоловік отримують антирабічне щеплення з приводу укусів дикими і домаш-
німи тваринами, що підозрюються у захворюванні. В Україні антирабічні щеплення отримують  
20 тис. осіб, а кількість померлих від сказу в 2001–2007 рр. досягла 22 людей, тоді як з 1994 до 2000 
рр. загинуло лише 6 осіб. За даними медичної служби, у 2011 році серед населення було зафіксовано 
шість випадків захворювання на сказ у Донецькій, Чернігівській, Тернопільській, Сумській, Київській 
областях та в м. Київ. У 2013 році, на жаль, був один летальний випадок. 

За два десятиліття сказ в Україні набув значного поширення серед диких тварин, головним 
чином, серед лисиць. Останніми роками ця проблема значно ускладнилася у зв'язку із підвищен-
ням ролі домашніх тварин у поширенні хвороби. Крім того, за нормального показника щільності 
популяції лисиці – 0,5–1 особина на 1000 га угідь – в Україні на сьогодні він становить 4–7 осо-
бин і більше на тій самій площі. Значна щільність популяції цих тварин пов'язана з їхнім швид-
ким розмноженням, знищенням людиною їхніх природних ворогів (вовків, ведмедів, рисей, ор-
лів), високою чутливістю лисиць до вірусу сказу, тісними контактами й агресивністю молодняку 
під час гону й розселення, частими випадками хронічного (40–80) й латентного перебігу інфекції, 
яка забезпечує тривале персистування вірусу за природних умов. 

До сказу сприйнятливі всі види домашніх і диких теплокровних тварин, проте ступінь цієї 
чутливості неоднаковий. Комітет експертів ВООЗ розподіляє тварин, залежно від їхньої сприйня-
тливості до сказу, на чотири групи:  
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Перша – тварини з дуже високою чутливістю: лисиці, койоти, шакали, ласки, вовки, кенгуро-
ві та бавовняні щури, полівки. 

Друга – високочутливі тварини: хом’яки, скунси, єноти-полоскуни, домашні коти, кролі, ка-
жани, рисі, мангусти, гризуни, а також ВРХ. 

Третя – тварини з помірною чутливістю: собаки, вівці, кози, коні, мавпи, свині. До цієї групи 
належить також людина. 

Четверта – тварини, слабко сприйнятливі до сказу: опосуми, птахи. 
Типи сказу. Розрізняють три типи рабічної інфекції: 
Арктичний – по всій тундровій зоні (зона мешкання, проживання песців). 
Міський, або вуличний (антропоургічний). 
Лісовий, або природний (природно-вогнищевий). 
Міський, або вуличний. Хворобу реєструють у містах і селах, а джерелом збудника інфекції є 

хворі собаки і коти (резервуарним видом є саме собаки). 
Лісовий, або природний. Інфекція розповсюджена в природному середовищі, часто на знач-

них лісових просторах, а джерелами збудника інфекції є дикі м'ясоїдні хижаки (лисиці, вовки, 
борсуки, куниці, тхори, песці, єнотоподібні собаки). Ці тварини здебільшого є й резервуарними 
видами, тобто можуть хворіти в клінічній формі і переносити вірус у вигляді латентної інфекції 
(персистування вірусу). 

Слід зазначити, що між лісовим і міським типами сказу існує взаємодія. Особливо тісний 
зв'язок між ними у сільській місцевості, де села оточені лісовими масивами й урвищами. Контакт 
собак із лисицями не завжди закінчується для них летально, і вони стають резервуарами вірусу з 
усіма передбачуваними наслідками: трансплацентарним передаванням вірусу цуценятам, постій-
ним виділенням збудника зі слиною у незначних кількостях тощо. Збільшення кількості собак у 
міського населення призводить до паралельного підвищення кількості бродячих тварин, особли-
во восени або у зимово-весняний період (розселення молодняку і гон). Низький рівень інформо-
ваності власників про небезпеку недбалого ставлення до вакцинації проти сказу створюють у мі-
стах дуже небезпечну епізоотичну й епідемічну ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз епізоотичної ситуації зі сказу в Україні за 
1995–2013 роки за офіційними даними (згідно з формою 1 – ВЕТ) свідчить, що напруженість епі-
зоотичного процесу характеризується зростанням як кількості неблагополучних пунктів, так і 
хворих тварин. При цьому спостерігається закономірність росту зазначених показників з року в 
рік, включно до 2007 року. 

Збільшення кількості випадків захворювання  з 351 у 1995 до 2976 у 2007 рр. відповідає тому 
рівню, який був в Україні у повоєнні роки, ще до впровадження специфічної профілактики, і є 
найвищим показником за останні 55 років (рис. 1). 

У наступні роки епізоотична ситуація зі сказу залишається складною. Так, у 2008 р. виявлено 
1797 неблагополучних пунктів, де захворіло 2171 тварина; в 2009 р. – 1094 і 1254; 2010 – 1581 і 
1854; 2011 – 1262 і 1423; 2012 – 1727 і 1979; у 2013 році – 1296 і 1518 відповідно. 

Слід зауважити, що в епізоотології сказу в Україні, на відміну від ряду європейських країн, 
до епізоотичного процесу причетні собаки та коти. Так, у 2007 році їх частка в загальній захво-
рюваності становила 40,3 %, а лисиць – 40,8 %, що свідчить про наявність на території України 
природно-вогнищевого (резервуар лисиці) та антропоургічного (резервуар коти, собаки) типів 
рабічної інфекції. За 10 місяців 2010 року на частку собак та котів припадало 50,5 % (525 зі 1039). 

Україна посідає третє місце в Європі щодо сказу котів. На складність епізоотичної ситуації зі 
сказу в Україні впливають такі негативні чинники: низький рівень імунопрофілактики, особливо 
диких хижаків, ослаблення контролю за виконанням правил утримання собак і котів, зростання 
популяції бродячих собак та котів, збільшення популяції лисиць. 

Мета та завдання дослідження – вивчити епізоотичну ситуацію та епізоотологічні особли-
вості сказу тварин в Білоцерківському районі Київської області та провести аналіз основних засад 
профілактики та боротьби зі сказом в районі. 

Матеріал та методика дослідження. Матеріалом для досліджень слугували офіційні дані 
служби ветеринарної медицини про захворювання тварин на сказ в Білоцерківському районі Ки-
ївської області за 2009–2014 роки. 

Епізоотичний моніторинг проводили за схемою: 
– аналіз виявлення та розповсюдження хвороби за 2009–2014 рр.; 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 65

– епізоотологічне обстеження та проведення досліджень в неблагополучному районі; 
– аналіз та оцінка одержаних результатів. 
 

 
 

Рис. 1. Епізоотичний процес зі сказу в Україні за 1995–2013 роки. 
 
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз поширеності сказу за 2009–2014 роки сві-

дчить, що у його нозоареалу дифузний характер, вогнища інфекції зареєстровані в 17 населених 
пунктах, які розміщені по всій території Білоцерківського району. При цьому напруженість епі-
зоотичної ситуації за 6 років, що аналізуються, була різною зі значними коливаннями. Найвища 
напруженість епізоотичного процесу спостерігалась у період 2012–2014 років (табл. 1). За цей 
період виявлено 16 неблагополучних пунктів, що становить 69,6 % за шестирічний період.  
У 2009–2011 роках виявлено 7 неблагополучних пунктів (30,4 %), в тому числі: в 2009 – 2 (8,7 %), 
2010 – 3 (13,9 %), 2011 – 2 (8,7 %). 

Аналіз наведеної епізоотичної ситуації на території району свідчить про формування зон 
стійкого неблагополуччя. За визначенням – це території, де сказ реєструється щорічно або більше 
2-х разів протягом п’яти років. Вони, як правило, знаходяться в місцевості з підвищеною щільні-
стю поселення лисиць, вовків та інших диких хижаків. До цих зон можна віднести територію  
м. Узин, де сказ реєстрували 5 разів, та села Розаліївка і Глибічка – по два випадки сказу. 

Наведені дані щодо епізоотичної ситуації на території району за 2009–2014 рр. корелюють певною 
мірою з даними по Київській області. Так, якщо на території Київської області в 2009 р. зареєстровано 
по 5 неблагополучних пунктів, то в 2010 р. – 27, 2011 – 55, 2012 – 69, 2013 р. – 82 відповідно. 

Аналіз епізоотичної ситуації зі сказу щодо захворюваності окремих видів тварин в районі 
свідчить, що перше місце за кількістю випадків сказу займають кішки – 12 (66,7 %), друге – со-
баки – 3 (3 %), третє – лисиці – 2 (11,1 %) (табл. 2). Частка решти тварин була незначною, а це 
куниця – 1 (5,5 %). 
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Таблиця 1 – Кількість неблагополучних пунктів зі сказу в Білоцерківському районі Київської області за період  

                      з 2009 до 2014 рр. 

Населений пункт 
Роки неблагополуччя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всього 
с. Трушки    1   1 
с. Шкарівка     1   1 
с. Щербаки   1    1 
м. Узин 2   1  2 5 
с. Яблунівка  1     1 
с. Мазепинці  1     1 
с. Острійки  1     1 
с. Розаліївка     2  2 
с. Гай     1  1 
с. Василів     1  1 
с. Глибічка     2  2 
с. Блощинці    1   1 
с. Озірно   1    1 
с. Мала Вільшанка    1   1 
с. Мала Антонівка      1 1 
с. Тарасівка      1 1 
с. Межове      1 1 
Всього  2 3 2 5 6 5 23 

 
Таблиця 2 – Захворюваність на сказ різних видів тварин в Білоцерківському районі за 2011–2014 рр. 

Вид тварин 
Кількість захворілих 

гол. % 
Собаки  3 16,7 
Кішки  12 66,7 
Лисиці  2 11,1 
Куниці  1 5,5 
Всього  18 100 

 
Наведені дані корелюють із тенденцією, що в Україні останнім часом досить різко зросла епі-

зоотологічна роль кішок у захворюванні на сказ тварин і людей. Це пояснюється відсутністю у 
них імунітету, спільними для інших хижаків місцями полювання, схильністю до бродяжництва та 
зростання чисельності бездомних тварин. України посідає третє місце в Європі щодо сказу кішок. 

З метою стабілізації епізоотичної ситуації на території району необхідна реалізація заходів, 
передбачених «Комплексним планом профілактики і боротьби зі сказом серед тварин в Білоцер-
ківському районі». 

Одним із чинників, що забезпечує ефективне проведення заходів з профілактики та боротьби 
зі сказом, є повнота охоплення профілактичними  щепленнями проти сказу собак, а в зонах стій-
кого неблагополуччя і котів та пероральна імунізація диких м’ясоїдних. 

За даними ВООЗ, не менше ніж 80 % наявного поголів’я домашніх тварин і 75 % лисиць по-
винні мати імунітет. Зменшення кількості щеплених тварин приховує в собі потенційну загрозу 
виникнення сказу. 

Суттєвим чинником є вирішення проблеми бродячих і безпритульних домашніх тварин в ра-
йоні та забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань 
профілактики захворювання. 

Висновки. 1. Епізоотична ситуація зі сказу в Україні залишається складною через зростання 
кількості неблагополучних пунктів та хворих тварин з року в рік, включно до 2007 року, та не-
значним зменшенням після вказаного періоду. 

2. На території Білоцерківського району спостерігається напружена епізоотична ситуація зі 
сказу різних видів тварин. За 2009–2014 роки виявлено 23 вогнища сказу. 

3. Характерною епізоотичною особливістю сказу на території району є дифузний характер. 
Вогнища сказу зареєстровані в 17 населених пунктах, розміщених по всій території району. 

4. На території району зареєстровані зони стійкого неблагополуччя з антропоургічним та 
природно-вогнищевим варіантами сказу. 
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Эпизоотическая ситуация и эпизоотологические особенности бешенства животных на территории Белоцер-

ковского района  

Б.М. Ярчук, О.В. Довгаль, Р.В. Тырсин, Ю.М. Тырсина 
Эпизоотическая ситуация бешенства в Украине остается сложной из-за увеличения количества неблагополучных 

пунктов и больных животных, включительно до 2007 г., и незначительным уменьшением после указанного периода.  
В статье приведены данные эпизоотической ситуации и эпизоотологических особенностей бешенства на 

территории Белоцеркоского района Киевской области за 2009–2014 гг., где зарегистрировано 23 очага заболевания. Ха-
рактерной эпизоотической особенностью болезни является диффузный характер. Очаги бешенства зарегистрированы в 
17 населенных пунктах, которые размещены по всей территории района. На Белоцерковщине зарегистрированы зоны 
стойкого неблагополучия с антропоургическим и природно-очаговым вариантами бешенства. 

Ключевые слова: бешенство, эпизоотическая ситуация, эпизоотологический процесс, кошки, собаки, лисицы. 
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ВПЛИВ ЗБУДНИКІВ ДЕМОДЕКОЗУ ТА ОТОДЕКТОЗУ  

НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ХВОРИХ СОБАК 

У статті представлені результати досліджень біохімічних показників сироватки крові собак за демодекозної та 
отодектозної інвазій. Встановлено значні зміни в організмі м’ясоїдних тварин внаслідок паразитування акариформних 
кліщів. За демодекозу та отодектозу собак в їх сироватці крові достовірно зменшується вміст альбумінів, збільшується 
вміст глобулінів, креатиніну, холестеролу, білірубіну (загального, прямого і непрямого) порівняно з аналогічними по-
казниками у клінічно здорових тварин. Одночасно зростає активність аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансфе-
рази, гамаглутамілтрансферази та α-амілази в сироватці крові хворих собак. Такі зміни свідчать про пошкодження 
печінки і порушення її ферментативних та альбумінсинтезувальних систем. 

Ключові слова: собаки, демодекоз, отодектоз, сироватка крові, біохімічні показники. 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах домашні м’ясоїдні тварини є компаньйонами лю-

дини в побуті та в усіх сферах її діяльності. Собака не просто друг людини, але й соратник у ми-
рному житті та неоціненний помічник в екстремальних умовах. У багатьох випадках домашні 
м’ясоїдні є членами сім’ї сучасного городянина, а тому стан їх здоров’я є постійною турботою 
людини. Серед собак реєструють хвороби, властиві не тільки цим видам тварин, а й спільні для 
інших тварин і людини [6, 7]. 

Найбільш часто у собак виявляють ектопаразитарні інвазійні захворювання, що спричиню-
ються акариформними кліщами, а саме: отодектоз, саркоптоз та демодекоз. Акарози собак поши-
рені в умовах великих міст на території України та за її межами [2, 9, 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з дослідженнями більшості авторів, крите-
рієм патогенної дії акариформних кліщів на організм собак є суттєві зміни в крові, яка живить усі 
органи і тканини організму. Науковці зазначають, що в інвазованих демодексами та отодектеса-
ми собак спостерігаються значні зміни гематологічних показників. Зокрема, у крові хворих на 
отодектоз собак реєструють зниження вмісту альбумінів та неорганічного фосфору [3, 5, 11]. 

За дослідженнями А.М. Титаренко, В.Ф. Галата (2005) [8] та О.О. Коротаєвої (2005) [4], у 
хворих на демодекоз собак зареєстровано явища диспротеїнемії (зростання вмісту загального бі-
лка на 10,9 і 18,2 % та зниження концентрації альбуміну на 15,5 і 23,2 % відповідно), підвищення 
активності ферментів печінки (АсАТ – на 13,5 та 29,5 %; АлАТ – на 15,6 та 32,4 %; ЛФ – на 23,7 і 
44 %, ГГТП – на 9,7 та 21 %), вмісту білірубіну (на 97,5 і 106,3 %), ліпідів (тригліцеридів – на 11 та  
23 %; холестерину – на 13 та 35,9 % відповідно). 

Н.С. Беспалова, Є.О. Возгорькова (2013) [1], вивчаючи гематологічний профіль собак за різ-
них клінічних форм демодекозу, виявили, що за локалізованої форми інвазії у крові тварин зрос-
тає активність АлАт, АсАт, знижується відсоток γ-глобулінів. 

Отже, демодекоз та отодектоз собак – це акарозні захворювання, перебіг яких залежить від 
форми хвороби, локалізації збудника, а також гематологічних змін в організмі хворих тварин. 
Таким чином, з метою обґрунтованого призначення лікарських засобів за отодектозу та демоде-
козу, необхідне комплексне вивчення всіх факторів, які зумовлюють виникнення захворювань,  
а також сприяють їх розвитку. 

Мета і завдання дослідження – встановити вплив збудників демодекозу та отодектозу на 
біохімічні показники крові інвазованих собак. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні завдання: визначити біохімічні показники сироватки крові в собак, хворих 
на отодектоз і демодекоз, та порівняти їх з аналогічними показниками у клінічно здорових 
тварин. 
                                                      
© Гаврик К.А., 2015. 
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Матеріал і методика досліджень. Дослідження виконували впродовж 2013–2015 рр. на базі  
наукової лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи фа-
культету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії. Окремі дослідження про-
ведені на базі Кременчуцької міської державної лікарні та лабораторії ветеринарної медицини.  

У досліді використовували 15 собак змішаних порід віком від 6 міс. до 5 років, які належали 
мешканцям м. Кременчук. З них були сформовані три групи тварин по 5 голів у кожній: одна  
контрольна (клінічно здорові собаки) та дві дослідні (5 голів – уражені отодектесами, 5 голів – 
уражені демодексами). Кров для біохімічних досліджень отримували з латеральної підшкірної 
вени передньої кінцівки зранку перед годівлею. 

Біохімічні показники сироватки крові досліджували за допомогою автоматичного аналізатора 
«SAPPHIRE-400» (Японія) з використанням реактивів фірми «HUMAN» (Німеччина). Підготовку 
проб і визначення конкретних показників проводили згідно з інструкцією до приладу та реакти-
вів. У сироватці крові визначали: вміст загального білка, альбумінів, глобулінів, холестеролу, 
тригліцеридів, креатиніну, сечовини, сечової кислоти, білірубіну загального, прямого та непря-
мого, активність лужної фосфатази, АлАт, АсАт, ГГТП, ЛДГ, α-амілази, вміст кальцію та неор-
ганічного фосфору. 

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили визначенням се-
реднього арифметичного (М), його похибки (m) та рівня вірогідності (р) з використанням таблиці 
t-критеріїв Стьюдента. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами отриманих даних встановлено, 
що перебіг демодекозу та отодектозу характеризувався значними змінами в сироватці крові інва-
зованих собак (табл. 1, 2). 

 

Таблиця 1 – Біохімічні показники сироватки крові собак за демодекозу та отодектозу 

Показник 
Клінічно здорові 

(n=10) 
Хворі на демодекоз 

(n=5) 
Хворі на отодектоз 

(n=5) 
Загальний білок, г/л 71,2±0,58 73,6±1,07 73,8±1,31 
Альбуміни, г/л 30,6±0,87   27,6±0,74*   27,8±0,58* 
Глобуліни, г/л 40,6±0,40   46,0±1,73*     46,0±1,30** 
Креатинін, мкмоль/л 71,0±2,28     79,6±1,02**   77,2±1,24* 
Сечовина, ммоль/л  3,2±0,30   4,0±0,26  3,7±0,25 
Холестерол, ммоль/л  3,6±0,15       4,4±0,16**      4,4±0,14** 
Тригліцериди, ммоль/л  0,8±0,06    0,8±0,06  0,8±0,03 
Білірубін загальний, мкмоль/л  6,0±0,44        19,6±2,37***         17±2,02*** 
Білірубін прямий, мкмоль/л  1,8±0,37      5,0±0,94*    4,8±0,91* 
Білірубін непрямий, мкмоль/л   4,2±0,20        14,6±1,56***      12,2±1,42*** 
Сечова кислота, мкмоль/л 123,6±11,19  150,2±13,62 141,4±13,19 
Неорганічний фосфор, ммоль/л   1,8±0,16   2,1±0,06 2,05±0,11 
Кальцій, ммоль/л   2,8±0,10   2,2±0,04  2,2±0,09 

Протеїнограма 
Альбуміни, % 42,9±0,90    37,6±1,43*    37,0±1,09** 
Глобуліни, % 57,0±0,90   62,4±1,43*     63,0±1,30** 
Альб./глоб. 0,7±0,021       0,6±0,03**          0,6±0,022*** 

 

Примітка. * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001 – порівняно з показниками у клінічно здорових собак. 

 
За демодекозу в сироватці крові хворих собак реєстрували достовірне зменшення вмісту аль-

бумінів на 9,8 % (27,6±0,7 г/л, Р<0,05), збільшення вмісту глобулінів на 11,74 % (46±1,73 г/л, 
Р<0,05), креатиніну – на 10,8 % (79,6±1,02 мкмоль/л, Р<0,01), холестеролу – на 18,24 % (4,44±0,16 
ммоль/л, Р<0,01) порівняно з показниками у клінічно здорових собак (відповідно 30,6±0,87, 
40,6±0,4 г/л, 71±2,28, 3,63±0,15 ммоль/л). Водночас, підвищувався вміст загального білірубіну в 
3,27 рази (19,6±2,37 мкмоль/л, Р<0,001). Таке підвищення відбувалося за рахунок збільшення 
вмісту прямого – в 2,78 рази (5±0,94 мкмоль/л, Р<0,05) і непрямого білірубіну – 3,48 рази 
(14,6±1,56 мкмоль/л, Р<0,001). 

За отодектозу зміни показників у сироватці крові хворих собак були аналогічними як за де-
модекозу: знижувався вміст альбумінів на 9,15 % (27,8±0,58 г/л, Р<0,05), зростав вміст глобулінів 
на 11,74 % (46±1,30 г/л, Р<0,01), креатиніну – на 8,03 % (77,2±1,24 мкмоль/л, Р<0,05), холестеро-
лу – на 17,87 % (4,42±0,14 ммоль/л, Р<0,01). Також реєстрували зростання вмісту загального білі-
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рубіну в 2,83 рази (17±2,02 мкмоль/л, Р<0,001), у тому числі: вмісту прямого – в 2,67 рази 
(4,8±0,91 мкмоль/л, Р<0,05) та непрямого – в 2,9 рази (12,2±1,42 мкмоль/л, Р<0,001) білірубіну. 

Одночасно в сироватці крові хворих на демодекоз собак зростала активність ферментів: АлАТ –  
у 1,53 раза (49,6±4,94 Од/л, Р<0,01), АсАт – у 1,15 раза (49,6±1,4 Од/л, Р<0,01), ГГТП –  
у 2,19 рази (11,8±1,01 Од/л, Р<0,001) та α-амілази – у 1,34 раза (1924,4±47,66 Од/л, Р<0,001) (табл. 2). 

Також в сироватці крові інвазованих отодектесами собак підвищувалася активність: АлАт  
(у 1,47 раза, Р<0,01), ГГТП (у 1,93 раза, Р<0,001), α-амілази (у 1,3 раза, Р<0,001). 

Отже, характер біохімічних змін у сироватці крові собак, хворих на демодекозний та отодек-
тозний дерматити, а саме: гіпоальбунемія, геперглобулінемія, гіперферментемія, гіпербілірубіне-
мія, збільшення вмісту креатиніну, свідчить про наявність патологічних процесів у внутрішніх 
паренхіматозних органах, зумовлених паразитуванням кліщів та їх життєдіяльністю. Такі зміни 
вказують на пошкодження цілісності мітохондріальних мембран і жовчосекретувальних систем 
гепатоцитів. 

 

Таблиця 2 – Показники активності ферментів сироватки крові собак за демодекозу та отодектозу (М±m, n=5) 

Показник Клінічно здорові Хворі на демодекоз Хворі на отодектоз 
Лужна фосфатаза, Од/л 234,8±35,03 246,2±14,35 235,4±14,61 
АлАт, Од/л 32,4±0,74 49,6±4,94** 47,6±4,40** 
АсАт, Од/л 43,2±1,15 49,6±1,4** 46,2±2,08 
ЛДГ, Од/л 475,8±30,96 524,8±32,36 514,6±31,29 
ГГТП, Од/л 5,4±0,50 11,8±1,01*** 10,4±0,74*** 
α-амілаза, Од/л 1440,8±8,95 1924,4±47,66*** 1876,8±68,0*** 

 

Примітка. ** – Р<0,01, *** – Р<0,001 – порівняно з показниками у клінічно здорових собак. 
 
Висновки. 1. За демодекозу та отодектозу зміни в сироватці крові хворих собак характери-

зуються гіпоальбумінемією, гіперглобулінемією, гіпербілірубінемією. 
2. Демодекси та отодектеси внаслідок своєї життєдіяльності спричинюють структурні пору-

шення в печінці, що підтверджується показниками АлАТ, АсАТ, ГГТП. 
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Влияние возбудителей демодекоза и отодектоза на биохимические показатели сыворотки крови больных собак 

К.А. Гаврик 
В статье представлены результаты исследований биохимических показателей сыворотки крови собак, больных демодеко-

зом и отодектозом. Установлены значительные изменения в организме плотоядных животных вследствие паразитирования ака-
риформных клещей. При демодекозе и отодектозе собак в их сыворотке крови достоверно уменьшается содержание альбуми-
нов, увеличивается содержание глобулинов, креатинина, холестерина, билирубина (общего, прямого и непрямого) по сравнению 
с аналогичными показателями у клинически здоровых животных. Одновременно возрастает активность аспартатаминотрансфе-
разы, аланинаминотрансферазы, гаммаглутамилтрансферазы и α-амилазы в сыворотке крови больных собак. Такие изменения 
свидетельствуют о повреждении печени и нарушении ее ферментативных, а также альбуминсинтезирующих систем. 

Ключевые слова: собаки, демодекоз, отодектоз, сыворотка крови, биохимические показатели. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОСМЕРТНОЇ  

ДІАГНОСТИКИ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ДИКИХ ТВАРИН 

У статті для визначення пріоритетів щодо оптимізації вирішення проблеми об’єктивної оцінки паразитологічної епізоо-
тичної ситуації серед поголів’я диких тварин та постановки діагнозу аналізували ситуації, опрацьовували спеціальну літера-
туру, офіційну ветеринарну документацію, враховуючи результати попередньо проведених власних досліджень. 

Зроблене експериментально-теоретичне обґрунтування доцільності використання комплексного підходу за посме-
ртної діагностики гельмінтозів диких тварин в цілому. Зважаючи на прийняття «Загальних етичних принципів експе-
риментів на тваринах» (Україна, 2001) та положення Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які викори-
стовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), масові гельмінтологічні розтини стали 
недопустимими. Доведено, що за розтину кожного трупа рідкісних та зникаючих тварин необхідно провести його пов-
ний паразитологічний розтин (а не тільки зоопаразитологічне обстеження). За масового гельмінтологічного обстежен-
ня тварин має використовуватись методика повного гельмінтологічного розтину за К.І. Скрябіним, одним з елементів 
якого є метод послідовних промивань. Цей метод в комплексі з компресорним та оглядом під лупою, а за потреби й під 
мікроскопом, ділянок тканин різних органів для відбирання гельмінтів різних систематичних груп за обстеження тва-
рин великого та середнього розмірів, є високоефективним.  

Ключові слова: гельмінти диких тварин, гельмінтологічний розтин, комплексний підхід за посмертної діагности-
ки, методи седиментації та компресорної мікроскопії. 

 

Постановка проблеми. Після прийняття «Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Україна, 2001) та положення Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), масові 
гельмінтологічні розтини стали недопустимими. Необхідна розробка і використання дистанцій-
них та інших щадливих методів досліджень. Проведення копрологічного обстеження диких тва-
рин утруднене відсутністю точної інформації про будову їх яєць та личинок. Цю проблему доці-
льно вирішити найближчим часом. 
                                                      
© Гончаренко В.П., Пономар С.І., Мацюченко О.М., 2015. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час розтину кожного трупа рідкісних та зни-
каючих тварин необхідно провести його повний паразитологічний розтин (а не тільки зоопарази-
тологічне обстеження) [1, 2]. 

За масового гельмінтологічного обстеження свійських та диких тварин з успіхом використо-
вується методика повного гельмінтологічного розтину за К.І. Скрябіним, одним з елементів якого 
є метод послідовних промивань. 

Для відбирання гельмінтів різних систематичних груп під час обстеження тварин великого та 
середнього розмірів цей метод в комплексі з компресорним та оглядом під лупою, а за потреби й 
під мікроскопом, ділянок тканин різних органів дійсно ефективний. Однак, у сучасних умовах, 
після виходу зазначених вище «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» та  по-
ложень Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експери-
ментальних та інших наукових цілей, масові розтини диких хребетних виключаються, а щодо 
рідкісних та зникаючих видів, доводиться задовольнятись лише дослідженням трупів окремих 
особин тварин, що загинули з різних причин [3]. 

Мета і завдання досліджень − об’єктивна оцінка паразитологічної епізоотичної ситуації се-
ред диких тварин та діагностика їхніх хвороб. Реалізацію мети здійснювали на основі аналізу си-
туації, за опрацювання спеціальної літератури, офіційної ветеринарної документації та врахову-
ючи результати попередньо проведених власних досліджень. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом досліджень слугували трупи тварин, які у про-
цесі розтину піддавали повному паразитологічному обстеженню з використанням комплексу па-
разитологічних методів. На перше місце виступають зажиттєві дистанційні та інші щадливі мето-
дики, насамперед, методи копрологічного аналізу.  

Результати досліджень та їх обговорення. На сьогодні ретельний опис та зображення яєць 
переважної більшості видів гельмінтів відсутній, а визначники та атласи виконані лише для ба-
нальних гельмінтів людини та деяких груп паразитуючих червів сільськогосподарських тварин. 
Для складання подібних атласів гельмінтів диких хребетних необхідно зібрати та детально опи-
сати відповідний матеріал [8]. Доказом є зокрема те, що у вищих цестод структура яйцевих обо-
лонок нерідко продовжує розвиватись і після виходу з материнського членика. Наявність  
ембріональних гачків в онкосферах, вилучених з останнього членика стробіли, ще не означає, що 
яйце є зрілим, хоча воно й може бути інвазійним, тому для порівняння необхідно мати яйця, ви-
лучені із вмісту прямої кишки [2].  

За допомогою компресорного та седиментаційного методів зрілі яйця цестод із вмісту кише-
чнику відібрати не вдається. У зв’язку з цим, за розтину трупа дикої тварини доцільно спочатку 
відібрати червів, виявлених за візуального огляду вмісту кишечнику, потім його дослідити за ме-
тодами копрологічного аналізу або безпосереднього мікроскопіювання (для дрібних тварин), ві-
дібрати виявлені там яйця, відшнуровані членики чи яйцеві капсули і лише після цього застосо-
вувати методику послідовних промивань та компресорної мікроскопії стінки кишечнику. Така 
послідовність підвищить і вірогідність результатів розтину. Слід зважати на те, що за викорис-
тання компресорного методу безколірні напівпрозорі тканини цестод та інших гельмінтів важко 
віддиференціювати від тканин стінки кишечнику та інших органів і дрібних форм гельмінтів.  
У випадку виявлення за копрологічних досліджень у вмісті кишечнику яєць, слід здійснити ціле-
направлений пошук материнської особини, яка їх виділила. З іншої сторони, виявлення статево-
зрілої особини викликає необхідність вести пошук яєць в нижніх відділах кишечнику [5,6]. 

За дослідження дрібних хребетних, таких як землерийки, весь вміст кишечнику необхідно до-
слідити під бінокулярним мікроскопом за достатньо великого збільшення для виявлення та від-
бору яєць. Зокрема у сорицид паразитують численні види дрібних морфологічно схожих гімено-
лепідид різних родів. Багато з них втратили хоботковий апарат та мало відрізняються за зовніш-
нім виглядом. Довжина стробіли у представників деяких видів менше 1 мм, ширина − всього 
100–200 мкм. За таких умов побачити їх неозброєним оком на фоні стінки чи вмісту кишки дуже 
важко. Наявні в спеціальній літературі описи гельмінтів цих видів, за рідкісним винятком, не міс-
тять точного зображення зрілих яєць та достатньо зрілих члеників, а існуючі дані є досить супе-
речливими. Відповідно не завжди вдається встановити навіть тип матеріалу та факт наявності 
яйцевих капсул чи коконів і синкапсул, а від цього залежить точність визначення родової і навіть 
підродинної належності [1, 7, 9, 11]. 
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Цестоди багатьох видів мають звичайну гомономну гетерохронну метамерію, в інших (роди 
Neoskrjabinolepis, Soricinia, Ditestolepisw та ін.) метамерія серійна гетерохронна та супроводжу-
ється здатністю формувати синкапсули, у третіх — метамерія серійна, а зрілі членики і синкап-
сули не виявлені, у четвертих − метамерія перехідного типу, а будова та спосіб виділення яєць 
залишаються невідомими [1, 2]. 

У Pseudhymenolepis redonica Joyeux et Baer, 1935, зокрема, відмічений факт розпаду матки на од-
нояйцеві капсули, що зазначено авторами виду і для визначення роду і підродини 
Pseudhymenolepidinae Joyeux et Baer, 1935. За півсторіччя з моменту першоопису P. redonica феномен 
розпаду матки на капсули не знайшов підтвердження, тоді як валідність роду та підродини не викли-
кає сумніву. Можна передбачити, що у Р. redonica матка не розпадається і капсул не утворює. В цьо-
му випадку до родини Pseudhymenolepidinae можна віднести і багато інших видів та родів гіменоле-
підид землерийок. Однак вирішити це питання можна лише на основі детального вивчення  фіналу 
онтогенезу проглотид та детального дослідження яйцевих оболонок. У яєць деяких гіменолепідид 
видно не дві, а три оболонки і зовнішня може бути сприйнята за стінку капсули. Тільки зібравши ві-
дшнуровані членики, синкапсули і достатню кількість зрілих яєць, можна обстежити кишечник з ви-
користанням компресорія та методу послідовних промивань. Від результатів вивчення фінальних 
стадій онтогенезу проглотид і способу виділення яєць буде залежати і розподіл видів гіменолепідид 
по родах та підродинах. Наприклад, підродину Ditestolepidinae Spassky, 1954, характеризує серійна 
гетерохронна метамерія і формування синкапсули, підродини Pseudhymenolepidinae Joyeux et Baer, 
1935, визначають за наявністю однояйцевих маткових капсул, а у представників типової підродини 
гіменолепідид немає ні того, ні іншого [1, 7, 9, 11]. 

Аналогічним чином родове визначення давенеїдних ціп’яків залежить від точності уяви про 
морфогенез маткових члеників, конкретно від об’єктивності даних про наявність маткових кап-
сул. Про давенеїд, які не мають багатояйцевих паренхіматозних капсул, прийнято писати, що 
матка в них розпадається на однояйцеві капсули. Однак підтвердження цього в тексті видових 
описів та супроводжувальних їх ілюстрацій ми, як правило, не знаходимо. В окремих випадках 
на рисунках дозріваючих проглотид відображені маткові камери з одним чи декількома яйця-
ми, але яка їх подальша доля, невідомо. Якщо однояйцеві капсули дійсно утворюються, тоді 
вони можуть бути знайдені і у вмісті кишечнику, або ж у процесі обстеження виділених госпо-
дарем екскрементів. Якщо буде встановлено, що яйця відповідних видів давенеїд в довкіллі 
знаходяться у вільному стані, тоді згадувати про капсули не доведеться, що має знайти відо-
браження і в тексті родового опису, і у систематиці родини Davaineidae, і у визначальних таб-
лицях. Якщо ж у довкіллі яйця певних видів виявляються заключеними по одному в капсулу, 
утворену за рахунок тканин материнського членика, то їх систематичне положення в рамках 
родини давенеїд у кожному конкретному випадку потребує детального розгляду. Не виключе-
но, що деякі роди давенеїд з такими капсулами доцільно буде віднести до родини Raillietininae 

Оpez-Neyra, 1943. На сьогодні у світовій гельмінтологічній літературі такі дані відсутні. Вико-
нати таке дослідження без вивчення морфології яєць, вже виділених із материнської стробіли, 
навряд чи вдасться [1, 2].  

Копрологічні дослідження необхідні і для вивчення структури оболонок зрілих яєць багатьох 
видів паразитуючих у птахів дилепідидних ціп’яків, яких відносять до підродини Dipylidiinae 
Stiles, 1896 та Monopylidiinae, Witenberg, 1932. Доцільність таких досліджень пов’язана з тим, що 
у визначенні належності до цих підродин вказана наявність яйцевих капсул, а у більшості відне-
сених сюди ціп’яків ніяких капсул не виявляли. Дефінітивні господарі давенеїд − птахи та ссавці 
різного розміру (від іволги до страуса, від мишоподібного гризуна до людини), тому і техніка 
розтину буде відповідно змінюватись [1, 2].  

Основні принципи та способи дослідження за повного гельмінтологічного розтину за  
К.І. Скрябіним прийнятні до будь-якої групи хребетних господарів. Однак, в кожному конкрет-
ному випадку вони мають доповнюватись спеціальними методиками виявлення конкретного  
гельмінта чи паразитичних червів відповідної групи, які без ціленаправленого пошуку можуть 
залишитися непоміченими. Наприклад, без ретельного пошарового дослідження коріуму та під-
шкірної клітковини гризунів за значного збільшення неможливо побачити в ній стронгілідних 
нематод, які навіть в статевозрілому стані мають мікроскопічні розміри [1, 2, 3]. 
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Спеціальний підхід потрібен для виявлення дрібних нематод роду Mammanidula та інших 
мешканців молочних залоз мікромамалій [1, 2]. 

Ціленаправлений пошук необхідний і для виявлення личинок диплостоматид в тканинах 
кришталика риб і навіть для відбору таких крупних гельмінтів як Ornithofilaria tuvensis, що лока-
лізуються під шкірою в ділянці лопаток диких курячих [1, 2, 3].  

Взагалі пошук філярій в організмі хребетних потребує спеціального підходу. Вони зустріча-
ються не в кожної особини облігатного господаря та важко диференціюються в товщі тканин, 
іноді доволі щільних (вийна зв’язка). У процесі відбору філярій рекомендується спочатку дослі-
джувати під мікроскопом кров на наявність мікрофілярій. Якщо виявлені мікрофілярії, то й мате-
ринська особина нематоди теж наявна у трупі і тому її потрібно знайти. У разі потрапляння в гі-
потонічне середовище (водопровідна чи річкова вода) шкірно-м’язовий мішок філярій (та інших 
внутрішньотканинних нематод) зазвичай лопається, що зумовлює необхідність дослідження тка-
нин господаря у фізіологічному розчині. У зв’язку з цим, використання методу седиментації, 
промивку вмісту шлунка та кишечнику можна проводити звичайною водою, а промивання подрі-
бнених тканин паренхіматозних органів − тільки в ізотонічному розчині натрію хлориду [4].  

Особливого підходу потребує й виділення таких ангіогельмінтів як орнітобільгарції, що ло-
калізуються у венозних судинах водоплавних птахів. Вони доволі часто зустрічаються у диких та 
свійських качок, але виявляються далеко не завжди, навіть за детального їх обстеження. Здебіль-
шого орнітобільгарції мешкають у мезентеріальних венах, пронизуючи брижу майже впродовж 
всього тонкого кишечнику. Ці судини доволі численні, порівняно невеликого діаметра, розміщені 
між двома листами брижі та майже не порушуються під час зскрібань слизової кишечнику. Про-
вести поздовжній розріз кожної вени практично неможливо − для цього вони занадто вузькі. З 
цих причин орнітобільгарції зазвичай зберігаються в просвіті судин та залишаються непомічени-
ми навіть під час огляду стінки кишки між пластинами компресорію, але легко виділяються зі 
згустками крові за натискування на вену ребром скальпеля [3].  

Перелік подібних прикладів може бути продовжений. Отже, успішне проведення повного ге-
льмінтологічного розтину хребетних різних систематичних, екологічних та розмірних груп пот-
ребує диференційованого підходу, з використанням поряд із загальними й специфічних методич-
них прийомів [9].  

Виникає потреба в складанні нових методичних посібників із проведення гельмінтологічного 
обстеження представників дикої фауни з урахуванням розглянутих вище обставин. Доцільною 
також є розробка методичних посібників із зажиттєвого обстеження тварин з використанням ща-
дливих методів, які дозволяли б зберегти їх життєздатність та стереотип проведення [5,6,10].  

Зазначене повною мірою відповідає також загальнопаразитологічному обстеженню представ-
ників дикої фауни. Це завдання виявляється більш складним і актуальним, оскільки єдиної мето-
дичної вказівки стосовно проведення повного паразитологічного обстеження ще не розроблено. 
Видавались методичні посібники із зоопаразитологічного обстеження − збору паразитів тварин-
ного походження, проведення мікробіологічного чи вірусологічного обстеження, спеціальної діа-
гностики мікозів та інші. Однак залишаються нерозробленими принципи та послідовність прове-
дення комплексного обстеження за розтину трупа, а також комплексний підхід до зажиттєвого 
паразитологічного обстеження [11]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 1. Вирішення зазначеного завдання пере-
творюється в особливу комплексну наукову проблему, яка передбачає участь спеціалістів різного 
профілю − ветеринарних та медичних мікробіологів, вірусологів, мікологів, зоопаразитологів, 
гістологів, серологів, імунологів та інших. 

2. Необхідний диференційований підхід до різних груп тварин на фоні загальних принципо-
вих положень.  

3. Поставлені в статті питання бажано також обговорити на найближчому паразитологічному 
форумі та виділити конструктивні пропозиції з їх вирішення. 
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Усовершенствование методов посмертной диагностики гельминтозов диких животных 

В.П. Гончаренко, С.И. Пономарь, О.М. Мацюченко  
В статье для определения приоритетов относительно оптимизации решения проблемы объективной оценки пара-

зитологической эпизоотической ситуации среди поголовья диких животных и постановки диагноза анализировали 
ситуацию, специальную литературу, официальную ветеринарную документацию, принимая во внимание результаты 
предварительно проведенных собственных исследований. 

Дано экспериментально-теоретическое обоснование целесообразности использования комплексного подхода при 
посмертной диагностике гельминтозов диких животных. Руководствуясь принятыми «Общими этическими принципа-
ми экспериментов на животных» (Украина, 2001) и положением Европейской конвенции по защите позвоночных жи-
вотных, которые используются для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1985), массовые гельмин-
тологические вскрытия стали недопустимыми. Доведено, что при вскрытии каждого трупа редкостных и исчезающих 
животных необходимо провести его полное паразитологическое вскрытие (а не только зоопаразитологическое обсле-
дование). При массовом гельминтологическом обследовании животных должна использоваться методика полного ге-
льминтологического вскрытия по К.И. Скрябину, одним из элементов которой есть метод последовательных промыва-
ний. Этот метод в комплексе с компрессорным и осмотром под лупой, а при необходимости и под микроскопом, учас-
тков тканей различных органов для сбора гельминтов разных систематических групп при обследовании животных 
крупного и среднего размера показывает высокую диагностическую эффективность. 

Ключевые слова: гельминты диких животных, гельминтологическое вскрытие, комплексный подход при посмер-
тной диагностике, методы седиментации и компрессорной микроскопии. 

Надійшла 10.04.2015 р. 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 76

УДК 619:615:619:616.995.1:636.4 

MELNYCHUK V., Assistant 
Poltava State Agrarian Academy 

Supervisor – GALAT V., Doctor of Veterinary Science 
evstva@ukr.net 

THERAPEUTICAL EFFICACY OF MEDICAMENTS  

ON THE BASIS OF IVERMECTIN AT TRICHUROSIC INVASION OF PIGS 

У статті наведені результати експериментальних досліджень з вивчення терапевтичної ефективності лікарських засо-
бів на основі івермектину вітчизняного виробництва за трихурозу свиней в умовах фермерського господарства СФГ 
„ЧОБ-99” Гребінківського району Полтавської області. Найбільш ефективним за трихурозної інвазії свиней виявився бро-
вермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово за орального застосування (екстенс- та інтенсефективність станови-
ли 80 та 98,8 % відповідно). Нижчі показники терапевтичної ефективності отримали за використання бровермектин-
грануляту у вигляді лікувально-кормової суміші у дозі 2 г/10 кг маси тіла сім діб підряд до режиму годівлі  
(20 та 85,7 % відповідно). Підшкірне введення хворим свиням бровермектину ін’єкційного у дозі 0,3 см3/10 кг маси тіла 
одноразово призводило до зниження інтенсивності трихурозної інвазії (екстенс- та інтенсефективність становили 10 та 
48,2 % відповідно). 

Ключові слова: свині, трихуроз, лікарські засоби, івермектин, екстенсефективність, інтенсефективність. 

 
Formulation of the problem. The main focus in the livestock industry of our country is to provide 

people in enough high-quality food and raw materials of animal origin. Providing the population of 
Ukraine and meat products processing needs to increase its annual production [6, 7]. Due to the sharp 
reduction in the number and in the number of farms involved in solving this problem, sharply raised the 
question about the intensification of reproduction of the herd. The most promising industry of livestock 
is considered pig production, because pigs due to its useful anatomical and physiological features 
(precocity and prolificacy) can ensure food independence [4, 5]. However, the performance of this task 
can prevent various diseases of pigs, which include and parasitic diseases. Invasive animal diseases are 
distributed and cause economic loss [2, 3]. 

Analysis of recent research and publications. First of all, the successful development of pig 
production depends on the well-being of the veterinary sector. Among parasitic diseases that cause great 
damage to pig industry, include intestinal worm infestations, including trichurosis [1, 5, 9]. 

According to the literature it is known that trichurosic invasion causing great harm to the body of 
animals, especially calves, causing deep pathomorphological changes in the internal organs, especially 
the digestive organs. In pigs infested of trichurises, watch exhaustion, reduced productivity. Sows give 
birth to offspring weakened. In addition, the animals reduced the number of newborn piglets. 
Considerable losses associated with growth retardation and weight loss patient young. So acute is the 
issue of rehabilitation of farms from trichurosis [1, 8]. 

The fight against any invasion of pigs is a difficult and gradual set of measures, based on the 
treatment of animals is and desinvasion of premises, soil, manure. In order specific therapy, veterinary 
doctors use anthelmintic medicaments. 

Despite the large arsenal of various drugs that are used to combat and prevent of helminthoses of 
pigs, search and implementation of anthelmintic preparations domestic production, determining the 
economic feasibility of their use in pig farming is important [8]. 

The purpose and objectives of the study. Defining the therapeutic efficacy of medicaments based 
on ivermectin at trichurosic invasions of pigs. In the problem of research was to examine the 
performance and extens- intensefficacy of brovermectin 2 % oral, brovermectin-granulated, 
brovermektin injection for spontaneous trichurosis of pigs. 

Materials and methods research. Research conducted during 2014–2015 years at the Scientific 
Laboratory of Parasitology Faculty of Veterinary Medicine of Poltava State Agrarian Academy. 
Experimental studies performed at the farm AFE "CHOB-99" Hrebinka District, Poltava region. For 
experiments used a large white breed pigs aged 4–6 months, spontaneously affected of trichurises. 
Coproovoscopical study was carried out by V. Trach [10]. Key indicators defeat of pigs were indicators 
extensiveness and intensity of invasion (EI, II). 

To determine the therapeutic efficacy of anthelmintics RPF "Brovafarma" for trichurosis of pigs were 
formed three groups of experimental and one control group of 10 pigs heads in each (a total of 40 goals). 
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The animals were first injected intramuscularly experimental group brovermectin injection at a dose 
of 0,3 cm3/10 kg body weight once. Piglets second experimental group fed brovermectin-granulated in a 
medical-feed mixture at a dose of 2 g/10 kg seven days in a row according to the mode of feeding. The 
animals of the third experimental group given to drink brovermectin 2 % at a dose of 1 ml/50 kg body 
weight once. Calculated for all livestock dose diluted in one third of the daily requirement of drinking 
water and given to drink within one day. Piglets control group not conducted dehelmintization. 

Efficiency of medicaments was determined on the 7th, 14th, 21st and 28th day after the last 
administration of preparations for performance of extens- and intensefficacy (EE and IE). 

Results and discussion. According to general clinical observations on the use of medicaments side 
effects in animals during the experiment not found. 

Found that the most effective anthelmintics based on ivermectin for of pigs at trichurosic invasion 
was brovermectin 2 % (EE = 80 %, II = 98.8 %) for oral administration (Table 1). 

As can be seen from the table, extensefficacy brovermectin 2 % during the experiment was at 80 %. 
However, the figures ranged intensefficacy of preparation and were as follows: on the 7th day of the 
experiment 98,6 %, on the 14th day – 99,4 %, on the 21st day – 99,3 %, on the 28th – 98,8 %. However, 
complete elimination of pathogens trichurosis not recorded. 

Lower efficiency at trichurosis of pigs received the application brovermectin-granulate as fodder, 
medicinal mixture (EE=20 %, IE=85,7 %). During the experiment EE and IE of preparation gradually 
decreased. So, on the 7th day performance respectively equal to 50 and 89,8 %, on the 14th day – 30 and 
78,5 %, on the 21st day – 20 and 76,4 %, on the 28th day – 20 and 85,7 %. So, brovermectin-granulated 
mainly led to a decrease in the intensity of infestation, which, in our opinion, due to the depressing 
effect of the preparation on oviposition of female worms. 

 
Table 1 – Therapeutic efficacy of medicaments at trichurosis of pigs (n=10) 

Groups of pigs 
(preparation) 

Indicators 

Therapeutic efficacy, % 

after treatment, day 

7th 14th 21st 28th 

№ 1 
(Brovermectin injection) 

ЕЕ 40 40 10 10 

ІЕ 65,7 81,7 79,8 48,2 

№ 2 
(Brovermectin granulated) 

ЕЕ 50 30 20 20 

ІЕ 89,8 78,5 76,4 85,7 

№ 3 
(Brovermectin 2%) 

ЕЕ 80 80 80 80 

ІЕ 98,6 99,4 99,3 98,8 

 
The low therapeutic efficacy in the treatment of pigs suffering from trichurosis showed 

brovermectin injection (EE=10 %, IE=48,2 %). So on the 7th and 14th day of the experiment EE rate was 
under 40 % for IE 65,7 and 81,7 %. Later, on 21st and 28th day of the experiment recorded decrease 
extenseffficacy preparation of the 10 %, intensefficacy – to 79,8 and 48,2 %. 

Thus, the results of their research found that therapeutic efficacy anthelmintics, which based on 
ivermectin depends on the way they were implemented. And for at trichurosic invasion brovermectin  
2 %, brovermectin-granulated and injectable brovermectin not provide a complete exemption from the 
body sick of pigs worms. 

Conclusions. 1. The most efficient (EE=80 %, IE=98,8 %) at trichurosis of pigs was brovermectin  
2 % of an oral dose of 1 ml/50 kg body weight. 

2. Preparations brovermectin-granulated and brovermectin injection resulted in a decrease at 
trichurosic invasion (IE – 85,7 and 48,2 %, respectively) in sick pigs. 

3. Domestic medicinal products based ivermectin (brovermectin 2 %, brovermectin-granulate, 
brovermectin injection) at different application method does not provide a complete exemption from 
trichurises. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Березовський А.В. Основні паразитози свиней, особливості хіміотерапії та профілактики / А.В. Березовський // 
Вет. медицина. – 2006. – № 86. – С. 40–48. 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 78

2. Біла І.Д. Паразитоценози свиней в індивідуальних господарствах / І.Д. Біла // Вет. медицина України: міжвід. 
темат. наук. зб. – Харків, 2001.– Т. 1, № 79. – С. 15–18. 

3. Галат В.Ф. Розповсюдження асоціативних інвазій свиней в умовах лісостепової та степової зон України /  
В.Ф. Галат, М.В. Галат, В.О. Євстаф’єва // Вісник Полтавської ДАА. – 2007. – № 3. – С. 22–24. 

4. Дані Держкомстату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operatіv/operatіv2006/sg/ 
sg_rіk/sg_u/tvar_u.html. 

5. Довгій Ю.Ю. Особливості епізоотології нематодозів свиней у зоні українського полісся / Ю.Ю. Довгій,  
Д.В. Фещенко // Мир ветеринарии. – 2012. – № 3. – С. 62–63. 

6. Іванюта В.Ф. Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Україні / В.Ф. Іванюта // Економіка АПК. – 
2008. – № 10. – С. 25–27. 

7. Лохоня О.І. Стан галузі свинарства й визначення напрямів підвищення ефективності свинини в Україні /  
О.І. Лохоня // Ексклюзивагро. – 2008. – № 4. – С. 43–47. 

8. Олехнович Н.И. Трихоцефалез свиней: монография / Н.И. Олехнович, А.И. Ятусевич. – Витебск, 2001. – 98 с. 
9. Стибель В.В. Аналіз гельмінтологічної ситуації серед свиней у господарствах Львівської області / В.В. Стибель 

// Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2004. – Т. 6, № 2, ч. 1. – С. 197–198. 
10. Трач В.Н. Рекомендации по применению нового метода учета яиц гельминтов и цист простейших в фекалиях 

животных / В.Н. Трач. – К.: Главное управление ветеринарии, 1992. – 13 с. 
 

REFERENCES 

1. Berezovs'kyj A.V. Osnovni parazytozy svynej, osoblyvosti himioterapii' ta profilaktyky / A.V. Berezovs'kyj // Vet. 
medycyna. – 2006. – № 86. – S. 40–48. 

2. Bila I.D. Parazytocenozy svynej v indyvidual'nyh gospodarstvah / I.D. Bila // Vet. medycyna Ukrai'ny: mizhvid. temat. 
nauk. zb. – Harkiv, 2001.– T. 1, № 79. – S. 15–18. 

3. Galat V.F. Rozpovsjudzhennja asociatyvnyh invazij svynej v umovah lisostepovoi' ta stepovoi' zon Ukrai'ny /  
V.F. Galat, M.V. Galat, V.O. Jevstaf’jeva // Visnyk Poltavs'koi' DAA. – 2007. – № 3. – S. 22–24. 

4. Dani Derzhkomstatu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/sg/ 
sg_rik/sg_u/tvar_u.html. 

5. Dovgij Ju.Ju. Osoblyvosti epizootologii' nematodoziv svynej u zoni ukrai'ns'kogo polissja / Ju.Ju. Dovgij,  
D.V. Feshhenko // Mir veterinarii. – 2012. – № 3. – S. 62–63. 

6. Ivanjuta V.F. Stan i problemy vyrobnyctva produkcii' svynarstva v Ukrai'ni / V.F. Ivanjuta // Ekonomika APK. – 2008. 
– № 10. – S. 25–27. 

7. Lohonja O.I. Stan galuzi svynarstva j vyznachennja naprjamiv pidvyshhennja efektyvnosti svynyny v Ukrai'ni /  
O.I. Lohonja // Ekskljuzyvagro. – 2008. – № 4. – S. 43–47. 

8. Olehnovich N.I. Trihocefalez svinej: monografija / N.I. Olehnovich, A.I. Jatusevich. – Vitebsk, 2001. – 98 s. 
9. Stybel' V.V. Analiz gel'mintologichnoi' sytuacii' sered svynej u gospodarstvah L'vivs'koi' oblasti / V.V. Stybel' // 

Naukovyj visnyk LNAVM im. S.Z. Gzhyc'kogo. – 2004. – T. 6, № 2, ch. 1. – S. 197–198. 
10. Trach V.N. Rekomendacii po primeneniju novogo metoda ucheta jaic gel'mintov i cist prostejshih v fekalijah 

zhivotnyh / V.N. Trach. – K.: Glavnoe upravlenie veterinarii, 1992. – 13 s. 

 
Терапевтическая эффективность лекарственных средств на основе ивермектина при трихурозной инвазии 

свиней 

В.В. Мельничук 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований по изучению терапевтической эффективности 
лекарственных средств на основе ивермектина отечественного производства при трихурозе свиней в условиях фермер-
ского хозяйства СФХ „ЧОБ-99” Гребенковского района Полтавской области. Наиболее эффективным при трихурозной 
инвазии свиней был бровермектин 2 % в дозе 1 мл/50 кг массы тела однократно при оральном применении (экстенс- и 
интенсэффективность составили 80 и 98,8 % соответственно). Низкие показатели терапевтической эффективности по-
лучили при использовании бровермектин-гранулята в виде лечебно-кормовой смеси в дозе 2 г/10 кг массы тела семь 
дней подряд до режима кормления (20 и 85,7 % соответственно). Подкожное введение больным свиньям бровермекти-
на инъекционного в дозе 0,3 см3/10 кг массы тела однократно приводило к снижению интенсивности трихурозной ин-
вазии (экстенс- и интенсэффективность составили 10 и 48,2 % соответственно). 

Ключевые слова: свиньи, трихуроз, лекарственные средства, ивермектин, экстенсэффективность, интенсэффек-
тивность. 

 
Therapeutical efficacy of medicaments on the basis of ivermectin at trichurosic invasion of pigs 

V. Melnychuk 

The experimental results of studying the therapeutic efficacy of medicaments based on ivermectin for domestic 
production at trichurosis of pigs in terms of farm Hrebinka District. The most effective at trichurosic invasion of pigs was 
brovermectin 2 % for oral use (extens- and intensefficacy were 80 and 98,8 %, respectively). Lower rates therapeutical 
efficacy obtained by using brovermectin-granules in a medical-feed mixture (20 and 85,7 %, respectively). Subcutaneous 
administration ot sick pigs with brovermectin led to a decrease in the intensity of trichurosic invasion (extens- and 
intensefficacy were 10 and 48,2 %, respectively). 

Key words: pigs, trichurosis, medicaments, ivermectin, extensefficacy, intensefficacy. 
Надійшла 06.04.2015 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  

ЗА ГЕЛЬМІНТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ 

У статті узагальнені особливості розвитку патологічного процесу за гельмінтозної інвазії, які висвітлені у 
вітчизняних та зарубіжних публікаціях. Зокрема, в літературі є повідомлення про те, що антигени гельмінтів стиму-
люють Т- та В-системи імунітету, призводять до нагромадження імуноглобулінів ІgМ, IgG та IgА та ін. Висвітлено 
матеріал про здатність гельмінтів пригнічувати імунні реакції живителів у відповідь на інфікуючі макроорганізм анти-
гени паразитарної, бактерійної та вірусної природи. 

Велика увага у публікаціях приділяється особливостям прояву клітинного та гуморального імунітету, який зале-
жить від виду гельмінта, дози та кратності ураження, стадії розвитку інвазійного процесу. За гельмінтозів має місце 
певний дисбаланс гуморальних та клітинних факторів імунітету. Пригнічення імунної відповіді зумовлює зниження 
ефективності дегельмінтизації, підвищену сприйнятливість до повторного ураження. Водночас багато джерел відзна-
чають, що успіх застосування антигельмінтиків значною мірою залежить від їх впливу на захисні механізми інвазова-
ного організму. Зниження рівня імунобіологічного захисту зумовлює підвищення ступеня супер- і реінвазії гельмінта-
ми та іншими паразитами, ускладнення гельмінтозного процесу хворобами асоціативної етіології  

Ключові слова: гельмінтозна інвазія, розвиток патологічного процесу, імунобіологічна перебудова, клітинний та 
гуморальний імунітет, білки, імуноглобуліни ІgМ, IgG та IgА. 

 
Надзвичайне поширення гельмінтозів та видовий спектр їх збудників, а отже й впровадження 

у практику нових антигельмінтиків потребує подальшого наукового пошуку прогресивних при-
йомів вирішення цієї проблеми, актуальність якої полягає ще і в тому, що гельмінтозну патоло-
гію неможливо розглядати окремо від захворювань іншої етіології. 

Патогенез гельмінтозних захворювань розглядається як складний комплекс взаємопов’язаних 
і взаємообумовлених процесів, які виникають, з одного боку, в результаті патогенетичного впли-
ву гельмінтів, а з іншого, є реакцією-відповіддю організму господаря на проникнення паразитів. 
Вплив гельмінтів на організм пов’язаний з механічною, трофічною, сенсибілізувальною та ток-
сичною їх діями, а також із негативним впливом на мікрофлору кишечнику. Однак, провідна роль 
у формуванні патологічного процесу належить алергії [1, 12]. У ролі алергенів виступають про-
дукти життєдіяльності статевозрілих і личинкових форм гельмінтів. Але личинки є більш актив-
ними продуцентами антигенів – особливо в період линьки.  

Антигенний вплив гельмінтів супроводжується реакціями з боку організму господаря – фізіо-
логічними, імунологічно-специфічними та неспецифічними. Їх розвиток пов’язаний з появою 
алергічних (реагінових) антитіл, основну масу яких за нематодозів складають Іg Е-антитіла (ві-
домі також реагінові антитіла й інших класів – Ig A, Іg G). Вони беруть участь в алергічних реак-
ціях негайного типу, що проявляються як місцево, так і генералізовано. 

Властивості Іg Е-антитіл за нематодозів пов’язані переважно з їх здатністю зв’язуватись із 
тучними клітинами та базофілами і в присутності антигенів викликати їх дегрануляцію з виді-
ленням амінів. Гістамін, який надходить в результаті цього в кишечник, може зумовлювати роз-
виток алергії негайного типу. 

Н.R. Міllеr, J.F. Нuntley [31] дійшли висновку, що активні аміни, які виділяють тучні клітини, 
руйнують епітелій стінок кишечнику, в результаті чого підсилюється приплив в кишечник анти-
тіл, що руйнують паразитів.  

Реакції гіперчутливості негайного типу формують гостру фазу більшості гельмінтозів. Алер-
гічні реакції сповільненого типу є формою клітинного імунітету, за якого первинною є взаємодія 
з антигеном гельмінтів не антитіл, а сенсибілізованих малих лімфоцитів [4, 5]. 
                                                      
© Пономар С.І., Сорока Н.М., Гончаренко В.П., Пономар З.С., 2015. 
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До реакцій, які розглядаються як неспецифічні захисні механізми, відносять: утворення паразита-
рних гранульом, еозинофілів, алергічне запалення стінок кишечнику, бронхів, жовчних протоків.  

Реакції гіперчутливості сповільненого типу лежать в основі феномена «самозвільнення» від 
гельмінтів. Багато дослідників вважають, що механізм «самозвільнення», крім запальної реакції 
та підсилення перистальтики включає також і вплив на паразитів специфічних антитіл, які ушко-
джують їхній тегумент та порушують нормальний перебіг біохімічних процесів [6]. 

L.А. Міtchеl еt аl. [32] спостерігали в кишечнику мишей у період виведення Nірроstrоngуlus 

brаsіlіеnsis запальний інфільтрат, що складався з еозинофілів, лімфоцитів, плазматичних клітин, 
макрофагів, хмарних клітин слизової оболонки. Передбачається, що в імунній елімінації збудни-
ків беруть участь Ig G-антитіла й слиз, а накопичення хмарних клітин слизової та бокалоподібних 
клітин у ділянках запалення регулюється імунними Т-клітинами. 

Елімінація паразитів із кишечнику проходить під дією фосфоліпази, яка продукується еози-
нофілами, посилена продукція яких та міграція в пошкоджену зону стимулюється лімфокінами, 
що виділяються з Т-лімфоцитів у разі їх взаємодії з антигеном. 

Імунітет за гельмінтозів частіше буває відносним, нетривалим, ступінь його напруження за-
лежить від інтенсивності й кратності повторних уражень. Результатом імунобіологічної перебу-
дови організму за гельмінтозів є: довготривала затримка розвитку паразитів на стадії личинки в 
організмі господаря, нерівномірність розвитку гельмінтів одної генерації, зниження екстенсивно-
сті й інтенсивності інвазії за супер- і реінвазії порівняно з інвазією, що розвивається в результаті 
первинного ураження, розвиток імунобіологічної толерантності до екзогенних антигенів. 

Паразитування гельмінтів в організмі господаря супроводжується розвитком імунної відповіді із 
залученням у нього різноманітних клітинних і гуморальних феноменів, а також реакції гіперчутливо-
сті негайного й сповільненого типів. Імунобіологічна перебудова організму за паразитарних хвороб, 
будучи фактором захисту, водночас слугує основним патогенетичним фактором [7, 11]. 

Питання клітинної та гуморальної відповіді вивчалось багатьма вітчизняними й зарубіжними 
дослідниками за різних гельмінтозів. Імунокомпетентні клітини знаходяться в певній кооперати-
вній взаємодії. Функцію забезпечення імунокомпетентності лімфоїдних клітин та регуляції фун-
кції В-системи виконує Т-система. Т-лімфоцити беруть участь у реакціях клітинного імунітету; 
В-клітини, трансформуючись у плазматичні, які синтезують антитіла, зумовлюють гуморальну 
імунну відповідь. 

Встановлена послідовність  включення в імунну відповідь за гельмінтозів Т- і В-лімфоцитів. 
P. Khoury та E. Soulsby, вивчаючи поверхневі детермінанти імунокомпетентних клітин у тварин, 
заражених аскарисами, спостерігали в перші дні розвитку інвазії збільшення чисельності  
Т-лімфоцитів, а через 2 дні – В-клітин [14, 30]. 

Дані літератури свідчать про різноманітні зміни Т- і В-систем імунітету за нематодозної інва-
зії людини й тварин. 

К. Каrmаnska та L. Місhаlska [29] спостерігали активацію Т-лімфоцитів слизової голодної 
кишки, жувальних м’язів, селезінки, мезентеріальних та підм’язових лімфовузлів у мишей через 
20 діб після експериментального зараження їх трихінелами. В цей період кількість дорослих осо-
бин паразитів у кишечнику різко знижувалась. 

Деякі автори спостерігали збільшення кількості Т-лімфоцитів також за аскарозу свиней та ас-
карозу мурчаків. 

Дані ряду авторів свідчать про те, що в період міграційної фази нематодозного процесу акти-
вуються як Т-, так і В-системи імунітету [16]. 

Зокрема, О.Г. Полєтаєва у білих мишей за експериментального аскарозу спостерігала збільшення 
кількості розеткоутворювальних Т- і В-лімфоцитів із 3-го дня після зараження. Максимальних величин 
ці показники досягли на 15-й день і залишались підвищеними до 60 дня (межа спостережень) [24]. 

У свиней, експериментально заражених А. suum, встановили збільшення Т- і В-лімфоцитів у 
крові з 3-го дня інвазії (максимальна кількість імунокомпетентних клітин спостерігалась на 13-й 
день зараження). 

М. Веnkоvа et аl. виявили збільшення Т- і В-лімфоцитів у селезінці і лімфатичних вузлах му-
рчаків. Через 21 день після зараження ці показники повертались до норми [28].  

М.В. Якубовський [27] констатував збільшення кількості Т- і В-лімфоцитів у крові свиней за 
моноінвазій – аскарозної, трихурозної, езофагостомозної та змішаних кишкових нематодозах. 
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Вірогідні зміни кількості Т-лімфоцитів за трихурозу відмічались з 5-го дня інвазії, езофагостомо-
зу – з 10-го і залишались підвищеними до 71 дня. За аскарозу та змішаного інвазування поросят 
збільшення Т-лімфоцитів установлено вже через день після зараження, досягаючи максимально-
го значення за аскарозу на 10-й, змішаних нематодозів – на 3 і 8-й дні інвазійного процесу. Збі-
льшення кількості В-лімфоцитів за трихурозу спостерігали через 3 дні, езофагостомозу – через  
1 день після зараження і цей рівень утримувався до 71 дня, досягаючи максимального значення за 
трихурозу й езофагостомозу на 58-й день інвазійного процесу. 

І.С. Канигіна [15] встановила за диктіокаульозу овець збільшення вмісту Т-лімфоцитів. Автор 
пов’язує це із посиленням кілерної і супресорної функцій Т-системи, а супресію імунокомпетен-
тних клітин, яка реєструвалась через 2 тижні після зараження, – із попереднім посиленням  
Т-супресорної активності. Вторинна активація Т- і В-лімфоцитів досягла максимуму до моменту 
закінчення міграції личинок диктіокаул. Вчена вважає, що це відбувається внаслідок посилення 
хелперної активності Т-системи. 

Стимулювальну дію інвазії на Т- і В-системи імунітету підтверджують результати досліджень 
Е.С. Лейкіної [21]. Також деякі автори у крові свиней, експериментально заражених езофагосто-
мами, виявляли підвищений вміст лімфоцитів. 

У поросят за експериментального аскарозу констатували підвищення кількості В-клітин із 
перших днів інвазії. Максимальну кількість В-лімфоцитів виявили на 17-й день після зараження. 
До 20-го дня кількість цих клітин знижувалась до початкового рівня. 

Поряд із викладеним вище у літературі є дані, які свідчать про зниження активності клітин-
ного імунітету за нематодозів. Так, Т.К. Раісов із співавт. [25] спостерігали зниження рівня  
Т-лімфоцитів у мурчаків за трихінельозу. Максимально цей показник був знижений на 15–25 дні 
інвазії і досяг початкового рівня до 90-го дня [17, 18]. 

Значне зменшення кількості в крові людей, заражених трихінелами, Т- і В-лімфоцитів і збі-
льшення кількості 0-лімфоцитів констатували В.С. Васильєв зі співавт. [3]. 

Про зниження вмісту в периферичній крові Т- і В-лімфоцитів за нематодозної інвазії повідо-
мляють також  К.М. Лобан із співавт. [22] – у людей, хворих анкілостомідозами та трихурозом, 
І.А. Гаджиєва (1986) та К.С. Балаян (1987) – за перманентного ураження ягнят стронгілятами 
шлунково-кишкового каналу.  

Е.Х. Даугалієва та С.І. Пономар [10] реєстрували зниження репродукції Т-клітин і пригнічен-
ня рецепторного апарату Т-лімфоцитів у свиней, спонтанно інвазованих аскарисами та трихури-
сами. 

Одним із показників імунобіологічної перебудови організму за нематодозної інвазії є зміна 
рівня білка і його функцій. 

Ряд авторів за експериментального трихурозу свиней спостерігали збільшення загального бі-
лка, бета-глобулінів, зниження альбумінів у сироватці крові. В літературі також є дані про змен-
шення вмісту в крові свиней загального білка, альбумінів і підвищення рівня глобулінів у разі 
значного ураження трихурисами. 

М.В. Якубовський [27] встановив, що одночасне інвазування свиней аскарисами, трихуриса-
ми і езофагостомами спричиняє збільшення загального білка та глобулінів (б1-глобуліна, гамма-
глобулінів) і зниження рівня альбумінів у крові. 

У публікаціях 60–70-х років є дані про підвищення  рівня загального білка, глобулінів і зниження 
вмісту альбумінів у сироватці крові за трихінельозу, метастронгільозу свиней, ларвального аскариозу 
курчат. Також повідомляється  про підвищення рівня гамма-глобулінів за інвазування організму, що 
свідчить про накопичення специфічних антитіл в організмі  за гельмінтозів. 

Дані літератури повідомляють про те, що антитіла гельмінтів належать до 4 класів 
імуноглобулінів – Іg М, Ig А, Іg G, Ig E. Співвідношення антитіл різних класів імуноглобулінів 
змінюються залежно від виду збудника й стадії інвазійного процесу. На початковій фазі антиті-
лоутворення, як правило, проходить збільшення антитіл, яке пропорційне тривалості дії антиге-
нів гельмінтів, їх дозі, інтенсивності пошкоджень тканин личинками. Надалі відбувається підви-
щення вмісту Іg G-антитіл, ступінь якого залежить від генетичних особливостей господаря,  
і частково – підвищення Ig А [9]. 

М.В. Якубовський [27] у процесі визначення рівня імуноглобулінів у крові поросят, зараже-
них кишковими нематодами, спостерігав підвищення рівня Іg М, Іg G та Іg А. За аскарозу вірогі-
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дне збільшення Іg М встановлено на 11-й день інвазії, Іg G i Ig A – на 21-й день. Порівняно з ас-
карозом, за трихурозу й езофагостомозу рівень Іg M у крові не досягав такого високого значення, 
а рівень Ig A збільшився на 11-й (за трихурозу) і 70-й (за езофагостомозу) дні інвазійного проце-
су. Змішане інвазування свиней аскарисами, трихурисами й езофагостомами спричинило більш 
значне, порівняно з моноінвазією, підвищення в крові Ig G. При цьому також спостерігалось під-
вищення вмісту Ig М та Іg А. 

За експериментального езофагостомозу свиней деякі автори спостерігали підвищення рівня  
Ig G і Іg А та незначне зниження концентрації в крові Іg М. 

Дослідження показали, що розвиток гельмінтозного процесу, перебіг та наслідки захворю-
вання не можна пояснити лише явищами алергії й імунітету. У разі інфекції всі типи алергічних 
та паралергічних реакцій знаходяться в безпосередній залежності від стану імунобіологічної реа-
ктивності зараженого організму, зокрема від факторів неспецифічної резистентності, як найбільш 
чутливого показника загального стану організму. 

Водночас, багато дослідників констатували факти зміни показників неспецифічної резистен-
тності організму за гельмінтозів. 

Є повідомлення про те, що зараження гельмінтами у ранньому віці призводить до виникнення 
імунобіологічної  толерантності, яка стримує розвиток імунітету. Це пояснюється зниженням за-
гальної резистентності організму тварин вже в перші дні життя і є однією з причин високої екс-
тенсивності та інтенсивності інвазії.  

Деякі автори, вивчаючи динаміку бактерицидної, комплементарної і лізоцимної активностей 
крові у свиней, експериментально заражених аскарисами та езофагостомами, дійшли висновку, 
що за цих нематодозів знижується активність неспецифічних факторів імунітету.  

За вивчення природної резистентності організму овець і кроликів, експериментально зараже-
них трихурисами, стронгілоїдами та нематодирами, спостерігалося зниження рівня нормальних 
антитіл, комплементарної та лізоцимної активностей крові тощо, починаючи з 5–10 доби після 
зараження. У фазі яйцекладки гельмінтів відзначалося прогресуюче зниження титру антитіл, лі-
зоцимної та комплементарної активності. 

Дослідники, вивчаючи різні аспекти стронгілоїдозної інвазії у овець, дійшли висновку, що 
зараження кітних вівцематок личинками стронгілоїд призводить до різкої зміни загальної резис-
тентності організму як вівцематок, так і плода. Також встановлена пряма залежність між станом 
комплементарної та лізоцимної активності  й дозою введення інвазійних личинок. 

Установлено, що пригнічення нематодами захисних реакцій макроорганізму може впливати 
на ефективність профілактичних вакцинацій [27]. 

Підсумовуючи короткий огляд літератури з цієї проблеми, можна сказати, що в організмі  
господаря за нематодозної інвазії проходить багатостороння імунобіологічна перебудова, яка 
включає різні феномени клітинного й гуморального імунітету, а також зміни активності факторів 
природної резистентності [19, 20]. 

Ряд авторів повідомляють, що антигени гельмінтів, Т- і В-системи імунітету, зумовлюють на-
копичення імуноглобулінів Ig M, Ig G та Ig А [12]. Водночас у літературі накопичений значний 
матеріал про здатність гельмінтів пригнічувати імунні реакції господаря на антигени, які 
виділяються ними та різними, інфікуючими макроорганізм, антигенами паразитарної, 
бактеріальної та вірусної природи [26]. 

Особливості прояву клітинного й гуморального імунітету залежать від виду гельмінта, дози 
та кратності зараження, стадії розвитку інвазійного процесу. Змішане інвазування тварин спри-
чиняє більш патогенну дію, ніж зараження гельмінтами одного виду. 

Глибина порушень у системі імунітету корелює зі ступенем тяжкості інвазійної хвороби і 
пов’язана із супресивною дією збудника на Т-систему [26]. Це призводить до порушень клітинної 
ланки та її регуляторного впливу, що зумовлює неконтрольовану імунну відповідь. Гіперпродук-
ція специфічних антитіл і тривала стимуляція антигенами створюють сприятливі умови для утво-
рення імунних комплексів. 

Обговорюються різні механізми пригнічення впливу антигенів гельмінтів на імунну систему. 
Деякі автори пов’язують це зі зміною складу популяції Т-лімфоцитів, зокрема, зі збільшенням  
Т-супресорів, що пригнічують метаболізм інших субпопуляцій Т-лімфоцитів та диференціювання 
В-лімфоцитів у плазматичні клітини. 
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Одним із важливих механізмів імуносупресії є пригнічення проліферації Т- та В-лімфоцитів 
особливими цитотоксичними речовинами, що продукуються гельмінтами. 

Гельмінти здатні пригнічувати захисні реакції організму господаря до інших інфікуючих його 
антигенів. Однією із причин гетерологічної імуносупресії може бути феномен конкурування ан-
тигенів, за якого Т-лімфоцити, активовані антигенами гельмінтів, пригнічують здатність  
В-лімфоцитів виробляти антитіла до антигенів іншого інфікуючого агента [27]. 

Більшість дослідників що спостерігали активацію Т- і В-систем імунітету, вивчали вплив ек-
спериментальної інвазії на імунний статус господаря. При цьому нечисленні зараження виклика-
ли збільшення кількості як Т-, так і В-лімфоцитів у перші дні після інвазування. Однак, за перма-
нентного зараження, для якого характерне систематичне надходження інвазійного початку в ор-
ганізм господаря, вчені частіше зустрічаються із фактом пригнічення імунної відповіді. Передба-
чається, що при цьому імунні комплекси антиген-антитіло, які надходять у результаті введення в 
організм великої кількості антигену, утворені за участі Ig G-антитіл, здатні через Fc-рецептори 
активувати Т-супресори і в результаті цього пригнічують імунну відповідь. Антитіла, що нако-
пичуються при цьому в організмі реагують з антидетермінантними ділянками раніше синтезова-
них антитіл. Антиідіотипові антитіла здатні взаємодіяти з імуноглобуліновими рецепторами  
В-лімфоцитів, пригнічуючи здатність цих клітин синтезувати відповідні антитіла [13]. 

Таким чином, за гельмінтозів спостерігається певний дисбаланс гуморальних та клітинних 
факторів імунітету. Пригнічення імунної відповіді, зниження імунобіологічної реактивності ор-
ганізму зумовлюють зниження ефективності дегельмінтизацій, підвищену сприйнятливість до 
повторного зараження [8]. 

Дослідження імунобіологічної реактивності за гельмінтозів мають як теоретичне, так і прак-
тичне значення – дозволяють більш повно вивчити відносини в системі паразит-господар, що дає 
можливість проводити не тільки етіотропну, а й патогенетичну терапію, і цим пом’якшити чи не 
допустити патогенний вплив гельмінтів [23]. 
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Особенности развития патологического процесса при гельминтозной инвазии 

С.И. Пономарь, Н.М. Сорока, В.П. Гончаренко, З.С. Пономарь  
В статье обобщены особенности развития патологического процесса при гельминтозной инвазии, которые 

освещены в отечественных и зарубежных публикациях. В частности  имеются сообщения о том, что антигены гельми-
нтов стимулируют Т- та В-системы иммунитета, приводят к накоплению иммуноглобулинов ІgМ, IgG, IgА и др. Изло-
жен материал о способности гельминтов угнетать иммунные реакции хозяина в ответ на инфицирующие макроорга-
низм антигены паразитарной, бактерийной и вирусной природы. 

Большое внимание в публикациях уделяется особенностям проявления клеточного и гуморального иммунитета, 
который зависит от вида гельминта, дозы и кратности заражения, стадии развития инвазионного процесса. При гель-
минтозах имеет место соответствующий дисбаланс гуморальных и клеточных факторов иммунитета. Угнетение имму-
нного ответа приводит к снижению эффективности дегельминтизации, повышенной восприимчивости к повторным 
заражениям. В то же время многие источники отмечают, что успех использования антгельминтиков в значительной 
степени зависит от их влияния на защитные механизмы инвазированного организма. Снижение уровня иммунобиоло-
гической защиты приводит к повышению степени супер- и реинвазии гельминтами и другими паразитами, осложне-
нию гельминтозного процесса заболеваниями ассоциативной этиологии.  

Ключевые слова: гельминтозная инвазия, развитие патологического процесса, иммунобиологическая перестрой-
ка, клеточный и гуморальный иммунитет, белки, иммуноглобулины ІgМ, IgG та IgА. 

Надійшла 09.04.2015 р. 

 
 
 
 
 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1'2015. 
 

 86

 
ФАРМАКОЛОГІЯ І ТОКСИКОЛОГІЯ 
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 ©  

ЗОЛОТАРЕВ К.В., БЕЛКО А.А., ЛЯХ А.Л.,  
МАЦИНОВИЧ А.А., кандидаты вет. наук 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», Республика Беларусь 

ТОКСИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА БИОСТИМ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ  

Изучены патоморфологические и гистологические изменения внутренних органов белых крыс и мышей с целью 
определения токсико-фармакологических свойств препарата Биостим (электроактивированного раствора на основе 
католита щелочного). 

Доказано, что препарат Биостим (рН=9–11), в условиях однократного энтерального введения в дозе 5 мл для крыс 
и 1 мл на животное для мышей и внутрибрюшинного в дозе 4 мл на животное для крыс и 0,8 мл для мышей не оказы-
вает сильного общетоксического действия на организм животных. 

Ключевые слова: препарат Биостим, католит щелочной, токсичность, гистологическая структура, зернистая дистрофия. 
 

Постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций. По статистическим 
данным ветеринарной службы Республики Беларусь и отчетным данным управлений ветеринарии 
областей, заболеваемость новорожденных телят в отдельных хозяйствах достигает 90–100 %, из 
них около 70 % приходится на патологию органов пищеварения незаразной этиологии, а именно на 
диспепсию телят [1, 2, 3]. 

Изменения, происходящие в организме телят при желудочно-кишечных заболеваниях, имеют то-
тальный характер, приводят к нарушению всех видов обмена и способствуют накоплению токсичных 
продуктов, которые становятся в дальнейшем причиной развития эндогенной интоксикации [4]. 

В настоящее время практика показывает, что применяемые средства борьбы с интоксикацией 
организма требуют усовершенствования. Некоторые из рекомендуемых схем отличаются сложнос-
тью выполнения в производственных условиях и высокой стоимостью, что сдерживает их широкое 
применение в ветеринарии.  

Учитывая вышеизложенное, изучение токсико-фармакологических свойств и профилактичес-
кой эффективности электрохимически активированного раствора натрия хлорида (препарат Биос-
тим) при лечении желудочно-кишечных заболеваний у телят является актуальным направлением, 
которое позволит повысить эффективность лечебных мероприятий и увеличить сохранность моло-
дняка крупного рогатого скота. 

Католит – электрохимически активированный раствор, не имеющий запаха, содержащий высо-
коактивные неустойчивые гидроксил соединения, придающие раствору выраженные восстановите-
льные свойства и высокую химическую активность. 

Цель наших исследований – изучение токсико-фармакологических свойств препарата Биостим 
электрохимически активированного водного раствора на основе католита щелочного. 

Материал и методы исследований. Постановку опыта проводили в условиях клиники кафед-
ры внутренних незаразных болезней животных. Лабораторные исследования проходили в Научно-
исследовательском институте прикладной ветеринарной медицины и битехнологии, в лаборатории 
световой и электронной микроскопии, в лаборатории кафедры патологической анатомии и гисто-
логии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

Для изучения токсико-фармакологических свойств препарата Биостим из группы электрохими-
чески активированных водных растворов натрия хлорида, а также для обоснования его применения 
в ветеринарной практике необходимо оценить острую токсичность электрохимически активиро-
ванного раствора на основе католита щелочного. 

Для проведения опыта было отобрано 15 белых лабораторных крыс и мышей. Были составле-
ны две опытные группы, в каждой по 5 голов мышей и крыс. Также была группа сравнения (кон-
троль). Первой опытной группе внутрижелудочно (энтерально) вводили раствор биостим (РН=9–11, 
ОВП=-854,2), полученного на установке «Аквамед» АП-1, в дозе 5 мл на животное для крыс и  
1 мл для мышей. Второй группе производили внутрибрюшинное введение 3 мл на животное для 
крыс и 0,8 мл для мышей. Введение раствора проводили раз в сутки, в течение 5 дней. Опытным 
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группам для определения токсических свойств препарата производили введение дозы повышен-
ной в 1,5 раза от рекомендуемой, в перерасчете на единицу массы животного. Группе контроля 
раствор не вводили. Условия содержания и кормления во всех группах были идентичные. 

Отбор проб тканей внутренних органов для гистологического исследования проводили на 
границе здорового и пораженного участков. Фиксацию проб проводили в 10 % формалине. Гис-
тосрезы готовили на криотоме фирмы Microm. Гистопрепараты окрашивали гематоксилин-
эозином. Микроскопию проводили на микроскопе OLIMPUS BX 51. Обработку полученных изо-
бражений проводили на ПК с использованием программы cellSensStandart. 

Результаты исследований и их обсуждение. У животных при внутрибрюшинном введении 
раствора наблюдалось легкое возбуждение, которое исчезало спустя непродолжительное время, 
признаки угнетения отсутствовали. 

Во время периода наблюдения подопытные животные оставались активными, аппетит присутст-
вовал, акт мочеиспускания и дефекации не нарушен, реакция на внешние раздражители сохранялась. 
Признаков рвоты и слюнотечения выявлено не было. Наличия парезов, параличей, тонико-
клонических судорог и мышечных подергиваний не наблюдалось. Шерстный покров на протяжении 
периода наблюдения оставался эластичным, гладким и блестящим, хорошо удерживался в коже. Цвет 
кожных покровов оставался бледно-розовым. Слизистая оболочка ротовой полости у исследуемых 
животных была гладкая, блестящая, бледно-розовая, без наложений, кровоизлияний и нарушения 
анатомической целостности. В период наблюдения гибели подопытных животных не наблюдалось.  

При вскрытии и макроскопическом изучении внутренних органов (селезенки, печени, кишеч-
ника, почек, мочевого пузыря и брюшины) у крыс и мышей опытных групп явных различий с 
контрольной группой не было выявлено. 

Слизистая оболочка кишечника у животных опытных групп была бледно-розового цвета, 
эластичная, гладкая, блестящая. Отек, гиперемия, кровоизлияния, изъязвления отсутствовали.  

Селезенка не увеличена в размерах, капсула не напряжена, поверхность гладкая, блестящая, 
темно-вишневого цвета, консистенция мягкая. 

Печень и почки у подопытных животных были естественных размеров, не увеличены, струк-
тура органов выражена и хорошо различима.  

Мочевой пузырь и брюшина у крыс опытных групп не имели признаков отека и воспалительной 
реакции, и не отличались от состояния одноименных органов у животных контрольной группы. 

Микроскопически в структуре печени у крыс с пероральным введением препарата отмечается не-
значительная зернистая дистрофия гепатоцитов и небольшое расширение пространств Диссе (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Гистологическая структура печени крысы из группы 

с пероральным введением препарата: 1 – незначительные участки 

зернистой дистрофии; 2 – расширение пространств Диссе. 

Окраска гематоксилин-эозином. Х-250. 

 

Зернистая дистрофия носит альтернативный характер, как правило, не влечет за собой функциона-
льной недостаточности печени и является обратимым процессом. Это наиболее распространенный вид 
поражения гепатоцитов при воздействии на организм различных факторов как патогенного, так и непа-
тогенного характера. Базальная поверхность гепатоцитов обращена в сторону перисинусоидного про-
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странства Диссе. В это пространство вступают многочисленные микроворсинки, что увеличивает акти-
вную поверхность гепатоцитов. Само перисинусоидное пространство представляет собой узкую щель 
(шириной 0,2–1 мкм). Если одну стенку его образует базальная поверхность гепатоцитов, то другую – 
стенка синусоидного гемокапилляра. В пространстве Диссе находятся жидкость, богатая белками, а 
также аргирофильные фибриллы, единичные фибробласты, отростки звездчатых клеток и др. В нем 
обнаруживаются особые мелкие клетки – перисинусоидальные липоциты, или клетки Ито. Они обла-
дают способностью накапливать в цитоплазме липиды и депонировать жирорастворимые витамины. 
Эти клетки рассматривают как особый тип соединительнотканных интерстициальных клеток. Таким 
образом, небольшое расширение пространств Диссе имеет компенсаторно-приспособительный харак-
тер и является показателем интенсивных обменных процессов протекающих в печени. Гистологическая 
структура печени крыс группы с внутрибрюшинным введением препарата не имеет особых отличий от 
группы контроля (рис. 2 и 3). 

 

  
 

Рис. 2. Гистологическая структура печени крыс 

группы с внутрибрюшинным введением препа-

рата. Окраска гематоксилин-эозином. Х-250. 
 

 

Рис. 3. Гистологическая структура здоровой пе-

чени крыс группы контроля. Окраска гематок-

силин-эозином. Х-250. 
 

При морфологическом исследовании почек у крыс из группы перорального введения препа-
рата также были выявлены участки зернистой дистрофии и небольшое расширение почечных 
клубочков и канальцев. Это является проявлением начальной обратимой стадии поражения, ука-
зывающей на повышенную функциональную нагрузку на печень (рис. 4). 

На рисунке 5 представлен морфологический рисунок почки крысы при внутрибрюшинном 
введении препарата. В отличие от морфологической структуры почки крыс группы контроля, в 
опытной группе отмечается незначительный отек почечных клубочков. 

 

  
 

Рис. 4. Гистологическая структура почки крыс 
группы с пероральным введением препарата: 1 – 

участки зернистой дистрофии; 2 – небольшое 
расширение почечных клубочков; 3 – расшире-
ние почечных канальцев. Окраска гематокси-

лин-эозином. Х-250. 

 

Рис. 5. Гистологическая структура почки крысы 
из группы с внутрибрюшинным введением пре-
парата: 1 – незначительный отек почечных клу-
бочков. Окраска гематоксилин-эозином. Х-250. 
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На рисунке 6 представлен морфологический рисунок почки крысы из группы контроля. 
 

   
 

Рис. 6. Гистологическая структура почки крысы из группы 

контроля. Окраска гематоксилин-эозином. Х-500. 

 
При исследовании гистологической структуры миокарда (рис. 7, 8) и брюшной стенки ника-

ких изменений выявлено не было. 
 

  

 

Рис. 7. Гистологическая структура здорового  

миокарда крыс контрольной группы.  

Окраска гематоксилин-эозином. Х-250. 

 

 

Рис. 8. Гистологическая структура миокарда 

крыс опытных групп. 

Окраска гематоксилин-эозином. Х-250. 

 
В соответствии с классификацией веществ по степени опасности при внутрижелудочном вве-

дении испытуемые вещества были отнесены к 4 классу опасности (малоопасные вещества). 
Выводы. Препарат Биостим (рН=9–11), в условиях однократного энтерального введения в 

дозе 5 мл для крыс и 1 мл на животное для мышей и внутрибрюшинного в дозе 4 мл на животное 
для крыс и 0,8 мл для мышей не оказывает сильного общетоксического действия на организм 
животных. Все присутствующие изменения выявляются только на морфологическом уровне и 
имеют обратимый характер. Согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, по параметрам острой 
внутрижелудочной токсичности, раствор относится к IV классу опасности, LD 50>5500 мг/кг 
(малоопасные вещества). 
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Токсико-фармакологічні властивості препарату Біостим та його застосування у ветеринарній практиці 
К.В. Золотарьов, А.А. Бєлко, А.Л. Лях, А.А. Мацинович  

Вивчено патоморфологічні і гістологічні зміни внутрішніх органів у білих щурів і мишей з метою визначення ток-
сико-фармакологічних властивостей препарату Біостим (електроактивованого розчину на основі католіту лужного).  

Доведено, що препарат Біостим (рН=9–11), в умовах одноразового ентерального введення в дозі 5 мл для щурів і 1 мл 
на тварину для мишей і внутрішньочеревного в дозі 4 мл на тварину для щурів і 0,8 мл для мишей не  справляє загально-
токсичної дії на організм тварин. 

Ключові слова: препарат Біостим, католіт лужний, токсичність, гістологічна структура, зерниста дистрофія. 
Надійшла 06.04.2015 р. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЗІНФЕКТАНТА  

ГЕОЦИД ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ 

Аерозольна обробка повітря, робочих поверхонь ділянок дорощування, виробничого устаткування 0,5 % розчином 
Геоциду на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГ-ГХ), бензалконію хлориду та дельтаметрину дозво-
ляє досягти якісної дезінфекції типового тваринницького комплексу в умовах високих попередніх рівнів контамінації 
патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою, не проявляючи негативної імунотропної дії на тварин. 

Ключові слова: дезінфекція, бактерицидний інсектицид Геоцид, вологість, мікрофлора, морфологія крові, фаго-
цитарний індекс, фагоцитарне число, імунний потенціал. 

 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологічний процес 
утримання продуктивних тварин в ряді господарств України недостатньо забезпечений вітчизня-
ними ефективними засобами попередження хвороб інфекційної етіології, зумовлених умовно-
патогенною мікрофлорою. Безумовно це потребує розробки нових, ефективних методів і засобів 
забезпечення стабільного ветеринарного благополуччя тваринництва й охорони здоров’я насе-
лення [1–3]. 

В системі ветеринарно-санітарних заходів на тваринницьких об’єктах провідне місце займає 
дезінфекція, основне призначення якої полягає у розірванні епізоотичного ланцюга поширення 
хвороб від джерела інфекції до чутливого організму. Дезінфекційні заходи мають бути ефектив-
ними у біологічному, екологічному та економічному відношенні [4, 5]. 

В сучасних умовах ведення тваринництва доступні до використання як вітчизняні, так і зарубіжні 
дезінфікуючі засоби, є досить дорогими, екологічно небезпечними, здатні призводити до корозії, ма-
ють незначний спектр дії відносно різних видів мікроорганізмів та високу токсичність [6].  

Тому, актуальним науковим завданням є розробка нових рецептур дезінфікуючих засобів, 
введення до їхнього складу нових діючих речовин, які б мали широку бактерицидну ефектив-
ність, економічну доцільність та відповідали вимогам екологічної безпеки [7]. 

Мета роботи полягала у розробці біологічних і технологічних основ системи дезінфекції, 
призначеної для свинарських приміщень, що забезпечує ефективне знезараження, екологічну чи-
стоту проведених заходів, безпеку для персоналу та тварин. 
                                                      
© Коваленко В.Л., Лясота В.П., Балацький Ю.О., 2015. 
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Матеріал і методи досліджень. Об'єктом досліджень був дезінфікуючий засіб Геоцид, дію-
чими речовинами якого є полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ-ГХ), бензалконію хло-
рид та дельтаметрин. (Патент на корисну модель № 87035 від 27.01. 2014 р. Бюл. № 2; ТУ У 20.2-
05510830-001:2013 «Препарат бактерицидний «Геоцид», Реєстраційне посвідчення наказ Держа-
вної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 26.12.2014 р., № 4265 зареєстрований 
препарат «Геоцид» № АВ-05666-03-14 від 26.12.14 р). 

Засоби: 0,5 % розчин Геоциду та 2,0 % розчин натрію гідроксиду (контроль) диспергували за до-
помогою установки «Ураган». Її експлуатаційні характеристики: дисперсність аерозолю – 5–30 мкм 
(80 % фракції), питома мінімальна витрата дезінфектантів – 150–200 мл/хв. Експозиція препара- 
тів – 60 хв.  

Методи досліджень – зоогігієнічні, зоотехнічні (загальноприйнятими методами М.В. Демчук 
та ін., 1994) [8]. Дослідження показників мікроклімату приміщення проводили тричі протягом 
періоду досліджень. 

Результати досліджень та їх обговорення. В результаті досліджень було установлено, що у 
всіх секторах на ділянках дорощування поросят відзначений виражений мікробний фон, що хара-
ктеризується різноманітною асоціацією мікроорганізмів бактеріальної, вірусної і грибкової при-
роди. За результатами кількісного аналізу серійних розведень проб, орієнтовний рівень контамі-
нації становив близько 0,9–1,0 млн колонієутворювальних одиниць (КУО) на 1 см2 площі. Після 
обробки повітря, поверхонь приміщень і устаткування виробничих ділянок методом дезінфекції, 
засобом який використовують в господарствах, кількість мікроорганізмів в аналізованих пробах 
знизилась в три-чотири рази. Ці рівні контамінації значно перевищували нормовані показники 
для цехів дорощування. Одним з досліджуваних дезінфектантів для контролю був натрій їдкий 
2,0 % концентрації (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Гігієнічні і санітарно-бактеріологічні показники параметрів мікроклімату у тваринницьких  

                      приміщеннях після застосування Геоциду (M±m, %, n=8) 

Група поросят 
в досліді 

Кількість 
голів 

Температура, oC 
Відносна 
вологість 

Конц. 
аміаку, 
мг/м3 

Конц. 
вуглекислого  

газу 

Конц. 
сірководню 

0,5 % Геоцид 
1 (до дез.) 30 19,0±0,6 75,3±1,2 15,0±0,4 0,17±0,03 0,05±0,002 

2 (після дез.) 30 20,0±1,8 76,5±0,7 14,0±0,3* 0,19±0,02 0,02±0,001 
Контроль: 2,0 % Натрію гідроксид 

1 (до дез.) 30 20,1±1,4 78,7±1,5 17,0±0,3 0,22±0,03 0,07±0,003 
2 (після дез.) 30 21,5±1,8 77,2±0,2 15,0±0,9* 0,24±0,04 0,04±0,002 
Норма  15 70–75 20 0,25 10 

 

        Примітка: *- р≤0,05. 

 
За обробки повітря приміщень, поверхонь устаткування 0,5 % водним розчином Геоциду вда-

лося за 60 хв досягти зниження рівнів мікробної контамінації в 40000–100000 разів (кількість 
КУО становила 9–32 см2, табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Контроль якості дезінфекції об’єктів тваринництва після використання 0,5 % Геоциду (M±m, %, n=8) 

Дезінфектант Концентрація 
Експозиція, 

год. 

До дезінфекції Після дезінфекції 
Ефективність 
знезараження 

мікробне обсіменіння 
(мікробних клітин 

млн/см2) 

мікробне обсіменіння 
(мікробних клітин 

од./см2) 

мікробне 
обсіменіння 

Геоцид 
0,5 1 1,2±0,3 22,0±0,4* 100 
1,5 1 1,3±0,4 16,0±0,3 100 

Контроль: 
Натрію гідроксид 

2,0 1 1,2±0,1 314000,0±260,0 70 
 

        Примітка: *- р≤0,05. 

 
За обробки приміщень 0,5 % розчином Геоциду суттєвих змін показників мікроклімату не ві-

дмічалось. У разі обробки приміщень натрієм гідроксиду відмічалось підвищення відносної во-
логості повітря до 77,0 %, що обумовлено вологістю приміщення на поверхнях. 
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Наведені дані підтвердили бактерицидний ефект знезараження поверхонь в присутності по-
росят цими дезінфектантами. За експозиції в 1 годину вони забезпечили знезараження інфікова-
них тест-об’єктів та поверхонь, які під час обробки не контактували з тваринами. У змивах з по-
верхонь підлоги, станків, стін, годівниць в невеликій кількості виявлені мікроорганізми у всіх 
зразках, що пов’язано з постійним їх виділенням тваринами. 

Певний науковий і практичний інтерес представляла тривалість збереження ефекту дезінфек-
ції після одноразової обробки сектора дорощування Геоцидом і порівняння динаміки загибелі 
тварин у цьому секторі з аналогічним показником у секторі, обробленому традиційним методом 
дезінфекції. 

Із цією метою випробування були проведені на ділянці дорощування у двох секторах з обся-
гом повітря 1000 м3. З них один (контрольний) піддавали плановій дезінфекції з використанням 
2,0 % розчину натрію гідроксиду. На кспериментальній ділянці проводили однократну аерозоль-
ну дезінфекцію 0,5 % розчином Геоциду із розрахунку 150 мл розчину на 1 м3 об’єму приміщен-
ня без тварин. Тварин у кількості 120 гол. через добу після проведення дезінфекції помістили в 
даний сектор. 

Одноразове застосування Геоциду шляхом аерозольної дезінфекції дозволяє у два рази ско-
ротити втрати тварин на ділянці дорощування (період спостереження становив 60 діб) порівняно 
з аналогічним показником у контролі. При цьому в контрольному секторі, обробленому за тради-
ційною технологією падіж поросят фіксували з 5–7 доби після постановки тварин. 

Економічні аспекти розглянутого методу дезінфекції характеризуються значним скороченням 
тривалості проведення дезінфекційних обробок, зниженням числа персоналу, задіяного на цій 
ділянці виробництва, і різким якісним поліпшенням мікробного фону в цехах. Застосування Гео-
циду, відмова від використання дезінфектантів на основі формальдегіду, хлоровмістних сполук, 
лугів обов’язково з часом приведе до поліпшення біологічного статусу тварин, що, у свою чергу, 
позитивно позначиться на рентабельності їхньої відгодівлі. 

Крім того, низька токсичність цього засобу дає можливість використовувати його в присут-
ності тварин, а також для обробки води. Це дозволить підвищити ефективність дезінфекції й по-
ліпшити показники «ціна-якість». 

Отже, аерозольна обробка повітря, робочих поверхонь ділянок дорощування, виробничого 
устаткування Геоцидом дозволяє досягти якісної дезінфекції типового тваринницького комплек-
су в умовах високих попередніх рівнів контамінації патогенною та умовно-патогенною мікроф-
лорою. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про достатній рівень клінічної безпеки для 
свиней при застосуванні розчину Геоциду в умовах виробництва з профілактичною метою. 

Висновки. 1. Одноразове застосування 0,5 % водного розчину Геоциду шляхом аерозольної 
дезінфекції за експозиції 60 хв дозволяє у два рази скоротити втрати тварин на ділянці дорощу-
вання (період спостереження становив 60 діб) порівняно з аналогічним показником у контролі. 
При цьому в контрольному секторі, обробленому за традиційною технологією падіж поросят фі-
ксували з 5–7 доби після постановки тварин. 

2. Аерозольна обробка повітря, робочих поверхонь ділянок дорощування, виробничого устат-
кування 0,5 % водним розчином Геоциду дозволяє досягти якісної дезінфекції типового тварин-
ницького комплексу в умовах високих попередніх рівнів контамінації патогенною та умовно-
патогенною мікрофлорою. 
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Эффективность применения дезинфектанта Геоцид при выращивании поросят 

В.Л. Коваленко, В.П. Лясота, Ю.О. Балацкий  
Аэрозольная обработка воздуха, рабочих площадей помещения, производственного оборудования 0,5 % раство-

ром Геоцида на основе полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-ГХ), бензалкония хлорида и дельтаметрина 
позволяет достичь качественной дезинфекции типичного животноводческого комплекса в условиях высоких предшес-
твующих уровней контаминации патогенной и условно-патогенной микрофлорой, не вызывая негативного иммунот-
ропного действия на животных. 

Ключевые слова: дезинфекция, бактерицидный инсектицид Геоцид, влажность, микрофлора, морфология крови, 
фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, имунный потенциал. 
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КОРЕКЦІЯ АВЕССТИМОМ ЗАПАЛЬНО-РЕГЕНЕРАТИВНОГО  

ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ГРИЖОРОЗТИНУ В СВИНЕЙ  

У статті висвітлено вплив препарату Авесстим на клінічний перебіг репаративного процесу, морфологічні та біо-
хімічні показники за асептичних ран у свиней. Доповнення схеми традиційного лікування гриж імуностимулятором 
Авесстим запобігає розвитку коагулопатій у хворих тварин, збільшує активність фібринази, рівнів оксиду азоту та ео-
зинофілів у крові, що клінічно проявляється у скороченні терміну одужання хворих на 2,4 доби. Рани після грижороз-
тину у свиней супроводжуються наростаючим дефіцитом природних антикоагулянтів, зниженням активності фібрино-
стабілізувального фактора та схильністю до розвитку коагулопатій. 

Ключові слова: грижі, свині, імуностимулятори, рани, Авесстим. 

 
Постановка проблеми. В умовах інтенсивного ведення свинарства вплив несприятливих 

чинників на організм тварини різко збільшується, що зумовлює підвищення рівня травматизму, 
ослаблення неспецифічної резистентності та імунної реактивності у тварин. Наявність в організмі 
осередку запалення (механічні травми та їх ускладнення) стає основною причиною ослаблення 
імунного фону та зниження напруженості імунітету. Як наслідок, зростає ймовірність виникнен-
ня інфекційних захворювань, схильність до факторних хвороб, загальмовуються репаративні 
процеси та регенерація [1–4]. 

Зазначені вище обставини зумовлюють необхідність впровадження в лікувальну практику 
імуностимулювальних препаратів, без яких швидке і повне одужання хворих тварин часто є не-
можливим. Водночас перелік ефективних і доступних імуностимуляторів у свинарстві є доволі 
обмеженим, що створює необхідність впровадження в практику нових препаратів та всесторонню 
оцінку їх ефективності й безпечності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лікування гриж у свинарстві зазвичай пов’язано з 
оперативним втручанням. Однак частота гнійних ускладнень при цьому залишається досить ви-
сокою, за повідомленнями окремих авторів [5–6], від 0,5 до 37 %, що потребує корекції імунної 
реакції та запально-регенеративного процесу після герніотомії.  

Останнім часом виконано ряд робіт щодо вивчення патогенетичної ролі неспецифічного іму-
нітету, оксиду азоту [7], кінінової системи та гемостазу [8–9], ендотоксикозу [10] за асептичних 
та гнійних запальних процесів у свиней, що слугувало підґрунтям для запровадження в практику 
з метою їх профілактики вульнеросорбції та імуностимулювальної терапії. 

Однак, до сьогодні залишаються маловивченими механізми каскадних реакцій запального процесу 
та вплив на них імуностимулювальних препаратів, особливо у видовому аспекті. У ряді робіт [8–9, 11] 
показано високу ефективність імуностимуляторів похідних триазолу в лікуванні запальних процесів. 
Водночас ефективність нового препарату Авесстим при цьому не вивчалася. Діюча речовина препарату 
морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо] ацетат належить до класу похідних триазолу. Для 
нього властиві всі фармакологічні ознаки похідних триазолу: комбінована дія на організм тварин через 
активізацію біохімічних процесів у клітинах, антиоксидантний вплив, імуномодуляцію, нормалізацію 
обміну речовин, протизапальну, гепатопротекторну і детоксикантну активність. 

Мета дослідження – визначити вплив препарату Авесстим на клінічний перебіг репаратив-
ного процесу, морфологічні та біохімічні показники крові за герніотомії у свиней. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили на свинях із пупковими та пах-
винно-мошонковими грижами 3–4-місячного віку (9 гол.) із господарства БЦДСС Інституту біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН (Білоцерківський район Київської області), які 
                                                      
© Андрієць В.Г., Яремчук А.В., Черняк С.В., Семеняк С.А., Березовський А.В., 2015. 
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надходили на лікування у хірургічну клініку Білоцерківського НАУ. Герніотомію виконували під 
тіопенталовим наркозом (Тіопенат, «Бровафарма») та місцевою анестезією залежно від анатомо-
топографічних особливостей грижі. Вплив Авесстиму на перебіг запально-регенеративного про-
цесу вивчали шляхом його внутрішньом’язового введення тваринам дослідної групи (n=5) у піс-
ляопераційний період у дозі 0,03 мл/кг впродовж трьох діб. У контрольну групу ввійшли свині, 
яким препарат не застосовували. Операційні шви змазували йоддіцерином всім тваринам один 
раз на добу, до повного загоєння. За тваринами проводили клінічні спостереження, а на 3-тю і 7-
му добу з очного венозного синуса відбирали кров для лабораторних досліджень. У цитратній 
плазмі крові (9:1) досліджували кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, лейкоформулу, 
гематокрит загальноприйнятими методами та вміст гемоглобіну – гемоглобінціанідним методом. 
В отриманих зразках плазми крові проводили визначення кількості фібриногену за В.О. Беліце-
ром зі співавт. [12], активності фібринази (ФХІІІ) реактивами фірми “Simkо-Ltd” (Львів, Україна), 
рівень стійких метаболітів оксиду азоту [13]. 

Результати досліджень та їх обговорення. У процесі клінічного дослідження встановлено 
вірогідне (p<0,05) зменшення терміну загоєння операційних ран у тварин дослідної групи в сере-
дньому на 2,4±0,72 доби. Загоєння ран у них відбувалося за первинним натягом, операційні шви 
знімали на 7-му добу (рис. 1). Водночас у двох тварин контрольної групи подовження терміну 
загоєння відбувалося через нагноєння з наступним уповільненням розвитку грануляцій та розхо-
дженням країв рани (загоєнням за вторинним натягом) (рис. 2). 

 

  

 
Рис. 1. Операційна рана тварини дослідної 

групи (7-ма доба, зняття швів). 

 
Рис. 2. Операційна рана тварини 

контрольної групи (11-та доба, 
зняття швів). 

 
Після герніотомії вірогідних відхилень ряду гематологічних показників не встановлено. Од-

нак, привертає увагу тенденція до зниження кількості лейкоцитів на 3-ю і 7-му добу лікування у 
тварин дослідної групи, тоді як у контрольних на 7-му добу кількість лейкоцитів, навпаки, збіль-
шувалася (табл. 1). Загалом це може свідчити у останніх про недостатнє обмеження осередку піс-
ляопераційного запалення чи його ускладнення гнійно-запальним процесом. 

 

Таблиця 1 – Морфологічні та біохімічні показники крові свиней за герніотомії 

Доба лікування 
Еритроцити, 

Т/л 
Лейкоцити, 

Г/л 
Тромбоцити, 

Г/л 
Гемоглобін, 

г/л 
Гематокрит, % 

До 4,4±0,17 16,6±1,84 244,4±16,92 103,1±4,28 40,7±2,44 

3-тя 
4,0±0,18 
3,7±0,26 

15,1±2,30 
17,0±3,04 

271,0±22,52 
246,3±25,51 

103,8±4,61 
95,7±6,26 

36,8±0,80 
37,8±1,25 

7-ма 
3,8±0,28 
4,6±0,44 

14,8±2,17 
16,2±2,96 

281,0±15,73 
285,0±27,41 

102,5±3,46 
110,6±7,80 

39,6±4,33 
42,0±1,87 

 

        Примітки. чисельник – дослід (n=5), знаменник – контроль (n=4). 

 
Аналіз лейкограми не виявив вірогідних змін з боку нейтрофілів, однак слід звернути увагу 

на різке збільшення у ній частки еозинофілів у дослідній групі на 3-тю – 5,8±0,77 %, з поступо-
вим зниженням до 3,6±0,51 % на 7-му добу. Це ймовірно пов’язано з активним перебігом репара-
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тивних процесів, активацією основних плазмових систем, зокрема і альтернативним шляхом ак-
тивації системи комплементу у разі запальної відповіді Авесстимом (табл. 2).  

 

Таблиця 2– Лейкограма свиней за герніотомії (у відсотках) 

Доба лікування 
Нейтрофіли 

Еозинофіли Базофіли Моноцити Лімфоцити 
палички сегменти 

До 2,9±0,48 45,9±5,55 2,4±0,60 0,1±0,11 2,8±0,66 45,9±4,67 

3-тя 
1,4±0,51 
2,3±0,63 

53,0±3,48 
44,3±4,44 

5,8±0,77*^^ 
3,5±0,56 

0 
0,3±0,25 

2,6±0,98 
3,0±0,91 

37,2±2,52* 
46,6±2,64 

7-ма 
2,4±1,03 
3,5±1,55 

44,2±4,02 
52,0±7,60 

3,6±0,51^ 
1,8±1,18 

0 
0 

1,2±0,49 
1,0±0,41 

48,6±3,67^ 
41,7±6,26 

 

 Примітки. р: *– <0,05; решта – >0,05, порівняно з контрольною групою; р: ^–<0,05;  
                     р: ^^– <0,01; решта – >0,05, порівняно з попереднім терміном дослідження;  
                     чисельник – дослід (n=5), знаменник – контроль (n=4). 

 
Водночас еозинофіли відіграють важливу роль в утворенні та транспортуванні антимедіато-

рів запалення. Еозинофіли не тільки поглинають антигени та імунні комплекси, а й виділяють 
практично всі антимедіаторні ферменти: гістаміназу, карбоксипептидазу, естеразу, простаглан-
диндегідрогеназу, каталазу, арилсульфатазу, підтримуючи таким чином оптимальний медіатор-
ний режим запалення [14]. До 7-ї доби рівень еозинофілів знижується і наближається до рівня, 
який був до оперативного втручання. 

На третю добу у тварин дослідної групи підвищилася кількість сегментоядерних гетерофілів, 
що свідчить про посилення Авесстимом раннього неспецифічного захисту організму після гер-
ніотомії. 

Дослідження основних гемостазологічних показників, зокрема ФХІІІ та фібриногену, відо-
бражає динаміку, властиву для запального процесу. Активність фібринази вірогідно знижується 
до 3-ї доби в обох групах у зв’язку з її інтенсивним використанням у період фібринозної ексуда-
ції. Різке зниження рівня фібриногену в контрольній групі на 7-му добу –1,7±0,42 г/л, може бути 
відображенням коагулопатії споживання, яка виникала через інтенсивну запальну реакцію у піс-
ляопераційних ранах (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Гемостазологічні показники та рівень NOх в крові свиней за герніотомії 

Доба лікування Фактор ХІІІ, % Фібриноген, г/л NOх, мкмоль/л 

До 110,1±10,93 3,1±0,61 58,9±5,68 

3-тя 
61,9±3,79^^ 
65,1±6,91^^ 

3,7±0,46 
3,7±0,43 

76,1±4,59*^ 
60,6±3,64 

7-ма 
93,5±16,91 
88,9±21,42 

2,4±0,91 
1,7±0,42^ 

69,0±6,65* 
49,3±3,75 

 

 Примітки. р: *– <0,05; решта –>0,05, порівняно з контрольною групою; р: ^– <0,05;  
                     р: ^^– <0,01; решта – >0,05, порівняно з попереднім терміном дослідження; 
                     чисельник – дослід (n=5), знаменник – контроль (n=4). 

 
Водночас у дослідній групі застосування Авесстиму зумовило вірогідне підвищення рівня 

NOх – 76,1±4,59 та утримання його протягом всього періоду спостереження – 69,0±6,65 мкмоль/л. 
У тварин контрольної групи показник NOх був найнижчим – 49,3±3,75 мкмоль/л, що є наслід-

ком тривалого запального процесу. 
Висновки 1. Застосування Авесстиму в післяопераційний період забезпечує скорочення тер-

міну лікування ран після герніотомії на 2,4±0,72 доби. 
2. Прискорення загоєння післяопераційних ран відбувалося за рахунок відсутності гнійних 

ускладнень і супроводжувалося збільшенням еозинофілів, активності фібринази та рівнів оксиду 
азоту у крові. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення ефективності препарату за інших нозологі-
чних форм хірургічної патології в свиней та інших видів продуктивних тварин. 
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Коррекция Авесстимом воспалительно-регенеративного процесса после грыжесечения у свиней 

В.Г. Андриец, А.В. Яремчук, С.В. Черняк, С.А. Семеняк, А.В. Березовский  
В статье освещено влияние препарата Авесстим на клиническое течение репаративного процесса, морфологичес-

кие и биохимические показатели при асептических ранах у свиней. Дополнение схемы традиционного лечения грыж 
иммуностимулятором Авесстим предотвращает развитие коагулопатий у больных животных, увеличивает активность 
фибриназы, уровней оксида азота и эозинофилов в крови, что клинически проявляется в сокращении срока выздоров-
ления больных на 2,4 суток. Раны после грижесечения у свиней сопровождаются нарастающим дефицитом природных 
антикоагулянтов, снижением активности фибринстабилизирующего фактора и склонностью к развитию коагулопатий. 

Ключевые слова: грыжи, свиньи, иммуностимуляторы, раны, Авесстим. 
Надійшла 09.04.2015 р. 
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У статті представлена гістологічна оцінка репаративного остеогенезу модельного кісткового дефекту у кролів, а 
також його рентгенологічна і біохімічна характеристики за осколкових фрактур кісток передпліччя та стегна у собак за 
застосування остеотропного матеріалу Біомін-ГТ. Встановлено, що на 35-ту добу простір між гранулами Біоміну-ГТ, 
внесених у кістковий дефект, заповнюється кістковою тканиною. Матеріал оптимізує репаративний остеогенез, змен-
шуючи ступінь та тривалість запальної реакції, завдяки цьому знижується рівень деструктивних процесів та спостері-
гається помірна активність остеобластів, що прискорює перебіг стадій репаративного остеогенезу, скорочує термін 
консолідації фрактур та на 10–14 днів прискорює відновлення функції ушкодженої кінцівки. 

Ключові слова: репаративний остеогенез, кісткові маркери, собаки, кролі, Біомін. 

 
Постановка проблеми. Однією з найбільш поширених і досить складних патологій у сучас-

ній ветеринарній ортопедії є переломи трубчастих кісток у собак. Серед усіх хірургічних хвороб 
вони складають 6–15 % [1–3]. При цьому частка осколкових фрактур становить 25–60 % [4–5]. 
Здебільшого такі переломи супроводжуються кістковими дефектами, оскільки осколки втрача-
ють морфологічний зв'язок з навколишніми тканинами, а їх репозиція і фіксація немає перспек-
тиви остеоінтеграції de novo. Наявність кісткового дефекту в зоні перелому сприяє нестабільності 
остеосинтезу через зменшення площі контакту між кістковими уламками, а також подовженню 
стадій репаративного остеогенезу та дисрегенерації, що потребує застосування більш складних 
методик остеосинтезу та заміщення дефекту остеотропними матеріалами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час вирішення проблем дисрегенерації за ре-
паративного остеогенезу дослідники, головним чином, звертають увагу на удосконалення методів 
остеосинтезу [6]. Застосування ж вітамінів та мікроелементів [7], лазерного випромінювання [8], 
наночасток металів [9] лише опосередковано впливає на молекулярно-біологічні механізми репа-
ративного остеогенезу. Проводяться поодинокі дослідження [10] щодо оптимізації та прискорен-
ня кісткової репарації за допомогою остеотропних матеріалів, кількість яких за останні роки зна-
чно збільшилась. Це здебільшого матеріали сполучнотканинного походження (колаген-
глікозаміногліканові) чи керамічні (кальційфосфатні) або ж їх композити (коллапан, гапкол та ін.), 
які однак не мають достатнього  клініко-експериментального обґрунтування, як у видовому, так і 
нозологічному аспектах. Поряд з цим певна увага приділяється фармакологічній корекції за ре-
паративного остеогенезу системи гемостазу [11], ендотеліальної дисфункції [12] і запальної реак-
ції [13], що дозволяє скоротити термін консолідації фрактур.  

Молекулярно-біологічні та морфофункціональні механізми репаративного остеогенезу над-
звичайно складні, а тому для його оцінки  необхідно використовувати не тільки клінічні та рент-
генологічні, а й біохімічні показники крові чи тканинних біоптатів. У зв’язку з цим, встановлено 
діагностично-прогностичне значення за репаративного остеогенезу ряду показників системи ге-
                                                      
© Рубленко М.В., Дудка В.Б., Семеняк С.А., 2015. 
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мостазу [11], оксиду азоту [12], маркерів сполучної тканини та білків гострої фази [13], дослі-
джується цитокінова регуляція репаративного остеогенезу [14]. Продовжується вивчення [15–18] 
патогенетичної ролі та діагностичного значення за репаративного остеогенезу маркерів кістково-
го метаболізму: лужна фосфатаза та її кістковий ізофермент, остеокальцин, с-термінальний тело-
пептид колагену I типу, тартрат-резистентна кисла фосфатаза.  

Мета досліджень – комплексна морфо-рентгенологічна та біохімічна оцінка репаративного 
остеогенезу трубчастих кісток за використання остеотропного матеріалу Біомін-ГТ. 

Матеріал і методи дослідження. Експериментальну оцінку остеопластичного матеріалу Біо- 
мін-ГТ проводили на 20 кролях 7-міс. віку, яких утримували у віварії Білоцерківського НАУ. Анесте-
зіологічне забезпечення включало: атропін (0,02 мг/кг, підшкірно), внутрішньовенно 2,5 % розчин 
тіопенату (10 мг/кг) та блокаду плечового сплетіння 2 % лідокаїном (5 мг/кг). Після підготовки опе-
раційного поля проводили медіальний доступ до променевої кістки та формували в ній кістковий де-
фект свердлом (d=3 мм). При цьому ліктьову кістку не пошкоджували. У кролів дослідної групи 
(n=10) його заповнювали гранулами розміром 0,5 мм Біоміну-ГТ-500 (гідроксиапатит та β-три-
кальційфосфат ≤ 50 %) виробництва ЦНТП «Рапід» (Україна), а у контрольній (n=10) – залишали під 
кров’яним згустком, рану ушивали пошарово. Дослідження проводили відповідно до закону України 
«Про захист тварин від жорстокого поводження» та правил Європейської конвенції захисту хребет-
них тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях. На 21 та 35-ту добу 
в 5 кролів з кожної групи після загального та місцевого знеболювання, як зазначено вище, з ділянок 
кісткових регенератів відбирали біоптати, які фіксували в 10 % нейтральному формаліні, декальци-
нували в 5 % розчині азотної кислоти та зневоднювали в спиртах висхідної концентрації. Гістологічні 
зрізи робили на заморожувальному мікротомі, фарбували гематоксилін-еозином і досліджували під 
мікроскопом Jenaval (Carl Zeiss, Німеччина) за різних збільшень. 

Клініко-експериментальні дослідження проводили на собаках з осколковими діафізарними пере-
ломами передпліччя та стегна, які надходили в хірургічну клініку Білоцерківського НАУ. Загальне та 
місцеве знеболювання включало: атропін (0,03 мг/кг, п/к), тіопенат (10 мг/кг, в/в) та блокаду плечово-
го сплетіння за остеосинтезу кісток передпліччя або епідуральну анестезію за операцій на стегновій 
кістці 2 % лідокаїном (5 мг/кг). Далі проводили накістковий остеосинтез пластинами. В собак першої 
дослідної групи (n=7) з фрактурами стегнової кістки та другої дослідної групи з переломами перед-
пліччя (n=7) після гравіметричного вимірювання об’єму кісткового дефекту його заповнювали грану-
лами Біоміну-ГТ розміром 1–2 мм. Натомість у першій контрольній групі (n=7) з фрактурами стегно-
вої кістки та другій контрольній (n=5) із переломами передпліччя дефект не заповнювали. В усіх тва-
рин проводили клінічні, біохімічні та рентгенологічні дослідження. Проби крові відбирали до опера-
ції, на 3, 7, 14, 30 та 60-ту добу після остеосинтезу.  

У сироватці крові визначали вміст гексоз з’єднаних з білками (ЗГ), глікопротеїнів (ГП) і глі-
козаміногліканів (ГАГ) методом [19]; глюкози – глюкозооксидазним методом (набір ПрАТ «Реа-
гент»), активність лужної фосфатази (ЛФ) та її кісткового ізоферменту (КЛФ) за Вагнером В.К. зі 
співавт. [20]; тартрат-резистентну кислу фосфатазу (ТрКФ) – наборами фірми «Вітал» (Росія); 
вміст кальцію (Са), фосфору (Р), магнію (Mg) – наборами «Філісіт–Діагностика» (Україна).  
У плазмі крові визначали вміст фібриногену (Fg) за Беліцер В.О. зі співавт. [21], розчинного фіб-
рину (РФ) [22], активність фібриностабілізувального фактора (фібриназа, ФХІІІ) – уніфікованими 
наборами реактивів НВФ „Сімко” (Львів, Україна) та рівні молекул середньої маси (МСМ) [23] і 
оксиду азоту (NO) [24].  

Результати досліджень та їх обговорення. Клініко-рентгенологічно репаративний остеоге-
нез у кролів дослідної групи характеризувався прискореним перебігом та помірною реакцією пе-
ріосту. На 21-шу добу всі кролі повноцінно користувалися ушкодженою кінцівкою, ознак запаль-
ної реакції не відмічали. Гістоморфологічними дослідженнями встановлено, що на 21-шу добу 
після внесення в кістковий дефект кролів гранул Біоміну ГТ-500 (рис. 1, ІБ) проміжки між ними 
заповнюються фіброзною тканиною із численними капілярами, навколо яких починають форму-
ватися молоді остеони. В цей період у контрольній групі (рис. 1, ІА) кістковий дефект був запов-
нений ретикулофіброзними елементами кісткової та хрящової тканин. 

На 35-ту добу репаративного остеогенезу в кролів контрольної групи дефект майже повністю 
заповнювався ретикулофіброзною кістковою тканиною, яка не може повноцінно нести наванта-
ження, а капіляри та судинні канали мали невпорядковане розміщення. Натомість у дослідній 
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групі проміжки навколо гранул повністю замістились кістковою тканиною, тобто в зоні дефекту 
утворився кістково-керамічний композит, здатний повноцінно виконувати функціональне наван-
таження.  

 

    
І А І Б ІІ А ІІ Б 

Рис. 1. Гістоструктура кісткових регенератів на 21-шу (І) та 35-ту (ІІ) добу кролів 

контрольної (А) та дослідної (Б) груп. Окуляр 10, об’єктив 12,5. 
 

Клініко-рентгенологічно у собак першої дослідної групи повне відновлення функції опори 
ушкодженої кінцівки та консолідація перелому відбувались в 1,6 та 1,3 рази (р<0,001) швидше, 
порівняно із першою контрольною групою. Рентгенологічно репаративний остеогенез за застосу-
вання Біоміну-ГТ характеризувався прискореним перебігом та менш вираженою періостальною 
реакцію. Так, на 30-ту добу в тварин обох дослідних груп відмічалась подібна рентгенологічна 
картина (рис. 2 ІБ, ІІБ) – періостальна реакція не виражена, лінія перелому та межі кісткового 
дефекту не візуалізуються.  

 

    

І А І Б ІІ А ІІ Б 

Рис. 2. Фото рентгенограми стегнової кістки (І) та передпліччя (ІІ) собаки 

контрольної (А) та дослідної (Б) груп на 30-ту добу після остеосинтезу. 

 
У межах дефекту спостерігається ділянка підвищеної рентгенощільності (показано стрілкою), 

що пов’язано з рентгеноконтрастністю Біоміну. Натомість у контрольних собак лінія перелому 
(рис. 2 ІА, ІІА) залишається добре помітною, межі кісткового дефекту мають нерівні краї (пока-
зано чорною стрілкою). Періостальна реакція локалізується поза межами фрактури, що більше 
проявляється у тварин з переломами стегнової кістки (показано світлими стрілками).  

Отже, Біомін-ГТ оптимізує перебіг репаративного остеогенезу в собак та локалізує його в 
межах кісткового дефекту, а сам матеріал виконує функцію каркасу для репаративної регенерації, 
що сприяє прискореному перебігу її стадій. 
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Біохімічно репаративний остеогенез осколкових фрактур стегнової кістки у разі заміщення 
кісткового дефекту Біоміном-ГТ характеризувався певними особливостями. Так, пік активності 
КЛФ в дослідній групі (табл. 1) спостерігався на 7-му та 14-ту добу, що в 1,2 та 1,4 рази (р˂0,01) 
більше, ніж до операції.  

 

Таблиця 1 – Маркери кісткового метаболізму у собак із переломами стегнової кістки 

Термін 
дослідження 

ЛФ, од/л КЛФ, од/л ТрКФ, нмоль/(с•л) Са, ммоль/л Р, ммоль/л Мg, ммоль/л 

Клінічно здорові n=33 41,0±1,74 21,8±0,89 26,6±0,73 2,5±0,05 1,2±0,05 0,78±0,012 
До операції  n=21 53,5±2,10 25,3±0,90 22,8±0,67 2,6±0,03 1,2±0,06 0,82±0,024 

3-тя доба 
63,8±4,27 
78,1±4,11+ 

27,7±0,93 
47,9±2,01  +++ 

20,4±0,85 
20,1±1,14 

2,7±0,04 
2,7±0,15 

1,5±0,07 
1,7±0,05 

0,87±0,031 
0,88±0,052 

7-ма доба 
49,9±2,70 

67,5±4,92++ 
31,2±1,01 
37,2±2,73 

31,4±1,08 
29,8±1,32 

2,6±0,04 
2,7±0,14 

1,4±0,04 
1,5±0,11 

0,86±0,021 
0,76±0,032+ 

14-та доба 
42,7±1,96 
52,3±5,81 

34,5±1,11 
32,4±2,91 

28,4±1,30 
23,7±1,21+ 

2,7±0,03 
2,6±0,13 

1,4±0,04 
1,5±0,12 

0,81±0,021 
0,76±0,023 

30-та доба 
39,6±2,24 
45,4±5,24 

26,3±1,17 
24,6±1,52 

32,8±1,26 
30,0±1,68 

2,5±0,03 
2,4±0,09 

1,4±0,02 
1,3±0,09 

0,77±0,032 
0,78±0,031 

60-та доба 
37,7±2,21 
45,7±6,32 

22,5±0,91 
23,9±1,71 

31,5±1,66 
40,3±1,48++ 

2,4±0,04 
2,5±0,10 

1,4±0,03 
1,3±0,12 

0,74±0,021 
0,79±0,047 

 

        Примітки. 1) чисельник (n=7) – дослідна, знаменник (n=7) – контрольна групи; 
                            2) значення  р: + – <0,05; ++ – <0,01;  решта – >0,05. 

 
У контрольній групі максимальна активність КЛФ припадала на 3-тю добу, що було в 1,7 ра-

за (р˂0,01) більше, ніж у дослідних собак. Це свідчить про надмірну активність остеобластів у 
тварин контрольної групи, що ймовірно пов’язано із формуванням більшої гематоми в незапов-
неному дефекті та вищим рівнем запальної реакції. Активність ЛФ в обох групах максимально 
підвищувалась на 3-тю добу, із подальшим поступовим зниженням до рівня клінічно здорових 
собак, починаючи з 14-ї доби. При цьому на 3 та 7-му добу її рівень в контрольній групі переви-
щував показники дослідних собак в 1,2 та 1,4 (р˂0,05) рази відповідно, що свідчить про більш 
виражену реакцію контрольних тварин на кісткову травму. Натомість у дослідній групі спостері-
галась помірна реакція остеобластів та менш виражена запальна реакція, яка за рівнем білка гост-
рої фази – фібриногену (табл. 2) на 3–14-ту добу була в 1,3–1,7 рази (р˂0,05) меншою. 

Таким чином, внесений у кістковий дефект остеотропний матеріал зменшує ступінь та трива-
лість запальної реакції, виконує функцію матриці для репаративної регенерації і сприяє помірній 
активності остеобластів.  

Активність остеокластів та відповідно інтенсивність остеорезорбції відображає рівень у 
крові активності ТрКФ. У тварин дослідної та контрольної груп на 7-му добу після остеосин-
тезу вона підвищувалася в 1,2 та 1,1 рази (р˂0,05) відповідно, порівняно з клінічно здоровими 
собаками. Однак, вже на 14-ту добу в контрольній групі її активність знизилася в 1,3 раза 
(р˂0,01), тоді як у дослідній вона вірогідно не змінювалася та в 1,2 раза (р˂0,05) виявилася 
вищою, ніж у контрольній, що ймовірно пов’язано з початковим етапом резорбції гранул Біо-
міну. На 60-ту добу активність ТрКФ в контрольній групі була в 1,3 раза (р˂0,01) вищою, ніж 
у дослідній, що свідчить про посилену резорбцію остеокластами надмірного періостального 
регенерату в контрольних собак.  

Незаповнений кістковий дефект зумовлює тривалішу кровотечу, а це інтенсивніше активує 
гемостаз, що призводить до тромбінемії, яка за рівнем РФ на 3-тю добу в контрольній групі була 
в 1,7 раза (р˂0,01) більшою, ніж у дослідній. Як наслідок, виснажується прокоагуляційна ланка 
гемостазу, що підтверджується меншою в цей період у контрольній групі активністю ФХІІІ – в 
1,2 раза (р˂0,05) порівняно з дослідною. 

Дисфункція ендотелію, яку відображають зміни рівня в крові оксиду азоту, була дещо менш 
виражена під час заповнення кісткового дефекту Біоміном-ГТ. Так, на 3-тю добу після операції в 
дослідних тварин спостерігалась тенденція до збільшення його концентрації, тоді як у контроль-
них – до зниження, порівняно з клінічно здоровими собаками. Подібні зміни спостерігались і на 
30-ту добу – у дослідних тварин його рівень не відрізнявся від показника клінічно здорових со-
бак, тоді як у контрольних він був у 1,4 раза (р˂0,05) меншим.  
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Таким чином, під час внесення в кістковий дефект гранул Біоміну-ГТ вони механічно зупи-
няють кровотечу, що надалі проявляється меншими зрушеннями в системі гемостазу та функціо-
нальної активності ендотелію. 

 

Таблиця 2 – Біохімічні показники крові собак у динаміці репаративного остеогенезу стегнової кістки 

Термін 
дослідження 

Загальні  
гексози, г/л 

ГАГ, г/л ГП, г/л МСМ, г/л Fg, г/л РФ, мг% ФXIII, % NO, мкмоль/л 
Глюкоза, 
ммоль/л 

Клінічно 
здорові  
(n=33) 

1,0±0,03 0,25±0,011 0,75±0,033 0,69±0,034 2,2±0,14 0,11±0,001 98,6±2,74 25,4±1,33 4,8±0,15 

До операції 
(n=21) 

1,1±0,03 0,30±0,024 0,79±0,041 0,85±0,032 4,1±0,24 20,3±1,64 121,8±4,55 22,9±1,22 6,4±0,30 

3-тя доба 
1,3±0,04 

1,4±0,04++
 

0,37±0,031 
0,44±0,062 

0,90±0,054 
1,00±0,082 

0,96±0,072 
0,89±0,034 

4,9±0,47 
6,2±0,33+

 

19,2±2,20 
31,7±3,32++

 

131,1±10,11 
107,3±3,71+ 

28,5±2,67 
23,6±2,42 

6,2±0,49 
6,4±0,37 

7-ма доба 
1,2±0,03 
1,1±0,09 

0,29±0,023 
0,43±0,072 

0,94±0,051 
0,69±0,091+ 

0,81±0,091 
0,78±0,032 

3,5±0,34 
5,2±0,41++

 

30,5±1,42 
25,1±3,24 

132,5±9,44 
134,0±6,33 

21,2±1,18 
19,1±2,31 

5,0±0,35 
5,3±0,26 

14-та доба 
1,1±0,07 
1,1±0,06 

0,26±0,023 
0,41±0,061+ 

0,87±0,073 
0,65±0,101 

0,78±0,084 
0,70±0,012 

3,1±0,47 
5,4±0,42++

 

27,9±3,04 
18,4±3,81 

118,4±11,31 
121,9±5,82 

26,7±1,56 
29,1±3,10 

5,6±0,52 
5,9±0,26 

30-та доба 
1,2±0,05 
1,1±0,07 

0,26±0,011 
0,32±0,072 

0,88±0,042 
0,80±0,093 

0,80±0,074 
0,73±0,073 

2,9±0,28 
4,4±0,82 

31,6±2,09 
22,5±4,03 

110,7±4,50 
112,5±8,51 

24,0±1,90 
18,7±2,12 

4,9±0,41 
5,4±0,30 

60-та доба 
1,1±0,07 
1,2±0,07 

0,24±0,024 
0,36±0,061 

0,81±0,070 
0,84±0,081 

0,71±0,042 
0,77±0,023 

2,2±0,19 
3,4±0,41+ 

28,5±1,81 
19,1±3,94 

122,7±7,46 
114,6±6,03 

22,9±1,74 
23,5±3,44 

5,2±0,50 
5,4±0,26 

 

        Примітки. 1) чисельник (n=7)  – дослідна, знаменник (n=7) – контрольна групи; 
                            2) значення  Р: + – <0,05; ++ – <0,01;  решта – >0,05. 

 
 
Метаболізм сполучної тканини характеризують зміни концентрації ЗГ, ГП та ГАГ. Максима-

льне збільшення вмісту ЗГ у сироватці крові собак обох груп припадало на пік запальної реакції – 
3-тя доба після остеосинтезу. При цьому в дослідній групі їх концентрація була в 1,1 раза 
(р˂0,01) меншою, що пов’язано з нижчим рівнем деструктивних процесів під час заповнення кіс-
ткового дефекту Біоміном-ГТ. Це підтверджується динамікою Fg та ЛФ, значення яких у контро-
льних тварин в 1,3 та 1,2 рази (р˂0,05) перевищували такі у дослідних. На 7-му добу концентра-
ція ГП в дослідній групі залишалась високою, тоді як у контрольній знизилась та була в 1,4 раза 
(р˂0,05) меншою, ніж у дослідній, що ймовірно пов’язано із посиленим синтезом сполучнотка-
нинних капсул навколо гранул Біоміну-ГТ, які надалі заміщуються кістковою тканиною.  

Рівень ГАГ поступово збільшувався до 3-ї доби в обох групах в 1,5–1,8 рази (р˂0,05), порів-
няно з клінічно здоровими собаками. Однак, вже на 7-му добу в дослідній групі їх концентрація 
не відрізнялася від показників клінічно здорових тварин, тоді як у контрольній – така динаміка 
спостерігалась, починаючи лише з 30-ї доби. При цьому на 14-ту добу вміст ГАГ в контрольних 
собак був в 1,6 раза (р˂0,05) більший, ніж у дослідних, що свідчить про посилений синтез кола-
гену для заповнення кісткового дефекту, тоді як у дослідній групі його синтезується значно мен-
ше, оскільки він розташовується в невеликій кількості лише між гранулами Біоміну-ГТ. До того ж, 
на 14-ту добу в дослідних тварин відмічається посилення процесів резорбції, які за рівнем ТрКФ 
були більшими в 1,2 раза (р˂0,05) порівняно з контрольними, що свідчить про початок активної 
резорбції гранул композиту.  

Зміни концентрації в крові МСМ та глюкози вірогідно не відрізнялися між групами, а їх ди-
наміка відображала загальну реакцію організму собак на кісткову травму – підвищення вмісту у 
фазу гострого запального процесу.  

У динаміці вмісту в крові макроелементів також спостерігались певні закономірності, як пра-
вило, без вірогідної різниці між групами. Так, на 7-му добу рівень Мg в дослідній групі був у 1,1 
раза (р˂0,05) більшим порівняно з контрольною, а на 14-ту добу із посиленням процесів резорбції 
в дослідній групі рівень Са та Р був у 1,1 та 1,2 рази (р˂0,05) більшим, ніж у клінічно здорових, 
тоді як у контрольній їх рівень не відрізнявся від показника клінічно здорових тварин, що ймові-
рно пов’язано із перерозподілом макроелементів з остеотропного матеріалу та інтактних ділянок 
скелету собак.  

Таким чином, заміщення кісткового дефекту стегнової кістки Біоміном-ГТ сприяє механічній 
зупинці кровотечі, що надалі проявляється меншими зрушеннями в системі гемостазу та функці-
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ональної активності ендотелію. Це, в свою чергу, зменшує ступінь запальної реакції та сприяє 
помірній реакції остеобластів. У заповненому кістковому дефекті синтезується менша кількість 
сполучної тканини, яка утворюється лише між гранулами остеотропного матеріалу. Надалі гра-
нули поступово резорбуються, а проміжки між ними заповнюються кістковою тканиною, ство-
рюючи кістково-керамічний композит у зоні дефекту, що сприяє скороченню терміну загоєння 
фрактури в 1,3 раза (р˂0,001). 

Консолідація осколкових переломів кісток передпліччя у разі заміщення кісткового дефекту 
Біоміном-ГТ клініко-рентгенологічно характеризувалась помірною періостальною реакцією, при-
скореним перебігом стадій репаративного остеогенезу та скороченням терміну загоєння фрактур 
в 1,3 раза (р˂0,001). При цьому репарація кісток передпліччя відбувається на 7–10 днів швидше, 
ніж стегна. 

Активність КЛФ (табл. 3) в дослідній групі характеризувалася помірною динамікою з піком 
на 3-тю добу та подальшим зниженням до рівня клінічно здорових собак. Натомість у контроль-
них тварин її активність підвищувалась в два етапи – на 7-му та 30-ту добу, що було в 1,6 та 1,3 
рази (р˂0,001) більше, ніж у клінічно здорових собак. При цьому на 7-му добу її активність також 
була в 1,3 раза (р˂0,05) більшою, ніж у дослідних тварин. 

 
Таблиця 3 – Маркери кісткового метаболізму у собак за переломів кісток передпліччя  

Термін дослідження ЛФ, од/л КЛФ, од/л ТрКФ, нмоль/(с•л) Са, ммоль/л Р, ммоль/л Мg, ммоль/л 

Клінічно здорові n=33 41,0±1,74 21,8±0,89 26,6±0,73 2,5±0,05 1,2±0,05 0,78±0,011 
До операції  n=12 55,4±3,22 29,6±2,45 21,3±1,19 2,3±0,02 1,1±0,03 0,82±0,013 

3-та доба 
63,2±4,18 
65,2±5,56 

31,4±2,95 
24,7±3,71 

21,4±1,64 
27,6±2,19 

2,4±0,04 
2,4±0,07 

1,4±0,03 
1,4±0,06 

0,87±0,044 
0,86±0,021 

7-ма доба 
49,1±5,93 
60,4±4,08 

26,2±2,72 
35,0±2,59 + 

22,3±2,72 
24,8±1,66 

2,3±0,07 
2,6±0,04++ 

1,2±0,09 
1,3±0,04 

0,84±0,024 
0,82±0,033 

14-та доба 
44,4±4,55 
51,4±4,31 

23,2±2,61 
23,6±2,35 

27,3±2,34 
20,3±1,35+ 

2,4±0,08 
2,4±0,07 

1,2±0,06 
1,2±0,05 

0,81±0,021 
0,89±0,021+ 

30-та доба 
42,8±5,34 
50,6±5,16 

22,5±2,25 
29,4±1,86 

28,4±1,80 
32,8±2,62 

2,2±0,13 
2,4±0,04 

1,2±0,05 
1,2±0,03 

0,77±0,033 
0,81±0,024 

60-та доба 
41,3±5,02 
43,3±5,25 

21,3±3,21 
24,2±3,64 

30,8±2,38 
29,6±2,39 

2,3±0,09 
2,3±0,09 

1,0±0,06 
1,1±0,05 

0,76±0,031 
0,81±0,034 

 

        Примітки. 1) чисельник (n=7) – дослідна, знаменник (n=5) – контрольна групи; 
                            2) значення  Р: + – <0,05; ++ – <0,01; решта – >0,05. 

 
Активність ТрКФ у тварин дослідної групи у фазу гострого запального процесу була в 1,2 ра-

за (р˂0,05) меншою, порівняно з клінічно здоровими собаками, а надалі, починаючи з 7-ї доби, 
вірогідно не відрізнялась від норми. Натомість рівень її активності в контрольній групі знижува-
вся в два етапи – до проведення остеосинтезу та на 14-ту добу після, що в 1,2 та 1,3 рази (р˂0,05) 
менше, ніж у клінічно здорових собак. При цьому на 14-ту добу активність ТрКФ в дослідній 
групі була в 1,3 раза більшою (р˂0,05), ніж в контрольній, що свідчить про початкові етапи резо-
рбції гранул Біоміну-ГТ в зоні кісткового дефекту.  

Зміни концентрації в сироватці крові Са, Р та Мg також мали певні особливості. Так, на 3-тю 
добу спостерігалось збільшення концентрації Р та Мg в обох групах в 1,1 раза (р˂0,05) та змен-
шення рівня Са в дослідній групі в 1,1 раза (р˂0,05) порівняно з клінічно здоровими тваринами, 
без вірогідної різниці між групами. При цьому на 7-му добу в динаміці Са виявилась різновекто-
рність. Якщо в дослідній групі відмічалась тенденція до зниження його рівня, то в контрольній 
навпаки – вміст Са збільшувався в 1,1 раза (р˂0,05) порівняно з 3-ю добою, що було в 1,1 раза 
(р˂0,05) більше, ніж у дослідній групі та збігається з активністю КЛФ. На 14-ту добу концентра-
ція Мg в контрольній групі збільшилася в 1,1 раза (р˂0,05) порівняно з дослідною. Такі зміни 
вмісту макроелементів ймовірно пов’язані з їх перерозподілом в процесі репаративного остео-
генезу. 

На 3-тю добу репаративного остеогенезу вміст ЗГ (табл. 4) в сироватці крові дослідних собак 
був у 1,2 раза (р˂0,05) більшим, ніж у контрольних, що пов’язано з підвищенням рівня ГП, кон-
центрація яких в 1,4 раза є більшою в контрольній групі. Це свідчить про менший рівень дестру-
ктивних процесів у гостру фазу запалення за заміщення кісткового дефекту Біоміном-ГТ.  
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Заповненість кісткового дефекту сприяє швидшій зупинці кровотечі, що проявляється мен-
шим виснаженням коагуляційних механізмів. Так, рівень ФХІІІ у дослідній групі на 3-тю добу 
був у 1,4 раза (р˂0,05) більшим, ніж у контрольній. При цьому на 14-ту добу концентрація РФ в 
контрольних собак була в 1,5 раза (р˂0,05) більша, ніж у дослідних, що свідчить про подовже-
ність у часі активації системи згортання крові. 

У динаміці МСМ, Fg та глюкози спостерігалась певна подібність. Пік їх концентрації припав 
на 3-тю добу післяопераційного періоду в обох групах без вірогідної різниці між ними, що 
пов’язано із підвищенням рівня ендогенної інтоксикації, посиленим синтезом гострофазних біл-
ків та больовою реакцією в стадії гострого запального процесу. Надалі їх рівень поступово зни-
жувався, однак концентрація фібриногену залишалась вірогідно підвищеною (р˂0,05) протягом 
усього післяопераційного періоду. 

Рівень оксиду азоту в дослідній групі знижувався в два етапи – на 7-му та 30-ту добу в 1,4 та 
1,5 рази (р˂0,05). Натомість у контрольних собак його концентрація була зниженою із 7-ї до 30-ї 
доби (р˂0,05), порівняно з клінічно здоровими тваринами, що свідчить про більш виражену в них 
дисфункцію ендотелію в період активного формування кісткової мозолі. 

 

Таблиця 4 – Біохімічні показники крові собак у динаміці репаративного остеогенезу кісток передпліччя 

Термін  
дослідження 

Загальні 
гексози,  
г/л 

ГАГ, г/л ГП, г/л МСМ, г/л Fg, г/л РФ, мг% ФXIII, % NO, мкмоль/л 
Глюкоза, 
ммоль/л 

Клінічно 
здорові (n=33) 

1,0±0,03 0,25±0,011 0,75±0,030 0,69±0,031 2,2±0,14 0,11±0,01 96,3±4,24 25,4±1,33 4,8±0,15 

До операції 
(n=12) 

1,0±0,04 0,29±0,022 0,72±0,051 0,86±0,060 3,9±0,36 27,5±3,34 109,4±8,62 16,9±1,63 4,8±0,27 

3-тя доба 
1,2±0,09 
1,4±0,07+ 

0,38±0,033 

0,37±0,041 
0,77±0,112 

1,08±0,081+ 
0,97±0,052 

1,00±0,121 
5,2±0,41 
6,0±0,49 

28,6±3,65 
33,5±4,18 

129,5±6,24 
94,7±13,44+ 

23,7±4,30 
22,3±0,85 

5,6±0,25 

6,1±0,43 

7-ма доба 
1,1±0,06 
1,2±0,10 

0,24±0,033 
0,26±0,022 

0,88±0,080 
0,95±0,114 

0,88±0,091 
0,79±0,062 

3,5±0,02 
4,8±0,25 

24,5±4,04 
29,6±4,54 

118,6±15,82 
106,7±10,11 

18,1±1,43 
17,6±0,75 

4,6±0,19 
4,8±0,32 

14-та доба 
1,1±0,12 
1,2±0,07 

0,21±0,031 
0,27±0,052 

0,91±0,112 
0,90±0,091 

0,78±0,053 
0,73±0,092 

3,4±0,42 
4,2±0,32 

26,5±3,37 
39,6±4,9+ 

137,2±8,23 
121,4±9,29 

20,0±3,83 
18,9±1,82 

4,6±0,22 
4,9±0,36 

30-та доба 
1,1±0,06 
0,9±0,09 

0,19±0,033 
0,28±0,041 

0,86±0,061 
0,64±0,100 

0,77±0,040 
0,69±0,072 

3,2±0,23 
3,4±0,19 

21,2±3,61 
28,6±6,70 

112,3±11,91 
119,4±9,60 

16,5±1,83 
20,9±1,27 

4,8±0,27 
4,5±0,33 

60-та доба 
1,1±0,07 
1,1±0,05 

0,21±0,021 
0,27±0,044 

0,84±0,072 
0,82±0,071 

0,84±0,081 
0,83±0,053 

3,0±0,29 
3,1±0,29 

14,3±1,52 
16,8±2,48 

117,8±11,71 
112,5±13,02 

23,8±1,74 
24,3±2,37 

4,4±0,31 
4,5±0,40 

 

        Примітки. 1) чисельник (n=7)  – дослідна, знаменник (n=5) – контрольна групи; 
                            2) значення Р: + – <0,05; ++ – <0,01;  решта – >0,05. 

 
 
Отже, за заміщення дефектів кісток передпліччя Біоміном-ГТ спостерігається нижчий рівень 

деструктивних процесів та менші зрушення коагуляційних механізмів завдяки швидшій зупинці 
кровотечі. Натомість незаповнений кістковий дефект провокує надмірну активність остеобластів, 
що надалі проявляється розвитком періостального регенерату та уповільнює процес загоєння 
фрактур. 

Висновки. 1. Наявність кісткового дефекту в зоні перелому сприяє більшій кровотечі, яка ви-
снажує коагуляційні механізми. Надалі розвивається тривала запальна реакція, збільшується сту-
пінь деструктивних процесів, посилюється активність остеобластів, що проявляється надмірною 
реакцією періосту та подовженням терміну загоєння фрактур в 1,3 раза. 

2. Гранули Біоміну-ГТ, внесені в кістковий дефект, механічно зупиняють кровотечу і локалі-
зують репаративний процес в зоні перелому, що зменшує ступінь і тривалість запальної реакції 
та рівень деструктивних процесів. 

3. За використання накісткових пластин та остеопластичного матеріалу (тобто гранул Біомі-
ну-ГТ) в зоні перелому формується кістково-керамічний композит, який на 10–14 днів раніше, 
ніж за накісткового остеосинтезу відновлює функцію ушкодженої кінцівки.  
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Морфо-рентгенологическая и биохимическая характеристики репаративного остеогенеза при замещении 

костных дефектов Биомином-ГТ у животных 

М.В. Рубленко, В.Б. Дудка, С.А. Семеняк  
В статье представлена гистологическая оценка репаративного остеогенеза модельного костного дефекта у кролей, 

а также его рентгенологическая и биохимическая характеристики при осколочных фрактурах костей предплечья и бед-
ра у собак при использовании остеотропного материала Биомин-ГТ. Установлено, что на 35-е сутки пространство  
между гранулами Биомина-ГТ, внесенными в костный дефект заполняется костной тканью. Материал оптимизирует 
репаративный остеогенез, уменьшает степень и длительность воспалительной реакции, благодаря этому снижается 
уровень деструктивных процессов и наблюдается умеренная активность остеобластов, что ускоряет течение стадий 
репаративного остеогенеза, сокращает сроки консолидации фрактур и на 10–14 дней ускоряет восстановление повреж-
денной конечности.    

Ключевые слова: репаративный остеогенез, костные маркеры, собаки, кролики, Биомин. 
Надійшла 10.04.2015 р. 
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ПОШИРЕННЯ І ПРИЧИНИ ПАХВИННО-МОШОНКОВИХ ГРИЖ  

У СВИНЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВИНАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

У статті описано дослідження причини виникнення гриж у молодняку свиней в умовах сучасного свинарського 
комплексу (ДП "Кліринг-Агро" Сквирського району Київської области). Для вивчення поширення та етіології гриж 
проводили аналіз первинної звітності та власні спостереження протягом 2012–2013 років. 

За період досліджень виявлено 333 випадки захворювання, 92,8 % (309 голів) з яких були поросята до відлучення. 
Серед хворих з даної вікової групи 92,2 % (285 голів) становили пацієнти з пахвинно-мошонковими (інтравагінальними) 
грижами. 93,4 % (271 голова) хворих з пахвинно-мошонковими грижами були нащадками кнурів-гібридів м'ясного 
напряму. У них виявляли потовщення сім'яних канатиків за рахунок збільшення товщини зовнішнього (іноді внутріш-
нього) кремастера, що супроводжується збільшенням розміру внутрішнього пахвинного кільця. 

Ключові слова: свині, грижі, пахвинно-мошонкові, інтравагінальні, поширення, етіологія, кнурі-гібриди м’ясного 
напряму, кремастер. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні в умовах сучасних інтенсивних технологій ведення сви-

нарства, де, здавалося б, прораховані всі тонкощі щодо годівлі, розведення, утримання тварин 
тощо, серед поголів’я все ж спостерігається грижоносійство. В умовах одного із сучасних госпо-
дарств патологію виявляли у 2,7–3,0 % свиней, з яких 86,6 % складали пахвинно-мошонкові, 11,9 
– пупкові та 1,5 % – інші грижі [1]. Пахвинно-мошонковими є всі грижі в ділянці пахвини й мо-
шонки, але в більшості випадків грижовим отвором є внутрішнє пахвинне кільце [2]. За даними 
Т.Н. Шнякиної [3], серед виявлених нею 9004 кнурців з пахвинно-мошонковими грижами 85,8 % 
складали інтравагінальні, 6,08 % – справжні мошонкові, 5,96 % – грижі піхвового каналу та  
2,16 % – справжні пахвинні. В їх етіології велике значення мають умови годівлі й утримання тва-
рин, але основною причиною є збільшення розміру (розширення) внутрішнього пахвинного кіль-
ця [3–5]. Безперечно, у його розширенні має значення ослаблення м’язової стінки в пахвинній 
ділянці, зумовлене схудненням, різними захворюваннями, в тому числі тими, що супроводжу-
ються розладами дефекації (запор, пронос) чи кашлем [3]. Однак у випадку пахвинно-
мошонкових гриж слід відзначити наявність вродженої схильності до їх виникнення у тварин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Т.Н. Шнякина [6] вважає, що причиною виник-
нення цих гриж є анатомічна недостатність розвитку пахвинної ділянки, що виражається в утво-
ренні трикутної форми пахвинного проміжку й розширенні внаслідок цього внутрішнього пах-
винного кільця. 

Аналіз літературних даних свідчить про те, що тканинні та органні механізми розвитку гриж 
у тварин, в тому числі свиней, залишаються невивченими [7]. Водночас, результати наукових  
досліджень, проведених у сучасний період, свідчать про те, що значну кількість гриж у свиней 
спостерігають на великих сучасних свинокомплексах [8, 9], причому більш схильні до цієї пато-
логії виявляють свині окремих порід чи ліній, в яких гени INSL3, MIS та CGRP розташовані в 
дуже важливих QTL зонах [10, 11]. 

Ряд авторів за вивчення патогенезу гриж у свиней вказують на окремі генетичні аномалії, які, 
на їх думку, можуть призводити до розвитку патології. Зокрема, U. Klinge та співавт. [12] і  
J.P. Lynen та співавт. [13], головною причиною гриж вважають дисфункцію генів, які відповідають 
за метаболізм колагену; F.C. Tanyel та співавт. [14] – генів, які порушують перебіг апоптозу в сполуч-
ній тканині; N.N. Ulusu та співавт. [15] – генів, які впливають на інтеграцію м'язових волокон,  
F.C. Tanyel та співавт. [16] – генів, які відповідають за функції статевих гормонів тощо. 

Мета дослідження – з’ясувати причини виникнення та етіологічну роль генетичного фактора 
за пахвинно-мошонкових гриж у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в умовах ДП “Кліринг-Агро” 
Сквирського району Київської області. У господарстві діє система відтворення стада за рахунок 
власного поголів’я, але для поліпшення порідності, продуктивності та попередження споріднено-
го спаровування щороку закуповують племінних кнурців у різних підприємствах України. Ново-
                                                      
© Чорнозуб М.П., Козій В.І., 2015. 
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народжені поросята знаходяться 21–25 днів біля свиноматки в індивідуальному станку, із 7-
денного віку їх підгодовують спеціальним престартером. На дорощуванні й відгодівлі молодняк 
утримують у групових станках по 60 і 30 голів. Для їх годівлі застосовують повнораціонний су-
хий комбікорм, склад якого відповідає кожній окремій технологічній групі свиней. Роздача кор-
мів та напування автоматичні.  

Поширення та причини гриж з’ясовували протягом 2012–2013 рр. за результатами періодичного 
огляду поголів’я, а також під час диспансеризації, яку проводять під час переведення поросят у на-
ступні вікові групи. Виявленим грижоносіям для уточнення діагнозу проводили клінічне дослідження 
перед операцією, а також спостереження за топографо-анатомічними особливостями будови грижо-
вого мішка й грижового отвору під час герніотомії. В умовах господарства кастрацію кнурців прово-
дять у 3-денному віці закрито-відкритим кривавим методом із застосуванням спеціальних щипців. 
Під час операції завжди звертали увагу на топографо-анатомічні особливості будови мошонки, 
сім’яників, сім’яних канатиків, пахвинного та піхвового каналів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено (табл. 1), що серед поголів’я мо-
лодняку свиней протягом 2012–2013 рр. виявлено 333 випадки грижоносійства, левову частку 
хворих (92,8 %) складали  поросята до відлучення. При цьому в цій віковій групі 92,2 % складали 
хворі з пахвинно-мошонковими (інтравагінальними) грижами.  

Як згадувалося, інтравагінальні грижі частіше виникають внаслідок схуднення або різних захво-
рювань, що супроводжуються запором, проносом чи кашлем. Однак в умовах господарства усі ці па-
тологічні стани у поросят реєструвалися вкрай рідко. Тому подальші дослідження були спрямовані на 
з’ясування породної чи спадкової складової в етіології пахвинно-мошонкових гриж (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Поширення грижоносійства у молодняку свиней 

Вікова група свиней 

Виявлено грижоносіїв 

всього із пахвинно-мошонковими грижами 

гол. у проц. гол. у проц. 
Поросята до відлучення  
(1–28 днів) 

309 92,8 285 92,2 

Поросята на дорощуванні 
(28–60 днів) 

15 4,5 3 20,0 

Поросята на відгодівлі  
(60–160 днів) 

9 2,7 2 22,2 

Всього 333 100 290 87,1 

 
У господарстві протягом 2012–2013 рр. для штучного осіменіння свиноматок використовува-

ли сперму 7 кнурів-плідників, з яких 3 були гібридами м’ясного напряму (Оптімус, 2- та 4-
породні гібриди), а 4 – тварини порід Йоркшир та Ландрас. Як показали результати дослідження, 
у цих кнурів існує суттєва різниця щодо виявлення серед їх нащадків поросят-грижоносіїв.  

Так, основну частку грижоносіїв (292 голови із 333, що складало 87,7 %) отримано від 3-х 
кнурів-гібридів. При цьому найбільшу кількість хворих поросят (137 голів, або 41,2 %) виявлено 
серед нащадків кнура-гібрида Оптімуса, а решту складали нащадки 2-х кнурів-гібридів 2- та 4-
породних. Лише 41 голову, або 12,3 % від усіх грижоносіїв, було виявлено серед нащадків 4-х 
інших кнурів порід Йоркшир та Ландрас, при цьому істотної різниці між ними щодо кількості 
хворих поросят немає. 

Якщо ж провести той самий розрахунок лише за пахвинно-мошонковими грижами, то вияв-
ляється, що від 3-х кнурів-гібридів м’ясного напряму отримано 93,4 % грижоносіїв (271 голова), 
а від решти – лише 6,6 % (19 голів).  

Тобто в умовах господарства левову частку грижоносіїв із пахвинно-мошонковими грижами 
виявляють серед нащадків кнурів-гібридів, що вказує на спадкову схильність до цього захворю-
вання. Підтвердженням були результати спостережень під час кастрації цих кнурців (табл. 2).  

За кастрації кнурців закрито-відкритим методом лікар має можливість оглянути обидва 
сім’яні канатики, покриті загальною піхвовою оболонкою. Встановлено, що у багатьох кнурців, 
які були нащадками кнурів-гібридів, виявляли товстіші (у 2–4 рази), ніж завжди, сім’яні канати-
ки, за рахунок збільшення товщини зовнішнього (інколи внутрішнього) кремастера. Водночас 
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серед кнурців, які були нащадками кнурів порід Йоркшир та Ландрас, такого потовщення 
сім’яних канатиків не спостерігали. 

 

Таблиця 2 – Частота виявлення грижоносіїв серед нащадків різних кнурів-плідників  

Кличка і порода 
кнура-плідника 

Виявлено грижоносіїв 

всього із пахвинно-мошонковими грижами 
гол. у проц. гол. у проц. 

Рекс, гібрид Оптімус 137 41,2 129 44,5 
Бантік, гібрид 2-породний  
(25 % Гемпшир + 75 % Дюрок) 

85 25,5 78 26,8 

Бармалей, гібрид 4-породний  
(25 % Оптімус + 25 % Ландрас +  
25 % Йоркшир + 25 % Гемпшир) 

70 21,0 64 22,1 

Фунтік, Ландрас 13 3,9 6 2,1 
Карандаш, Йоркшир  11 3,3 6 2,1 
Малиш, Ландрас 9 2,7 4 1,4 
Вінні, Йоркшир  8 2,4 3 1,0 
Всього 333 100 290 100 

 
Як показали подальші спостереження за прооперованими тваринами протягом періоду до ві-

длучення, серед грижоносіїв із пахвинно-мошоновими грижами, які з’явилися, основну частку 
складали якраз ті кабанчики, в яких під час кастрації виявляли потовщення сім’яних канатиків.  

Під час вивчення будови й розмірів пахвинного каналу у кнурців з пахвинно-мошонковими 
грижами А.В. Дубровським [17] було встановлено, що поряд із розширеним пахвинним каналом, 
у них завжди виявлявся потовщений зовнішній кремастер, який є відгалуженням від внутрішньо-
го косого черевного м’яза. Цей м’яз бере безпосередню участь в утворенні внутрішнього пахвин-
ного кільця. Автор припускає, що в процесі утворення зовнішнього кремастера й формування 
пахвинного каналу в окремих випадках від внутрішнього косого м’яза черева відщеплюється 
надто велика кількість м’язових волокон. У зв’язку з цим, збільшується розмір внутрішнього па-
хвинного кільця, що, у свою чергу, створює умови для виникнення пахвинно-мошонкових гриж. 

Висновки. 1. На свинофермі досліджуваного господарства у 2012–2013 рр. серед молодняку 
свиней виявлено 333 випадки захворювання, 92,8 % хворих (309 голів) складають поросята до 
відлучення. 

2. Серед виявлених 309 випадків захворювання 92,2 % (285 голів) – це хворі із пахвинно-
мошонковими (інтравагінальними) грижами. 

3. Переважна більшість грижоносіїв із пахвинно-мошонковими грижами (93,4 %, або 271 го-
лова) є нащадками кнурів-гібридів м’ясного напряму. 

4. У кнурців нащадків кнурів-гібридів під час кастрації виявляється потовщення сім’яних ка-
натиків, покритих загальною піхвовою оболонкою, за рахунок збільшення товщини зовнішнього 
(інколи внутрішнього) кремастера, що супроводжується збільшенням розміру внутрішнього пах-
винного кільця та виникненням інтравагінальних гриж. 

Вважаємо, що важливим напрямом подальших досліджень є запровадження моніторингу ви-
користання у розведенні свиней кнурів-гібридів м’ясного напряму та розробка алгоритму засто-
сування різних методів кастрації за виявлення вад будови сім’яного канатика й пахвинного кана-
лу в їх нащадків з метою попередження грижоутворення.  
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Распространение и причины пахово-мошоночных грыж у свиней в условиях современного свиноводческого 

комплекса 

Н.П. Чорнозуб, В.И. Козий 
В статье описано исследование причины возникновения грыж у молодняка свиней в условиях современного сви-

новодческого комплекса (ДП "Клиринг-Агро" Сквирского района Киевской области). Для изучения распространения и 
этиологии грыж проводили анализ первичной отчетности и собственные наблюдения в течение 2012–2013 годов. 

За период исследований обнаружено 333 случая заболевания, 92,8 % (309 голов) из которых были поросята до от-
ъёма. Среди больных с данной возрастной группы 92,2 % (285 голов) составляли пациенты с пахово-мошоночными 
(интравагинальными) грыжами. 93,4 % (271 голова) больных с пахово-мошоночными грыжами были потомками хря-
ков-гибридов мясного направления. У них обнаруживали утолщение семенных канатиков за счет увеличения толщины 
внешнего (иногда внутреннего) кремастера, что сопровождается увеличением размера внутреннего пахового кольца.  

Ключевые слова: свиньи, грыжи, пахово-мошоночные, интравагинальные, распространение, этиология, хряки-
гибриды мясного направления, кремастер. 

Надійшла 07.04.2015 р. 
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ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА МОЛОКА СИРОГО, ЗАГОТОВЛЕНОГО В  

МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВАХ І ЗБІРНИХ ПУНКТАХ,  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 

Встановлено, що молочні кооперативи Тернопільської області здають на переробку 5,7 % партій молока першого ґатун-
ку, 46,6 % – другого та 47,7 % партій молока неґатункового за вимогами українського стандарту. А всі 100 % партій молока 
не відповідають вимогам ЄС. Необхідно також відмітити, що молоко заготовлене у молочних кооперативах має вищу якість, 
порівняно з молоком, заготовленим через збірні пункти, завдяки кращому технологічному їх оснащенню. Зниження ґатунку 
молока сирого, одержаного в молочних кооперативах відбувається, в основному, за рахунок надмірної кількості мікрооргані-
змів через недотримання санітарних вимог щодо одержання і первинної обробки молока.   

Ключові слова: молочні кооперативи, устаткування, молоко, якість, безпека. 
 

Постановка проблеми. Молоко, що виробляють господарства населення, забезпечує додатковий 
дохід та сировину для молокопереробних підприємств (від 70 до 80 %). Тому, відмовитися від його ви-
робництва найближчим часом Україна не зможе, навіть попри невисоку якість такої продукції та значні 
витрати на його переробку [1, 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Молоко в особистих підсобних господарствах ви-
робляється з порушенням санітарних вимог щодо технології доїння і первинної обробки [2–4]. 
Якість молока від господарств населення, в основному, погіршується за показниками бактеріаль-
ного обсіменіння, на який впливають: низький санітарно-гігієнічний стан утримання корів, прак-
тично повна відсутність засобів гігієни вимені і санітарної обробки доїльного устаткування та 
молочного інвентаря, тривалий термін зберігання молока за неможливості його швидкого охоло-
дження, випадки здавання молока від хворих тварин, а також недостатній рівень ветеринарного 
нагляду за тваринами тощо [5, 6]. 

Тому, з метою покращення показників якості та безпеки молока сирого, виробленого в особи-
стих підсобних господарствах, Урядом було запропоновано створити систему молочних коопера-
тивів на селі. Кооперативний рух в Україні нині явище не дуже поширене. Історично склалося 
так, що до кооперативів люди сьогодні не мають довіри і ставляться не як до можливості, а як до 
способу контролю за ними. Проте часи змінилися, а з ними й трансформувалося поняття колек-
тивного підприємництва. Нині кооператив – це реальна можливість для розвитку села та молоч-
ної галузі загалом [7–9].  

В Україні, за оцінками експертів, частка молочних виробничих кооперативів дуже мала − 
близько 6 %. Проте із зростанням ролі кооперативів та їх кількості, на українському ринку спостеріга-
ється тенденція до зростання ціни, підвищення якості сировини, покращення умов роботи господарств, 
збільшення прибутковості та захищеності виробництв, що і є метою кооперативного руху [10]. 

Метою роботи було визначити показники якості та безпеки молока сирого в молочних коо-
перативах і збірних пунктах, залежно від їх технологічного оснащення. 

Матеріал і методи досліджень. Експериментальні дослідження проводили в лабораторіях 
Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини НААН України. Мікробіоло-
гічні дослідження молока проводили згідно з ДСТУ 7357:2013 [11].  

Відбір проб молока у молочних кооперативах та збірних пунктах Тернопільської області про-
водили до злиття в охолоджувач та після його охолодження до температури 4 оС. Після достав-
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ляння проб в лабораторію в термосі з льодом, проводили їх висів на МПА для визначення мікро-
бного числа за температури 30 оС. Уміст жиру, білка в молоці сирому, наявність доданої води, 
густину, титровану кислотність, температуру визначали за допомогою ультразвукового аналіза-
тора ЕКОМІЛК–М. Інгібітори у молоці – за допомогою BRT-тесту та ROSA Milk test.  

Отримані результати досліджень обробляли статистично з використанням програм Microsoft 
Excel i Statistika 99 Edition. Різницю вважали вірогідною за Р≤0,05; Р≤0,01 та Р≤0,001. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для повної ветеринарно-санітарної оцінки діяль-
ності молочних кооперативів на селі, було проведено порівняльні дослідження показників якості 
та безпеки молока сирого, заготовленого через систему молочних кооперативів та збірних пунк-
тів. Така комплексна порівняльна оцінка дозволить виявити найбільш вагомі чинники, які зни-
жують ґатунок молока, та розробити превентивні санітарні заходи. 

Відбір проб для дослідження показників якості та безпеки молока сирого проводили безпосередньо 
у пунктах збору молока та у молочних кооперативах 1 раз на місяць протягом року. Для порівняння на 
рисунку 1 наведено результати досліджень молока, заготовленого через молочні кооперативи та збірні 
пункти, які здають на переробку молоко охолодженим і неохолодженим. 

Із рисунка 1 видно, що найбільше молока, яке відповідає вимогам ДСТУ 3662-97, заготовлено 
через молочні кооперативи – 52,3 %. Це в 1,4 раза більше (Р≤0,05), порівняно з молоком, заготов-
леним через збірні пункти, оснащені охолоджувачами. Молоко, заготовлене через збірні пункти 
без охолодження, в основному, поступає на переробку неґатунковим – 93,9±5,8 %.  

 

 
 

Рис. 1. Якість молока, заготовленого в особистих підсобних господарствах 

через систему збірних пунктів і молочних кооперативів. 

 
Отже, результати даних досліджень вказують, що хоча система заготівлі молока сирого через моло-

чні кооперативи дозволяє отримувати молоко вищих ґатунків, порівняно із збірними пунктами, проте 
вона не забезпечує 100 % находження молока ґатункового згідно з вимогами ДСТУ 3662-97. Молоко, 
яке відповідає європейським вимогам, тобто екстра ґатунку, молочні кооперативи не заготовляють.  
У наступних рисунках наведено результати досліджень, які характеризують чинники, що знижують 
ґатунок молока сирого, одержаного як в молочних кооперативах, так і через збірні пункти. На рисунку 
2 наведено розподіл партій молока сирого з різною кількістю соматичних клітин за ґатунками.       

Із рисунка 2 видно, що різниці щодо вмісту соматичних клітин у молоці заготовленого у мо-
лочних кооперативах і збірних пунктах немає. Від 80,5±2,3 % до 83,5±2,6 % партій молока мали 
вміст соматичних клітин до 400 тис./см3, що відповідає вимогам екстра ґатунку. Молока першого 
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ґатунку за вмістом соматичних клітин виробляється у молочних кооперативах 14,8±0,8 %, друго-
го − 2,8±0,3 %, а неґатункового − на переробку не надходить.  

 

 
 

Рис. 2. Якість молока за вмістом соматичних клітин, яке отримане 

від молочних кооперативів та збірних пунктів. 
 
Отже, вміст соматичних клітин, як показник маститної ситуації стада, вказує на добрий догляд за 

молочною залозою корів. За цим показником молоко, яке виробляється у молочних кооперативах та у 
підсобних господарствах відповідає європейським вимогам, приблизно у 80 % випадках. 

На рисунку 3 наведено дослідження щодо вмісту інгібувальних речовин у молоці заготовленому 
через молочні кооперативи і збірні пункти. Як видно з рисунка 3, на переробку від молочних коопе-
ративів і збірних пунктів надходить практично однакова кількість партій молока з умістом інгібува-
льних речовин від 5,2±0,4 до 7,7±0,6 %. Це свідчить про те, що не завжди молоко від корів, яким за-
стосовують антибактеріальні препарати, вибраковують і воно надходить у загальний надій.  

На рисунку 4 наведено дослідження щодо бактеріального обсіменіння молока сирого. 
 

 

Рис. 3. Вміст інгібіторів у молоці, яке заготовлюється через молочні кооперативи 

та збірні пункти. 
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Рис. 4. Бактеріальне обсіменіння молока сирого, яке заготовляється  

молочними кооперативами та збірними пунктами. 

 
Із рисунка 4 помітна чітка закономірність меншої кількості мікроорганізмів у заготовленому 

молоці в молочних кооперативах, порівняно з молоком заготовленим через збірні пункти. Так, 
гатункового молока з кількістю мікроорганізмів до 3 млн КУО/см3 у молочних кооперативах ви-
робляється 63,8 %, що в 1,7 раза (Р≤0,01) більше, ніж надходить на збірні пункти з охолоджува-
чами, і в 2,8 раза (Р≤0,001) більше, порівняно з молоком із збірних пунктів без охолоджувачів.  

Отже, аналізуючи дані досліджень, які наведені на рисунках 2−4, можна відмітити, що найва-
гоміший показник, який найбільше знижує ґатунок молока сирого одержаного як у молочних ко-
оперативах, так і через збірні пункти – це надмірна кількість мікроорганізмів. При цьому навіть у 
молочних кооперативах, які оснащені охолоджувачами, молока екстра та вищого ґатунку на пе-
реробку не надходить, що вказує на недотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог щодо доїння 
та первинної обробки молока.    

Повна кількісна оцінка молока сирого за показником якості та безпеки згідно з ДСТУ 3662-97 
наведено в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Показники якості та безпеки молока сирого, яке заготовлюється молочними кооперативами та збірними  

                    пунктами, M±m, n=145 

Показник молока сирого 
за ДСТУ 3662-97 

Молоко заготовлюється 
Нормативи 
за ДСТУ 
3662-97 

молочними 
кооперативами 

збірними 
пунктами 

з охолоджувачами 

збірними пунктами 
без охолоджувачів 

Загальне бактеріальне обсіменіння, 
тис. КУО/см3 

4100±1250 6720±2140 12400±4300 
100 − 
3 000 

Соматичні клітини, тис./см3 223,4±20,5 248,7±22,7 252,1±24,4 400 − 800 

Уміст доданої води, % 
2,3±0,4 

(19,7 % пробах) 
5,6±0,9 

(29,8 % пробах) 
6,2±1,1 

(51,2 % пробах) 
0 

Масова частка жиру, % 3,34±0,07 3,32±0,07 3,31±0,06 3,4 
Масова частка білка, % 2,89±0,07 2,88±0,07 2,86±0,06 3,0 
Густина, кг/м3 1026,7±0,05 1026,2±0,04 1025,7±0,04 1027,0 
Кислотність, ºТ 19,5±0,7 21,2±1,3 23,6±2,7 16−20 
Температура, ºС 4±1 5±1 17±3 6−10 

 
За даними таблиці видно, що молоко одержане в молочних кооперативах, практично за всіма 

показниками поступається вимогам, які запроваджені в ЄС. Загальна кількість бактерій у молоці 
переважає більше ніж у 40 разів, незважаючи на те, що молоко відразу охолоджують до темпера-
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тури 4±1 ºС. Деякі проби молока (19,7 %) містили воду у кількості 2,3±0,4 %. Масова частка жиру 
і білка також була нижчою, що пов’язано із розбавленням молока водою.  

Отже, підсумовуючи дослідження щодо вивчення показників якості та безпеки молока сиро-
го, заготовленого в молочних кооперативах, можна відмітити, що незважаючи на автоматичне 
доїння корів у 40−45 %, оснащення їх охолоджувачами молока та задовільні санітарні умови його 
первинної обробки, 47,7 % партій молока надходить на переробку від кооперативів неґатунковим 
(за вимогами українського стандарту) і 100 % партій молока не відповідають вимогам ЄС. Необ-
хідно також відмітити, що молоко заготовлене у молочних кооперативах має вищі показники 
якості і безпеки, порівняно з молоком, заготовленим через збірні пункти. Це вказує на те, що мо-
лочні кооперативи технічно більш оснащені, а їх діяльність необхідно забезпечити нормативно-
правовими документами щодо вимог санітарії та технологій одержання і первинної обробки мо-
лока. Адже технологія виробництва і збору молока у молочних кооперативах має специфічні від-
мінності, порівняно із традиційною технологією на молочних фермах.  

Висновки. Молочні кооперативи Тернопільської області здають на переробку 5,7 % партій 
молока першого ґатунку, 46,6 % – другого, 47,7 % − негатункового. Зниження ґатунку молока 
сирого, одержаного в молочних кооперативах відбувається, в основному, за рахунок надмірної 
кількості мікроорганізмів через недотримання санітарних вимог щодо одержання і первинної об-
робки молока.   

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці нормативних документів “Ветери-
нарно-санітарні вимоги до технології первинної обробки, зберігання і транспортування молока 
сирого в молочних кооперативах”. 
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Качество и безопасность молока сырого, заготовленного в молочных кооперативах и сборных пунктах, в 

зависимости от их технологического оснащения 

Ю.В. Горюк, Ю.Б. Перкий, В.В. Горюк 
Установлено, что молочные кооперативы Тернопольской области сдают на переработку 5,7 % партий молока пер-

вого сорта, 46,6 % – второго и 47,7 % партий молока несортового по требованиям украинского стандарта. А 100 % 
партий молока не соответствуют требованиям ЕС. Необходимо также отметить, что молоко заготовленное в молочных 
кооперативах высшего качества, по сравнению с молоком заготовленным через сборные пункты, благодаря лучшему 
технологическому их оснащению. Снижение качества молока сырого, полученного в молочных кооперативах проис-
ходит, в основном, за счет избыточного количества микроорганизмов из-за несоблюдения санитарных требований к 
получению и первичной обработки молока. 

Ключевые слова: молочные кооперативы, оборудование, молоко, качество, безопасность. 
Надійшла 10.04.2015 р. 
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ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОЇ ВОДИ ХОС –  

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ  

ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА ВИРОБНИЦТВА МІДІЙ 

В статті представлено результати аналізу наукової літератури щодо досліджень морської води на наявність у ній 
хлорорганічних сполук (ХОС), джерел їх надходження та впливу цих токсикантів на морську біоту і морепродукти. 
Встановлено, що наявність ХОС у воді відмічається повсюдно в усіх морських країнах світу. Серед пестицидів, що 
виявлені у морській воді в прибережних зонах Одеської області, превалюють ГХЦГ та ДДТ.  

Дані літератури свідчать, що рівні ДДТ в ланцюгу мул–водорості–морські рачки–риби у кожній наступній ланці 
збільшуються в середньому в 10 разів. Вивчення взаємозв’язку між забрудненням морської води ХОС та рівнем цих 
токсикантів у мідіях є важливим інструментом для здійснення контролю за їх безпечністю в усіх ланках харчового 
ланцюга «від моря до столу». 

Ключові слова: морська вода, морська біота, ХОС, ДДТ, ГХЦГ, харчовий ланцюг, мідії.  

 
Постановка проблеми. Збільшення виробництва й підвищення безпечності та якості харчо-

вих продуктів – одна з основних сучасних проблем, що стоїть перед аграрним сектором України. 
Сучасні вимоги до безпечності харчових продуктів – це здійснення контролю в усіх ланках хар-
чового ланцюга з особливим акцентом на його першу ланку, якою вважається первинне виробни-
цтво. У виробництві морепродуктів первинною ланкою є морська вода, яка відіграє важливу роль 
у формуванні усіх споживчих характеристик морепродуктів та їх показників якості і безпечності. 
У зв’язку з цим морська вода має постійно підлягати контролю  на залишки небезпечних конта-
мінантів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання продуктів моря у раціоні людини є 
актуальним, тому що вони вважаються дуже корисними для її організму. Крім того, використан-
ня морських гідробіонтів, особливо мідій, в Україні вважається одним із ресурсів харчових про-
дуктів. Законом України “Про рибу, інші водні ресурси та харчову продукцію з них” передбачено 
забезпечення безпечності морепродуктів для людини.   

У нашій країні на національному рівні проводяться дослідження щодо використання ресурсів 
Азово-Чорноморського басейну, в тому числі – гідробіонтів, а також здійснюється щорічний мо-
ніторинг щодо їх безпечності. Морські гідробіонти за своєю поживною цінністю вважаються ко-
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рисними продуктами для людини. Але, враховуючи сучасні вимоги споживачів, які бажають зна-
ти де та як вироблялись харчові продукти, необхідно надавати інформацію про весь харчовий 
ланцюг, в тому числі про середовище, в якому вирощувались гідробіонти. Таким середовищем 
для гідробіонтів є морська вода. Враховуючи сучасний стан екології, який характеризується за-
брудненням довкілля нашої планети ксенобіотиками, у тому числі такими як агрохімічні засоби, 
дуже важливо проводити постійний моніторинг цих хімічних речовин у морській воді, з якої лю-
ди отримують рибу та інші морепродукти для використання в їжу [1]. Серед агрохімічних засо-
бів, які забруднюють довкілля, найбільш небезпечними для здоров’я споживачів  визнані хлорор-
ганічні пестициди, а саме ДДТ та ГХЦГ.   

Якщо провести ретроспективний аналіз даних літератури, то можна зазначити, що  одним з 
важливих результатів розвитку суспільства є не тільки винахід та застосування ефектів хімічних 
речовин для боротьби з шкідниками рослин, а й наслідки такої діяльності у вигляді накопичення 
у природному середовищі продуктів розпаду цих засобів. Першими з цих засобів були хлорорга-
нічні сполуки (ХОС), до яких належать ДДТ, ГХЦГ та ін. Використання пестицидів ґрунтувалося 
на переконанні в тому, що вони практично не шкідливі для людини. Обсяги використання пести-
цидів особливо зросли після ІІ Світової війни, що було пов’язано з відсутністю достатньої інфор-
мації про шкідливість цих сполук для людини. Упродовж багатьох років ХОС накопичувалися у 
водному середовищі, тканинах живих організмів та по ланках харчового ланцюга (переробка, 
зберігання, транспортування та реалізація), потрапляли до організму людини через споживання 
харчових продуктів. ХОС – високотоксичні сполуки, які мають кумулятивні властивості, природ-
ний розпад їх у довкіллі складає десятиріччя. Основна небезпечність ХОС в тому, що вони спри-
чиняють тяжкі захворювання в людини [2, 3]. 

Продукти розпаду ХОС більш стабільні за їх вихідні форми, які ще крім того зберігають ви-
соку токсичність. Прикладом є відомий ДДТ та його метаболіти – ДДЕ і ДДД. ДДТ має токсичну 
дію щодо живих організмів, у тому числі для гідробіонтів, і характеризується пригніченням жит-
тєво важливих функцій. Негативний вплив ДДТ призводить до зміни видового складу флори та 
фауни, що може зумовити безповоротні процеси деградації екосистеми Землі [4].  

У зв’язку з вищенаведеним, актуальним є вивчення ситуації щодо динаміки розповсюдження 
ХОС у морській воді, яка є потенційно небезпечним водним середовищем для гідробіонтів, у то-
му числі морських мідій.  

Нашим завданням було на основі аналізу літературних даних підвести теоретичне підґрунтя 
щодо стану забруднення морської води такими небезпечними хімічними сполуками як ХОС у 
світі та Україні. Ці дані необхідні для реалізації сучасних вимог законодавства щодо простежен-
ня небезпек по всьому харчовому ланцюгу – від виробництва сировини до споживача, тобто  
визначити рівні накопичення ХОС в гідробіонтах через морську воду. В Україні дослідження в 
цьому напрямку майже не проводяться. Існують тільки поодинокі дані щодо рівнів забруднень 
ХОС окремих водойм, у тому числі морів.  

Мета і завдання дослідження. Узагальнити дані літератури щодо вмісту ХОС у морській 
воді як складової у контролі первинної ланки харчового ланцюга виробництва мідій.   

Завдання: 1. Встановити накопичення ХОС у морській воді різних країн світу. 
2. Обґрунтувати актуальність використання даних моніторингу ХОС у морській воді та біоті 

як інструменту для відстеження початку харчового ланцюга щодо безпечності морепродуктів, у 
тому числі мідій. 

3. Узагальнити дані про особливості накопичення ХОС у морській воді України, зокрема  
в Одеської області. 

Матеріал і методика дослідження. Матеріалом для дослідження були наукові літературні 
джерела, що стосуються теми досліджень. Використовували методологію аналітичних дослі-
джень. 

Результати досліджень та їх обговорення. Історія досліджень вмісту промислових хімічних 
речовин у морській воді відома ще з ХVIIІ ст. Вивчення хімічного складу води мало велике зна-
чення у боротьбі з забрудненням водойм стічними водами.  

Багато країн, які мають вихід до моря, визнали, що морські води забруднюються внаслідок 
захоронення різноманітних відходів. Було встановлено, що в Тихий океан щорічно скидається 
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біля 9 млн т відходів, а в води Атлантики більше 30 млн т. Внаслідок цього океани та моря за-
бруднюються шкідливими речовинами, у тому числі пестицидами [4].  

Морське середовище може переробляти велику кількість органічних та неорганічних речовин 
без негативного впливу на воду. Але ця можливість не безмежна, оскільки самоочищення води 
буває недостатнім, порівняно з постійно зростаючою кількістю відходів, які скидаються в моря. 
В донних відкладеннях північно-західної частини Антарктичного океану виявлено ХОС, а саме 
ДДЕ в 100 % зразків (на рівні 10-4–10-2), γ-ГХЦГ(ліндан) – 75 % зразків (на рівні 10-5–10-3), гепта-
хлор – 37,5 % зразків (на рівні 10-5) (Осокіна Н.П., 1999 р.), що свідчить про переміщення ХОС з 
атмосферними опадами й океанічною циркуляцією та концентрацію ДДТ в шарах донних відкла-
день [5, 6].  

Серед забруднювальних речовин, ХОС, а саме ДДТ та його метаболіти, представляють особ-
ливий інтерес, тому що  стійкі до розпаду в довкіллі, майже нерозчинні у воді, але дуже добре 
розчиняються в жирах. ХОС негативно впливають на біологічні об’єкти і мають широкий спектр 
токсичної дії на людину. У разі потрапляння до організму людини вони можуть спричинити іму-
нодефіцит, порушення репродуктивної функції, а також проявляють тератогенні, канцерогенні 
властивості.  

ДДТ використовували у великих кількостях з 1940 р. у боротьбі з  шкідниками рослин, в тому 
числі комарами. Починаючи з 1972 р., він був заборонений або використовувався в обмежених 
кількостях майже в усіх європейських країнах. Варто зауважити, що на сьогодні все ще існують 
значні концентрації цих пестицидів у морській воді та навколишньому середовищі.  

ХОС виявлені в різних районах Балтійського, Північного та Ірландського морів та побережжя 
Англії, Ісландії, Португалії, Іспанії, Біскайській затоці. Дослідженнями сніжного покриву Антар-
ктиди було виявлено, що на поверхні цього віддаленого материка осіло біля 2300 т пестицидів, 
хоча вони там ніколи не використовувалися [7]. 

Дуже цікаві дослідження були проведені вченими уподовж 2004–2006 рр. щодо вивчення во-
ди Середземного моря в прибережних зонах таких країн як Італія, Франція, Іспанія, Марокко, 
Алжир і Туніс та прибережного водного середовища Балеарських островів. Ці дослідження мали 
на меті створення загальної мережі спостережень за рівнем хімічного забруднення Середземного 
моря та прийняття спільних методологій вивчення рівнів забруднення пестицидами (ДДТ і його 
метаболіти, хлоргексахлорциклогексан та ізомери і поліхлоровані біфеніли).   

Було встановлено, що джерелами забруднення ХОС морської води Середземноморського ба-
сейну є вода річок з вмістом цих небезпечних хімічних сполук та стічні промислові води [8–11]. 

Незважаючи на заборону зазначених класів пестицидів, у більшості промислово розвинених 
країн вони знаходяться в грунті та морській воді. Дослідження токсичності водних екосистем є 
важливим компонентом оцінки впливу хімічних речовин на групи біологічних організмів, які 
можуть бути тестовим матеріалом для визначення потенційних побічних ефектів у харчовому 
ланцюгу. 

Отже, на сьогодні пестициди, в тому числі ХОС,  постійно виявляються у морській воді як 
наслідок їх широкого розповсюдження в довкіллі та становлять серйозну небезпеку  для людини 
через їх міграцію по харчовому ланцюгу. У морському середовищі хлорорганічні пестициди на-
копичуються у донних відкладеннях і біоті.   

В останні роки після вивчення забруднення морської води ХОС та відстеження динаміки рів-
ня її токсикологічної безпечності, акцент з оцінки її якості перейшов на біологічні індикатори 
токсичності. Такими індикаторами є морська біота. Тести на токсикологічну безпечність води 
можуть проводитися з використанням як мінімумом трьох тест-об’єктів, що представляють різні 
групи, зокрема безхребетні, риби і рослини. Такі тест-об’єкти мають особливу цінність для визна-
чення рівня накопичення пестицидів у гідробіонтах, які використовуються як харчові продукти.  

У харчуванні людини одним з корисних морепродуктів є мідії. Вченими встановлено, що 
морські біологічні види (морські йоржі, мідії, морські коники, риби тощо) різняться за рівнем 
біоакумуляції токсичних речовин, у тому числі  ХОС.  

Мідії, як біологічні фільтри, здатні інтенсивно накопичувати хімічні забруднювачі, які мо-
жуть досягати досить значних рівнів. Підвищений вміст токсикантів у мідіях може становити за-
грозу здоров’ю людини, у разі використання їх в якості харчових продуктів. Пестициди через 
морську воду та організм мідій і далі по ланках харчового ланцюга можуть потрапляти до органі-
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зму людини. До основних ланок харчового ланцюга виробництва мідій належать: а) вирощування 
мідій у морській воді (природне або промислове); б) вилов та транспортування; в) технологічна 
обробка; г) зберігання; д) транспортування; е) реалізація споживачам. Використання даних щодо 
вмісту ХОС у морях визнано важливим інструментом для відстеження початку харчового ланцю-
га для оцінки безпечності  морепродуктів. 

Серед різних біологічних об’єктів моря мідії належать до популяції найкращих природних бі-
оіндикаторів. Крім того, результати досліджень біоконцентрації ХОС у мідіях є важливою інфо-
рмацією для прогнозування їх рівня у кінцевому продукті, призначеному для споживання люди-
ною [12–15]. 

У США мідії є важливим продовольчим ресурсом, який оцінюється приблизно в $ 50 млн на 
рік. Тому до їх якості та безпечності ставляться дуже відповідально. З метою моніторингу залиш-
ків пестицидів у воді та мідіях прибережної зони на території штату Вашингтон (США) були ві-
дібрані зразки мідій з п’яти заток цього штату та із затоки Тихого океану біля західних берегів 
Північної Америки, а також з гирла річки Колумбія. Зразки проаналізовані на наявність 45 біо-
акумулюючих пестицидів. Було виявлено 20 різних пестицидів у цих зразках мідій, у тому числі: 
ДДТ та його метаболіти – ДДД, ДДЕ в кількостях від 0,33 до 17 мг/кг та ПХБ, дільдрин, γ-ГХЦГ 
(ліндан) та ін. [16, 17].  

Вчені узагальнили результати моніторингу пестицидів у морському середовищі та їх впливу 
на біологічні об’єкти. Загальновідомо, що концентрація ХОС інтенсивно підвищується по харчо-
вих ланках біологічних об’єктів у напрямку від нижчої ланки до вищої. Так, наприклад, якщо 
умовно взяти за 1 частину кількість ДДТ у мулі, то в рослинах (водорості) рівень цього пестици-
ду буде в десять разів більшим, ніж у мулі, тобто у водоростях буде вже 10 умовних частин ДДТ, 
у дрібних морських організмах (рачки) акумулюватиметься 100 таких частин, у рибах – 1000 і в 
хижих рибах – 10 000 частин. Як видно з наведеного прикладу, в кожній наступній ланці харчо-
вого ланцюга вміст ДДТ збільшується у 10 разів, тобто проявляє кумулятивний ефект у харчово-
му ланцюгу. Така біоакумуляція свідчить про велику потенційну небезпеку ДДТ для кожної на-
ступної ланки харчового ланцюга, в тому числі і для людини [18, 19].  

У США були проведені дослідження рівнів міграції пестицидів у харчових ланках біологіч-
них об’єктів озера Мічиган. Встановлено, що рівні накопичення ДДТ з кожною наступною лан-
кою харчового ланцюга підвищувались. Так, донні відкладення містили 0,014 мг/кг ДДТ, кревет-
ки – 0,44 мг/кг,  риби – 3,5, а жирова тканина чайок – 98,8 мг/кг [19]. 

Україна належить до морських держав і тому моніторингові дослідження як морської води, 
так і морської біоти на показники безпечності дуже важливі для вирішення екологічних та про-
довольчих питань. Ще у 80-х роках минулого сторіччя в СРСР вченими були зібрані дані про за-
бруднення пестицидами навколишнього середовища та про міграцію цих речовин в наземних 
ландшафтах і підземних водах. Визначено, що рівні хлорорганічних пестицидів залежать від гео-
графічних, кліматичних та регіональних умов [20]. За даними українських вчених-гідрохіміків 
В.І. Пелешенка, В.К. Хільчевського і Л.М. Горєва, під час дослідження хімічної характеристики 
стоків річок України в Чорне та Азовське моря (Дністер, Південний та Західний Буг, Прут, Сівер-
ський Донець та ін.) виявлено, що найбільш забруднені ХОС води річок Південного Бугу, Сівер-
ського Дінця та річок Приазов’я. Це пояснюється тим, що на територіях Одеської, Миколаївської 
та Донецької областей у ґрунті в різних кількостях зустрічаються ДДТ і його метаболіти, а також 
ГХЦГ. Кількісним аналізом  в ґрунтах виявлені стійкі ХОС, а саме ДДТ та його метаболіти, 
ГХЦГ, вміст яких коливається в межах 10-3−10-7, що негативно впливає на підземні води, які є 
частиною гідросфери [21–23].  

Екологічний стан навколишнього середовища Одеської області, однієї з найбільш великих в 
територіальному відношенні областей України, також незадовільний. За післявоєнний період, 
починаючи з 1949 до 1993 рр., на її території було використано для потреб сільського господарст-
ва більше 260 тис. т пестицидів. По середньорічному навантаженні цих речовин за 1960–1990 рр.,  
а також за масою інсектицидів та гербіцидів (у діючій речовині) область займала третє місце піс-
ля Вінницької та Кіровоградської. Це стало передумовою для широкого розповсюдження та цир-
куляції ХОС в навколишньому середовищі та підземних водах. З метою вивчення розповсю-
дження пестицидів геологічною службою України були досліджені ґрунт, донні відкладення (во-
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доймища, пониззя Дунаю, в долинах річок Дністер та Великий Куяльник, Дністровського та ін-
ших лиманів), водотоки  ґрунтових та артезіанських водоносних горизонтів Одеської області.  
В результаті досліджень було встановлено, що серед виявлених пестицидів значна частина пред-
ставлена класом ХОС (ГХЦГ, ДДТ). 

Так в донних відкладеннях Дністровського лиману з 45 досліджених проб ХОС виявлено в 41. 
Сума ГХЦГ виявлена в 53 % проб (0-7,260 мг/кг), ДДТ – 71 %  (0–18,365 мг/кг) [22]. 

Погіршення стану довкілля Чорного моря, забруднення морської води в останні десятиріччя 
спричинило виснаження морських ресурсів, погіршило його естетичну та рекреаційну цінності та 
рівень життя населення. У зв’язку з цим, морські держави у 1992 р. підписали Конвенцію про 
захист Чорного моря від забруднення небезпечними хімічними сполуками (Бухарест, Румунія). 
Відповідно до статті VII цієї Конвенції, Договірним Сторонам "необхідно вжити всіх необхідних 
заходів для запобігання забруднення морського середовища Чорного моря». Конвенція отримала 
подальший розвиток в Одесі у 1993 р. в політичному документі: «Декларація міністрів з охорони 
Чорного моря». У 1996 р. чорноморськими державами був підписаний стратегічний план дій з 
реабілітації та захисту Чорного моря (BSSAP). Згідно з цим планом Україна координує роботу 
Консультативної групи по моніторингу забруднення морської води та розробку регіональних 
програм оцінки небезпечних контамінантів, у тому числі ХОС пестицидів, в Українській частині 
Чорного моря. Ці документи мають важливе значення, тому що всі країни зобов’язались відсте-
жувати потенційно небезпечні хімічні сполуки у морській воді та запобігати появі їх у наднормо-
вих кількостях у морепродуктах. До цих досліджень Чорного моря повинні долучатись науковці 
та робити свій внесок в зберігання його ресурсів. Одним із ресурсів Чорного моря є мідії, які в 
токсикологічному плані вітчизняними вченими майже не вивчені. Проведений аналіз літератури 
дав змогу обґрунтувати актуальність наукових досліджень щодо вмісту хлорорганічних сполук 
як у морській воді, так і мідіях, щоб ефективно відстежувати зазначені токсиканти в первинній 
ланці харчового ланцюга виробництва цього морепродукту.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. В Україні «Стратегічним планом дій з 
реабілітації та захисту Чорного моря» (BSSAP) передбачено здійснення моніторингу забруднення 
небезпечними сполуками морської води, в тому числі пестицидами, з тим щоб забезпечити еко-
логічну та продовольчу безпеку. Одними з небезпечних контамінантів морської води є ХОС – 
ГХЦГ та ДДТ, які слід контролювати на регіональних рівнях.  

2. На підставі узагальнених даних літератури, можна стверджувати, що рівень забруднення 
морської води хлорорганічними сполуками залежить від кількості їх потрапляння з стічними во-
дами та з довкілля, а також від методів самоочищення води, одним з яких є перенесення небезпе-
чних сполук в інші води з течією. Міграція пестицидів зумовлює нестабільність їх концентрації у 
морській воді та визначає необхідність постійного моніторингу за ними. Серед виявлених пести-
цидів у морській воді в Одеській області значна частина представлена таким класом хлороргані-
чних сполук як ГХЦГ та ДДТ. 

3. Проведеним аналізом даних літератури встановлено, що концентрація хлорорганічних пес-
тицидів у біологічних об’єктах моря підвищується в середньому у 10 разів у кожній наступній 
ланці харчового ланцюга: мул – водорості – морські рачки – риби у висхідному напрямку.  

4. Одним із ресурсів морепродуктів національної акваторії Чорного моря є мідії, токсикологі-
чна характеристика яких стосовно ХОС вітчизняними вченими майже не вивчена. Визначено, що 
серед морської біоти мідії належать до популяції найкращих природних біоіндикаторів. Резуль-
тати досліджень біоконцентрації ХОС в мідіях є важливою інформацію для прогнозування їх рів-
ня у кінцевому харчовому продукті з них, призначеному для споживання людиною. Підвищені 
концентрації ХОС в мідіях небезпечні для здоров’я людини.   

5. Встановлена актуальність проведення наукових досліджень морської води та мідій на вміст 
ХОС з урахуванням впливу різних чинників для визначення критеріїв показників безпечності ві-
дносно ГХЦГ і ДДТ в мідіях та вдосконалення методів контролю їх виробництва в харчовому 
ланцюгу «від моря до столу».  

Перспективою подальших досліджень буде визначення динаміки рівнів вмісту ХОС у мідіях 
на кожній з ланок харчового ланцюга «від моря до столу споживача» за дії різних природних та 
технологічних чинників. Об’єктом наших подальших досліджень будуть ГХЦГ, ДДТ, а предме-
том досліджень – вода Чорного моря Одеської області та мідії, виловлені в цьому регіоні. Резуль-
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татом досліджень буде метод контролю рівнів пестицидів з використанням  науково обґрунтова-
них критеріїв для ГХЦГ, ДДТ в ланках харчового ланцюга виробництва та обігу чорноморських 
мідій Одеського регіону.   
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Загрязнение морской воды ХОС – важная составляющая для контроля первичного звена пищевой цепи  

производства мидий 

В.В. Касянчук, И.А.  Фодченко 
В статье представлены результаты анализа научной литературы относительно исследований морской воды на со-

держание в ней хлорогранических соединений (ХОС), источников их поступления, а также влияние этих пестицидов 
на морскую биоту и морепродукты. Установлено, что накопление ХОС в морской воде отмечается повсеместно во всех 
морских странах мира. Среди пестицидов, выявленных в морской воде в прибрежных зонах Одесской области прева-
лируют ГХЦГ и ДДТ.  

Данные литературы свидетельствуют, что уровни ДДТ в цепи ил–водоросли–морские рачки–рыбы в каждом пос-
ледующем звене увеличиваются в среднем в 10 раз. Изучение взаимосвязи между загрязнением морской воды ХОС и 
уровнем этих токсикантов в мидиях является важным инструментом для осуществления контроля за их безопасностью 
во всех звеньях вдоль пищевой цепи «от моря к столу».  

Ключевые слова: морская вода, морская биота, ХОС, ДДТ, ГХЦГ, пищевая цепь, мидии.  
Надійшла 06.04.2015 р. 
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У статті наведено дані про бактерії роду Campylobacter, як збудників інфекцій, що перебігають з ознаками токси-
коінфекцій у людей. Проведено дослідження об’єктів довкілля ферми (води з напувалки, різних видів корму та підсти-
лки) щодо виявлення кампілобактерій методом полімеразної ланцюгової реакції. За даними проведених наукових дос-
ліджень встановлено, що об’єкти довкілля ферми обсемінені бактеріями роду Campylobacter, які в подальшому можуть 
потрапляти до організму тварин. 

Ключові слова: кампілобактерії, велика рогата худоба, молочно-товарна ферма, корм, вода, полімеразна ланцю-
гова реакція. 

 
Постановка проблеми. З кожним роком в Україні та світі реєструється збільшення ризиків 

виникнення харчових токсикоінфекцій у людей під час вживання контамінованих продуктів хар-
чування та води. Останнім часом істотне значення в етіології гострих кишкових інфекцій 
набувають “нетрадиційні” бактерії. Серед цих мікроорганізмів найбільше значення становить рід 
Campylobacter, на частку яких припадає до 10–15 % випадків спорадичних діарейних 
захворювань, а також значна кількість водних, харчових, зокрема молочних спалахів, описаних в 
іноземній літературі. Питанням кампілобактеріозної інфекції значну увагу приділяє Всесвітня 
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організація охорони здоров’я. За її ініціативою вивчення даної інфекції включено до 
національних програм профілактики діарейних хвороб. 

Основним природним резервуаром кампілобактерій є кури, індики, дикі птахи, гризуни, а та-
кож велика рогата худоба, вівці, кози, свині. У великої рогатої худоби кампілобактерії локалізу-
ються, в основному, у кишечнику і виділяються з фекаліями, інфікуючи навколишнє середовище, 
а під час забою та первинної переробки – продукти забою [1]. Згідно з даними G. Douglas Inglis [2], 
близько 25 % тварин можуть бути прихованими бактеріоносіями. Camрylobacter fetus subsр. fetus 
у великої рогатої худоби вважається облігатною мікрофлорою травного каналу, але може бути й 
причиною спорадичних абортів [3]. Бактеріоносійство Camрylobacter jejuni і Camрylobacter coli, в 
середньому, складає 14,7 і 6,9 %, відповідно [4]. У деяких країнах рівень інфікування великої ро-
гатої худоби даним збудником сягає 29 % [5]. 

Передається дана інфекція через забруднені кампілобактеріями годівниці, напувалки, інвен-
тар, підстилку, інфіковані корми, особливо тваринного походження, воду. Важливою ланкою в 
епізоотичному ланцюзі є інфіковані мухи, таргани, гризуни, синантропна та дика птиця тощо. 

Кампілобактерії (Сampylobacter species) – грамнегативні бактерії у вигляді спіралі чи римської V, 
котрі є причиною інфекції, що перебігає з ознаками токсикоінфекції у людей. За даними на  
2013 р. рід Campylobacter об’єднує 17 видів і 6 підвидів бактерій. При цьому для сільськогосподар-
ських тварин і людей найбільше етіологічне значення мають види С. jejuni та С. сoli [6]. У 80 % ви-
падків причиною кампілобактеріозної інфекції вважається Campylobacter jejuni, а в 18,6 % – 
Campylobacter coli. 

Виявлення ДНК Campylobacter species у дослідному матеріалі за відсутності клінічних про-
явів інфікування свідчить про бактеріоносійство, що у разі порушень під час первинної перероб-
ки тварин та обігу продуктів забою може сприяти підвищенню кількості вказаних мікроорганіз-
мів (Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari [7]) і ризику виникнення інфек-
цій, що перебігають з ознаками токсикоінфекцій у споживачів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Складність культивування кампілобактерій та ви-
сока вартість бактеріологічних досліджень призводить до недооцінювання значення кампілобак-
терій в етіології гострих кишкових інфекцій, що перебігають з ознаками токсикоінфекцій у лю-
дей, що сприяє спотворенню реальної картини поширення даної інфекції. В Україні реєстрація 
інфікування кампілобактеріями залишається на низькому рівні, і захворюваність складає менше 
одного випадку на 100 тисяч населення в рік [8], тоді як цільовий моніторинг кампілобактерій у 
структурі гострих кишкових інфекцій, що перебігають з ознаками токсикоінфекцій у людей у За-
хідних країнах дозволяє виявляти від 50 до 100 випадків кампілобактеріозного інфікування на 
100 тисяч населення [9]. 

Сучасні методи діагностики, такі як полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), можуть приско-
рити та зменшити витрати на постановку діагнозу за інфікування кампілобактеріями людей і тва-
рин, а також під час контролю безпечності продуктів харчування. Метод ПЛР є експрес-методом, 
який дозволяє виконувати аналіз впродовж 4–8 годин, має високу чутливість, специфічність, за-
безпечує можливість роботи з будь-яким видом біологічного матеріалу, пробами з об’єктів до-
вкілля, включаючи харчові продукти [10, 11]. 

Мета дослідження – провести дослідження щодо виявлення бактерій роду Campylobacter у 
об’єктах довкілля (вода, корм та підстилка) молочно-товарної ферми методом полімеразної лан-
цюгової реакції. 

Матеріал і методика дослідження. Матеріалами досліджень слугували: вода з напувалки, 
суміш силосу та сінажу з годівниці та зі складу, підстилка на фермі. 

Дослідження проводили в акредитованій лабораторії відділу молекулярної біології та імуно-
хімії Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. 

Пробопідготовку для виділення ДНК Campylobacter з дослідних проб проводили згідно з 
«Методичними рекомендаціями з відбору, транспортування, зберігання та пробопідготовки біо-
логічного матеріалу для ПЛР-діагностики» [12]. Виділення ДНК із дослідного матеріалу прово-
дили за допомогою Амплі Сенс ПЛР-тест-системи «ДНК-сорб-В-50». Детекцію продуктів ПЛР–
ампліфікації визначали електрофоретичним розділенням ампліфікаційної суміші в зафарбовано-
му бромистим етидієм агаровому гелі. 
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Результати досліджень та їх обговорення. Нині кампілобактеріозне інфікування серед лю-
дей і тварин зареєстровано у багатьох країнах світу на всіх континентах. У деяких регіонах роз-
винених країн цю інфекцію реєструють частіше, ніж сальмонельоз і шигельоз. Щодо України, то 
інфекції, що перебігають з ознаками токсикоінфекцій, збудниками яких є кампілобактерії, мало 
вивчені і майже не досліджуються або належать до інфекцій невизначеної етіології. 

Рівень поширення бактерій роду Campylobacter у об’єктах довкілля, що трапляються в Украї-
ні, зазвичай визначається на підставі результатів скринінгових досліджень, що використовуються 
лише для виявлення наявної інфекції. Натомість за кордоном у разі отримання позитивного ре-
зультату під час дослідження скринінговим методом обов'язково проводиться підтвердження 
отриманих результатів арбітражним методом для ідентифікації збудників. 

Нами проведені дослідження скринінговим методом (ПЛР) об’єктів довкілля в умовах тва-
ринницької ферми. 

Проби корму та підстилки відбирали у стерильні поліетиленові пакети, проби води – у стери-
льні одноразові контейнери, які щільно закривали та підписували. Доставку біоматеріалу здійс-
нювали в сумці-холодильнику відразу після відбору проб і досліджували відразу після надхо-
дження проб до лабораторії (не пізніше 2-х год з моменту відбору проб). 

Для приготування бактеріальної фракції з корму та підстилки до досліджуваного матеріалу 
додавали 0,9 % розчин натрію хлориду у співвідношенні 1:10, ретельно перемішували, відстою-
вали 10 хв для осідання великих часточок. Відбирали супернатант та центрифугували. Воду для 
досліджень теж центрифугували згідно з методичними рекомендаціями.  

Ампліфікацію проводили Амплі Сенс ПЛР-тест-системою «ДНК-сорб-В-50». Після виділення чис-
тої ДНК дослідні проби були піддані електрофорезу, щоб виявити наявність кампілобактерій. При цьо-
му бромистий етидій зв’язався з фрагментами дволанцюгової ДНК, які проявилися в гелі у вигляді світ-
лих смуг за УФ-випромінення (λ=290–330 нм). Для візуалізації таких смуг використовували спеціаль-
ний прилад – трансілюмінатор, а отримані результати документували фотографуванням (рис. 1).  
Як позитивний контроль використовували шкалу ДНК, яка містила фрагменти ДНК кампілобактерій 
різної довжини (стовпчик праворуч) для оцінки розміру продуктів реакції ПЛР. 

 

 
 

Рис. 1. Результати електрофорезу продуктів полімеразної ланцюгової реакції: 
1) вода з напувалки; 2) суміш силосу та сінажу зі складу; 3) суміш силосу та  

                      сінажу з годівниці; 4) підстилка; 5) контроль. 
 
Наші дослідження показали (рис. 1), що вода, суміш силосу та сінажу з годівниці та підстилка 

позитивно прореагували щодо наявності в них бактерій роду Campylobacter. Фрагменти ДНК ро-
зділилися за молекулярною масою в агаровому гелі. Специфічність смуг ампліфікованої ДНК 
підтвердилася їхнім розміщенням відносно маркерів молекулярної маси і розміщення фрагмента 
позитивного контролю ампліфікації. 

Але, слід зазначити, що для проведення повномасштабних досліджень кампілобактерій однієї 
експрес-діагностики недостатньо. Потрібно проводити мікробіологічні підтвердження. Нині у 
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світі існують нормативні документи щодо виявлення Campylobacter, але в Україні цей збудник 
практично не вивчений і майже не досліджується. 

Нами в декілька етапів проведені мікробіологічні дослідження з виділення Campylobacter з 
об’єктів довкілля тваринницької ферми. Проби для бактеріологічних досліджень доставляли в 
акредитовану лабораторію впродовж 2-х год з моменту їх відбору в стерильних одноразових по-
ліетиленових пакетах. Дослідні порції спочатку вносили у рідке поживне середовище збагачення 
(бульйон Болтона) у співвідношенні дослідна проба/середовище збагачення 1:10 та гомогенізували. 
Культивували в мікроаеробній атмосфері за температури 37 ºС протягом 4–6 год, а потім ще за 
температури 41,5 ºС упродовж 48 год. Культури мікроорганізмів, що виросли в середовищі нако-
пичування, висівали стерильною петлею на поверхню селективних середовищ: деревно-
вугільний дезоксихолатний агар із цефоперазоном (mCCD-агар) та на агар Престона. Посіви ін-
кубували за температури 41,5 ºС у мікроаеробній атмосфері. Через 48 год інкубування чашки пе-
ревіряли на наявність типових колоній Campylobacter. Відзначали плоскі, вологі колонії сірува-
того забарвлення. Для підтвердження з кожної чашки кожного селективного середовища відби-
рали типові колонії та наносили штрихом на чашки з колумбійським кров’яним агаром, щоб оде-
ржати чітко відокремлені колонії. Інкубували чашки в мікроаеробній атмосфері за температури 
41,5 ºС впродовж 48 год. Під час перевірки результатів колоній не виявили взагалі. Причин від-
сутності росту колоній може бути безліч: недотримання технології відбору проб, відсутність се-
редовища транспортування, не якісні поживні середовища, відсутність вітчизняних середовищ, 
мікроорганізмів Campylobacter взагалі, кваліфікованих фахівців та досвіду щодо виявлення вка-
заних мікроорганізмів.  

Отже, об’єкти довкілля ферми обсемінені бактеріями роду Campylobacter, проте підтвердити 
це мікробіологічними методами поки що нам не вдалося. 

Висновки. Дослідженнями встановлено, що бактерії роду Campylobacter наявні в об’єктах 
довкілля ферми, таких як вода, суміш силосу та сінажу з годівниці і підстилка, які в подальшому 
можуть потрапляти до організму тварин.  

Результати даної роботи спонукають нас проводити подальші дослідження щодо кількості та 
виду бактерій Campylobacter в об’єктах довкілля (вода, корм, підстилка) та щодо виявлення кам-
пілобактерій у сирій яловичині після забою великої рогатої худоби. 
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Выявление источников контаминации Campylobacter говядины 

Е.Ю. Лапа, О.Н. Якубчак, В.А. Загребельный 

В статье приведены данные о бактериях рода Campylobacter, как возбудителей инфекций, протекающих с призна-
ками токсикоинфекций у людей. Проведено исследование объектов окружающей среды фермы (воды с поилки, разли-
чных видов корма и подстилки) на предмет выявления кампилобактерий методом полимеразной цепной реакции.  
По данным проведенных научных исследований установлено, что объекты окружающей среды фермы обсеменены 
бактериями рода Campylobacter, которые в дальнейшем могут попадать в организм животных.  

Ключевые слова: кампилобактерии, крупный рогатый скот, молочно-товарная ферма, корм, вода, полимеразная 
цепная реакция. 

Надійшла 07.04.2015 р. 
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SUMMARIES 
 

Acute phase and reaction oxide level in blood cows for subclinical mastitis 

A. Eroshenko, N. Pinchuk, A. Golovko, M. Rublenko 

One of the leading sectors of agriculture are dairy cattle, profitability is largely dependent on the quality of milk, as the use 
of low-grade milk production of dairy products increases the risk of various diseases in humans. 

Currently mastitis and its subclinical form the subject of many works, but most researchers in solving this problem pay at-
tention to establishing etiological factors in the development of inflammation in the breast tissue and mainly pathogenic and 
opportunistic microorganisms, susceptibility to the isolates antimicrobials. 

However, little attention is paid to the peculiarities of molecular mechanisms of the inflammatory response by subclinical 
forms of mastitis, establishment of clinical diagnostic and health care criteria. In particular, this applies to the acute phase re-
sponse, which is characterized by increased synthesis by hepatocytes protein characteristics of neurotransmitter mechanisms of 
inflammation and the immune system. 

Purpose is to determine the level of acute phase proteins and nitric oxide in the blood of cows, subclinical mastitis. 
The material for the study were 15 clinically healthy and 15 patients with subclinical mastitis of lactating cows 2–3 lacta-

tion. The diagnosis of diseases set in the reaction using 2 % mastydyn solution. 
The paper used cultures that were isolated from cows suffering from mastitis different etiologies. To isolate and culture 

microorganisms used Endo medium, Mueller-Hinton agar peptonnyy meat broth, meat peptonny Saburo agar medium and to 
highlight the fungal microflora. The identification of crops conducted by conventional methods. Sensitivity of isolated cultures 
of microorganisms studied using diffusion method disco this purpose use standard discs with antimicrobial substances produc-
tion Himedia (India). Account of the disks performed after 24 hours. 

Sets of "Reagent" in the blood serum of cows were tested by Ravin ceruloplasmin, haptoglobin – the reaction of rivanola, total protein 
– by biuret reaction, albumin – by the reaction with bromocresol green. The level of circulating immune complexes was determined by 
their precipitation in polyethylene glycol solutions. They also measured levels of serum stable metabolites of nitric oxide by Green in the 
modification Golikova and plasma – concentration of fibrinogen. 

When bacteriological study of secretion samples from the affected udder quarters were identified Staphylococcus spp., Streptococcus spp. 
and gram-negative bacteria in the form of thin spindle rods with rounded or pointed ends belonging to Fusobacterium spp. 

Molecular and biochemical properties of the microbial agent inflammation largely determine the type and nature of its neurotransmit-
ter responses, acute phase response time and system changes in immunological reactions, the intensity of the interaction of cellular and 
biochemical components of the inflammatory response, which is reflected in the clinical manifestation of the disease. 

The content of total protein subclinical udder inflammation was significantly lower (73.8±1.90 g / L) compared with the rate of clini-
cally healthy cows (84.3±1.24 g / L), that was at the lower limit of the physiological norm. 

Serum sick animals increases the level of basic reagents acute phase haptoglobin – to 1.14±0.041 g / l (p<0.01) at a rate of 0.98 ± 
0.020 g / l. 

For subclinical mastitis ceruloplasmin concentration 1.3 times (p<0.05) higher than the rate of healthy cows – 106.3±7.72 mg / l. 
Along with this, there was a significant increase in the content of fibrinogen in the blood plasma in 1.5 times to 4.5±0.17 g / l. 
It was established that the development of subclinical mastitis accompanied by a reduction of its content to 30.0±1.46 g / l 

(p<0.01) compared with the index of healthy animals – 36.1±1.19 g / l. 
It is proved that the development of mastitis in the blood of sick animals increases nitrogen oxides 1.5 times and circulat-

ing immune complexes – 1.3 times (p<0.01). 
So patochemical subclinical mastitis caused by phase associations Staphylococcus spp., Streptococcus spp. and Fusobacte-

rium spp., characterized by the development of acute phase reactions and the formation of immunological reactions decreased 
levels of total protein in serum, indicating that the prevalence of the disease in destructive phenomena. 

Key words: acute phase proteins, nitric oxide, circulating immune complexes, mastitis, the cow. 
 
Clinical and hematological status of dog poisoning by zookumaryn 

V. Bezukh, О. Piddubnyak 

According to the results of laboratory studies of blood dogs that were poisoned anticoagulant zookumaryn, it was found 
that only the relative number of basophils was normal and did not exceed 1 % of the total number of leukocytes. However, the 
relative proportion of eosinophils was reduced – 2,55±0,53 % (rate of 3–9 %), which may indicate the presence of disease in the 
body of dogs with acute or severe intoxication course that obviously, they were present at the time. 

Also note that in dogs with signs of poisoning noted the leukocytosis – 13,2±0,95 g/l, which is 25,7 % more than the upper 
limit of the physiological norm (10,5 g/l). 

Number of band neutrophils was higher by 3 % compared with the upper limit of normal (6 %) and amounted to 9,1±0,63 %. 
That is, in this case there was a simple shift of the nucleus, which is typical for the acute course of the disease, including and poisoning. 

Number of segmented neutrophils was also increased and averaged 76,0±1,90 %, which is 6 % more than the upper limit 
of normal (43–70 %). Obviously, a small neytrofiliya by increasing the number of segmented neutrophils in the background a 
slight white blood cell count (which was in this case) is observed in acute poisoning animals. 

However the number of lymphocytes, the main function of which is involved in immune reactions and phagocytic activity, 
in contrast, was below normal (21–40 %) and amounted to only 13,5±0,83 %. That is, in dogs by poisoning zookumaryn lym-
phocytopenia observed that neytrofiliyа occurs on a background of acute septic processes. 

Important in the diagnosis of poisoning is the definition of biochemical tests, changes which directly indicate the state of 
internal organs that are affected most, including the pancreas. 
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Established that α-amylase activity was quite high, as averaged 2903,8±177,34 U/l (2158–3664 U/L), exceeding the upper 
limit (1750 U/L) by 66 %. Hyperenzymemia α-amylase for developing pancreatitis, liver, hepatitis and other diseases [8]. That 
is, on the one hand it can be assumed, on the other - to confirm that for poisoning dogs zookumarynom they most affected pan-
creas and liver. Proof of this can be to determine serum activity indicator enzymes – alanine aminotransferase (ALT) and aspar-
tate aminotransferase (AST). 

According to the research activity in patients with AST dogs was 650,9±72,66 U/L (368,5–950,8 U/l), which 26 times 
higher than the maximum rate (less than 25 U/L). A similar pattern was observed with ALT activity. Indicators far exceeded its 
normal (10–55 U/L) has averaged 407,9±56,37 U/L (241 687 U/L) that 7,4 times the upper limit (55 U/L) standards. 

Another enzyme activity in serum which may indicate liver disease is HHTP (gamma hlutamiltranspeptydaza). This en-
zyme has the highest activity in hepatocytes, endothelium of the biliary tract, pancreas and kidney tubules. For poisoning dogs 
zookumaryn activity of this enzyme, as earlier, was also high – 11,65±0,44 U/L (10–13,7), almost twice more than the top rate 
standards (6 U/L). 

Another enzyme activity which increases by only cholestasis is alkaline phosphatase. It would seem that, as was established by a con-
siderable hyperenzymemia HHTP, which is a sign of the hepatobiliary system in patients animals, and alkaline phosphatase activity also 
must be high. However, the results of our investigations in cases of poisoning of the dogs occurred. Total alkaline phosphatase activity in 
serum sick dogs did not exceed the norm (20–150 U/L) – 106,0±6,94 U/L (78,8–132,8 U/L). 

Probably for this pathological process activity of alkaline phosphatase is only at the stage of growth, as evidenced by the 
following laboratory blood tests conducted one week after receiving the initial data when post-treatment serum dog has been a 
marked increase in activity of this enzyme. 

For poisoning broken bilirubinosyntezuvalna function of hepatocytes. The concentration of total bilirubin in patients dogs 
ranged from 5,3 to 16,4 mmol/l and averaged 9,86±2,0 mmol/l, which is significantly higher than the optimal value (0,4–5,4 
mmol/l) and evidence of significant hyperbilirubinemia, which are known to occur on parenchymatous hepatitis, hepatodystro-
phy cirrhosis. 

Proof of that is affected by the poisoning of animals and pancreas, the level of glucose in the experimental dogs. In particu-
lar, sick animals content in the blood was 5,0±0,35 mmol/l, which is 10,2 % more than the upper limit of normal (4,5 mmol/l). 
Hyperglycemia installed in 88,9 % of dogs. 

Typically toxic poisons adversely impact not only on the bodies listed above, but also on the kidneys. In particular, their 
filtration and excretory functions that define the contents of creatinine and urea. 

The content in serum creatinine was normal – 97,9±6,74 mmol/l. Perhaps for poisoning zookumaryn filtration renal func-
tion does not undergo significant changes. 

Quite the opposite was found in the determination of urea in the blood. The concentration depends on the intensity of syn-
thesis and excretion. Therefore, it is important to determine the diagnostic test as the liver, where it is synthesized, and the kid-
neys, through which it is derived. 

According to the results of laboratory studies found that almost all blood samples (8 of 9) Number of urea was greater than 
the upper limit of normal (8 mmol/l) – 8,7±0,25 mmol/l (8,1–9, 6). That is for acute toxicity in dogs is still disturbed excretory 
function of the kidneys. 

Patients dog set hypoproteinemia, which was found in 100 % of animals – 38,3±2,54 g/l, which is 64,7 % less than the 
lower limit of the physiological norm (not less than 60 g/l). As you know, hypoproteinemia in animals may occur in nephrotic 
syndrome, pancreatitis, by blood loss, enteritis, starvation and other causes. Signs of some of them were installed above. 

Key words: zookumaryn, hypoproteinemia, bilirubinemia, hyperenzymemia, alkaline phosphatase, α-amylase. 
 
Macroelement status of foals 

O. Bodyako, V. Golovakha, S. Slusarenko  
According to researches, content of blood calcium in foals after birth was 2,2±0,06 mmol/l. The content of macronutrient 

in blood was constant with insignificant oscillations in the next periods of research (10-, 20-, 30-, 60th days of life). In 69,2 % 
of foals in 1-, 10-, 20-th days of life the calcium level was within the limits of 1,96−2,28 mmol/l; in 30-days foals with such 
limits of the macronutrient it was 84,6 %, in 60- −100 %; in three months − 46,2 %, in 120- − 100 %, in 150- −55,6 %, in 180-
days − in 30 %, in other animals of this group content of calcium was within the limits of 2,52−2,64 mmol/l. 

In 7-months of foals the blood calcium level was in a lower limit norms of adult animals, which are given in literary 
sources and averaged 2,54±0,035 mmol/l.  

Free fraction of calcium (ionized calcium) in foals after birth averaged 1,0±0,01 mmol/l (45,5 %) from a general calcium). 
Animals had approximately the same content of the ionized calcium in the next periods of research (10th, 20-, 30th days of 
life). The content of the ionized calcium was higher in two-month foals, than in foals after birth (p<0,05).  

The most average indexes of the ionized calcium discovered in foals on the 120th and 150th days of life (1,06±0,016 and 
1,07±0,009 mmol/l). In next periods of research (180th and 210th days of life) the concentration of the ionized calcium did not 
differ from the levels in the first days of life. 

According to calculations average quadratic (δ±0,159), in foals to monthly age content of calcium in the blood must be 
1,84−2,58 mmol/l. The 100 % of results have entered in these limits. The concentration of the ionized calcium in this period of 
life must be 0,92−1,12 mmol/l (δ±0,0043). In the animals of two- and three months age − 2,02−2,48 and ionized 1,0−1,07 
mmol/l. In foals 4−7 months age − 2,15−2,63 and 1,01−1,07 mmol/l accordingly. 

Content of calcitoninum in the blood of foals after birth averaged 4,36±0,384 mmol/l. In the next two months of life con-
tent of hormone had a tendency to increase and in foals of two-month age averaged 5,46±0,264 pg/ml, that on 25,2 % more than 
in the first day of life (p<0,05).  

The highest indexes of hormone have discovered in 120-, 180- days animals − 5,96±0,410 and 5,93±0,357 pg/ml (on 36,7 
and 36,0 % more than in animals after birth). In further the hormone’s blood level in foals has a tendency to decrease and in  
7-monthly animals was in average by 5,33±0,360 pg/ml. 
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Thus, according to calculations (δ±1,318), a concentration of calcitoninum in foals of the first month of life must be within 
the limits of 3,65−6,29 pg/ml. The 75,9 % of results had entered in these limits. The content of calcitoninum in two- and three 
months and 4-7-months foals is more high − 4,2−6,60 and 4,76−6,78 pg/ml accordingly.  

The content of blood phosphorus in one-day foals had averaged 1,05±0,040 mmol/l. The level of macronutrient in 95 % of 
animals of this age-dependent group was within the limits of 0,95−1,23 mmol/l. The content of phosphorus in foals was during 
all period of researches (from 10 to 210-days age) at such level in the average. 

According to calculations of average quadratic (δ±0,016), the content of phosphorus in foals of the first month of life must 
been 0,94−1,18 mmol/l, in two- and three months age − 0,92−1,18; and in 4−7-months 0,82−1,12 mmol/l. The 84,6 % results of 
foals of the first three months of life had entered in these limits and 80,8 % indexes in a 4–7 months age. 

The level of magnesium for one-day animals had averaged 1,0±0,02 mmol/l. The average values of macronutrient did not 
differ from the limits of the first day of life in the next periods of research (10th, 20-, 30-, 60-, and 90th days) (r<0,5). The con-
tent of blood magnesium in 4-months foals had decreased and had been 0,86±0,055 mmol/l, that less by comparison to the pre-
vious period of research (p<0,05). In further the amount of magnesium increased and did not differ certain from the limits of 
previous periods of research (p<0,05) in foals 6th-7-months age. 

According to the conducted calculations, content of the blood magnesium in foals of the first month of life must be 0,95−1,11 mmol/l 
(δ±0,075); in two- and three months age animals − 0,94−1,12 and in 4−7-months − 0,85−1,07 mmol/l (δ±0,112). The 73,1 % of results in 
animals of the first month of life have entered in these limits; the 80,8 % results in animals of the second month of life. 

Key words: foals, calcium, ionized calcium, magnesium, calcitoninum, phosphorus. 
 
Activity of α-amylase and data of lipids exchange in the estimation of functional state of pancreas in highly produc-

tive cows 

N. Vovkotrub, V. Vovkotrub 
In the article is estimated the functional state of pancreas in clinically healthy highly productive cows of different techno-

logical groups on the indexes of carbohydrate and lipid metabolism. 
Researches were made on the Holstein clinically healthy cows of different technological periods: dry period (n=11), early 

after calving period (n=10) and the first three months of lactation (n=20) with an average yield 7–10 thousands kg of milk. 
The functional state of pancreas is more frequent estimated by activity of enzymes in the different biological liquids 

(blood, urine) in human and veterinary medicine, which are synthesized its cells and eliminated in intestine in composition of 
secret. One of such enzymes is an alpha-amylase which is secreted mainly by pancreas and salivary glands. Considerable and 
fast hyperamilazemiya and hyperamilazuriya develop at acute parotitis and pancreatitis. 

As a result of the conducted researches was founded the considerable oscillations of activity of blood alpha-amylase in 
deep pregnant cows – from 0,93 to 18,5 g/h×l, while an average index has been 9,2±1,88 g/h×l. In 4 from 10 animals (36,4 %) 
the activity of enzyme was higher than 10 g/h×l. In the first days after calving activity of enzyme decreased in 1,2 times, by 
comparison to deep pregnant cows, that, possibly, related with decrease of energy metabolism in animals in this period. How-
ever, these changes were not reliable, as a result of considerable oscillations of enzyme activity (from 0,98 to 25,3 g/h×l). Only 
in two animals (20 %) of this group was founded hyperamilazemiya over 10 g/h×l. During early lactation period the activity of 
blood alpha-amylase increased to 9,5±1,17 g/h×l, thus in 45 % cows its activity was higher than 10 g/h×l, that testifies to ten-
sion of the functional state of pancreas in this period. 

A pancreas, being the organ of both external and internal secretion, plays a direct role in lipid’s metabolism, that is why re-
sults of determination of their separate indexes in the blood serum possible to examine as indirect indexes of its state. 

The content of total lipids, which consist of free and ester cholesterol, triacylglycerols, phospholipids, nonester fat acids, 
had been 3,0±0,32 g/l in the blood serum of clinically healthy cows from dry period (1,4–4,9 g/l). The dynamics of content of 
total lipids was characterized the decrease of their amount in 1,4 times in the blood serum in the first two weeks after calving, 
by comparison to deep pregnant (p<0,1), and the increasing in early lactation period to 4,5±0,38 g/l (p<0,001). In 20 % from a 
group of early lactation cows marked a hyperlipemia –the level of total lipids in the blood serum was higher than 6 g/l and was 
within the limits of a 6,19–7,79 g/l, that, possibly, was related to strengthening of lipomobilisation processes with the purpose 
of indemnification of negative energy balance development. 

The dynamic of blood content HDL in cows of different groups was similar to the changes of amount of total lipids.  
The level of HDL had a tendency to decrease in the first 14 days after calving on the average to 0,57±0,066 mmol/l by compari-
son to  deep pregnant (p<0,01) and the early lactation cows (p<0,001). The difference between content of α-lipoproteins in the 
blood serum in lactation cows, by comparison to dry period, was also high-reliable (p<0,001; 1,25±0,047 mmol/l). 

The results of researches testify to the presence of appropriate dynamics in relation to the changes of activity of alpha-
amylase and indexes of lipids’ metabolism, which are straight or mediated related with functioning of pancreas, depending on 
the technological period of highly productive cows. It was founded that the period of the first months of lactation appeared 
more tenser in relation to functioning of pancreas, to what testify the increases of activity of alpha-amylase in 45 % cows over 
10 g/h×l, the content of total lipids and high-density lipoprotein in the blood serum to 4,5±0,38 g/l and 1,25±0,047 mmol/l ac-
cordingly exactly in this period.  

Key words: highly productive cows, pancreas, alpha-amylase, total lipids, high-density lipoprotein, intestinal and rumen 
digestions. 

 
Functional status of liver in broiler chickens for use of Dekavit 

А. Melnyk 
Purpose – to study the effect of the veterinary drug "Dekavit" (solution for oral production company Vetsynez,  

m. Kharkiv, Ukraine) on functional state of the liver in broiler chickens. 
The material for the study were 90 broiler chickens cross Cobb-500, divided into three groups (two experimental and con-

trol) to 30 each. Stock 1 and 2 research groups at twice 8–14 and 25–31 day desoldering Dekavit in doses of 1 and 2 ml / liter of 
water respectively. 
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For biochemical studies of serum clinically examined livestock broiler chickens 16 days old reference, the first and second 
research group found that the total protein content amounted 29,9±0,8; 31,2±1,20 and 31,8±1,11 g/l respectively. The propor-
tion of albumin in the second experimental group was the highest – 16,6±0,46 g/l (Lim 14,8–18,6), representing 52,2 %, but 
had no significant difference with the rate control group 15,0±0,71 g/l. The concentration of uric acid in the blood serum of 
chickens experimental group 2 ranged 0,18–0,31 (0,25±0,02 mmol/l) and had a tendency to decrease. Functional status was 
studied the activity of liver enzymes indicator that in the experimental group had minor fluctuations and virohodno unchanged 
from the control group pokaznkamy 16-day-old chicks. 

Thus, the use of the drug in doses Dekavit 1 and 2 ml/liter of water broiler chickens at 8–16 day experiment essentially no 
effect on protein homeostasis and functional status of the liver. 

To control the prophylactic efficacy Dekavit conducted clinical study birds and analysis of serum biochemical parameters 
of broiler chickens after his second application (25–31 days). 

Biochemical studies of blood serum poultry 33 days old will establish that the concentration of total protein in the control 
and experimental groups of birds did not change significantly and amounted to 33,1±1,69; 31,1±1,10 and 28,6±1,16 g/l respec-
tively. The content of albumin also did not differ significantly from that of not only control, but the research group: 15,0±0,95 
and 14,1 ± 0,36 vs 15,7 ± 0,87 g/l in control. Only a fraction of albumin, compared with the previous indicator, tended to de-
crease and amounted to 47,4 respectively; 48,2 and 49,3 %. 

The content of uric acid in poultry was the second experimental group tended to decrease (-18.9 %) compared with the 
control and amounted to 0,30±0,03 mmol/l (Lim 0,17–0,36). 

On the positive influence of the drug, including cyanocobalamin and vitamin E on metabolism and functional state of the 
liver broiler chickens 33 days old points decrease (– 15,3 %; p <0,05) AST activity in birds other research groups to 3,04±0,15 
mmol/(h•L) to 3,55±0,13 mmol/(h•L) in the control group. Probable difference between the activity of ALT in chickens control 
and experimental groups not selected. 

As a result of studies found that: a) the use of the drug in recommended doses Dekavit 1 and 2 ml / liter of water likely of 
changes in total protein and albumin are not marked, but the concentration of uric acid tended to decrease (– 18,9 %) a group of 
birds that received 2 ml, which is an indicator of improving output end products of metabolism nucleoprotein; b) the partial 
recovery of the functional state of the liver for use in Dekavit in dose of 2 ml indicates a decrease in the activity of AST 15,5 % 
(3,04±0,15 mmol/(h•L), p <0,05). 

Key words: liver, total protein, albumin, uric acid, AST, ALT, broiler chickens, Dekavit. 
 
Hematological parameters of blood and quail egg Japanese breed under the influence of amino acids and vitamin E 

N. Nischemenco, L. Stovbetska, O. Poroshinska, A. Emelianenko 
Currently, development of non-traditional for our country's industry, namely qualities, is one of the ways of providing the 

population with quality food and economic efficiency of poultry. This is facilitated by biological features of quails, among which some 
of the main - speed growth, high egg productivity, good taste, dietary and curative qualities of eggs and poultry meat. Know that the 
performance of birds depends largely on the amount of protein and essential amino acids in diets. There for, the reduction of content of 
amino acids such as lysine, methionine and threonine in feed birds will decrease performance and slow down the growth of saplings. 
Lack of vitamins, including vitamin E in the diet of birds also leads to a decrease in egg production. 

In the breast of quail amino acids occupy an important place as each of the amino acids in the body of the bird performs 
and affects a number of important functions and body systems. It is known that in feed quail often not enough of these essential 
amino acids, as lysine, methionine and threonine. 

In particular lysine affects nervous system, the synthesis of hemoglobin of blood, tissue metabolism potassium, 
participates in the transport of substances through the cell membrane. Methionine is an essential amino acid, which actively 
participates in the synthesis of proteins, in the synthesis of vitamins, hormones and enzymes. It prevents excessive oxidation of 
proteins, fatty degeneration of the liver and is associated with hematopoietic activity of the organism. Together with threonine 
methionine is involved in the metabolism of lipids, that have a positive effect on the functioning of the liver. Also threonine 
positively affects the immune system birds. 

Vitamin E has an important role in the regulation of metabolic processes in the body birds and redox reactions, because it 
is an important antioxidant. Since the use of bird vitamins affects their health and performance, the equipment of its various 
vitamins, including vitamin E, allows to support the high performance, reproductive qualities during the whole productive time. 

The goal was to study the influence of various doses of amino acids - lysine, methionine, threonine together with vitamin E 
on hematologic parameters and productivity. 

Blood system changes are impartial evidences, characterizing state of animal organism.  
While analyzing blood morphological data, it is necessary to note, that erythrocytes, leukocytes and platelets number data 

in the control and experimental groups before feeding quails with lysine, methionine, threonine and vitamin E were almost 
identical. Yet during the experiment the erythrocytes number in the quails blood have changed. Thus, it was noted, that after 15 
days of application of amino acids complex and vitamin E, their number had an increase tendency, yet not significant. It is 
established, that by the 75-th and 90-th day of experiment the quails erythrocytes number of group 2 reliably increased by 9,87 % 
(p<0,05) and by 11,3 % (p<0,05) correspondingly, comparing to the control group.  

For the period of experiment we established that with age, the experimental quails of all groups their laying ability increases, yet 
with adding to main diet the amino acids complex and vitamin E in different doses, their laying ability changed differently.  

Key words: еritrotsity, leukocytes, platelets, quail, egg production, lysine, methionine, threonine, vitamin E. 
 
Polymorbid internal pathology in highly-productive cows prevention 

V. Sakhnyuk, V. Levchenko, O. Chub 

An integral approach to clinical and functional status study of high yield Holstein and Ukrainian black-and-white breeds 
under different technologies and feeding has been applied in Ukraine for the first time. It has become the development basis for 
informative methods of multiple internal pathology clinical and laboratory diagnostics. 
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Polymorbid internal abnormalities were diagnosed in 32.0 % of the animals, including 34.7 % of the cows in the group 
calved 1-14 days before the testing and in 31.2 % in the group calved 15-90 days before. Only a few diseases, speifically 
hepato- and osteodystrophy were diagnosed in the dry cows. The main causes of polymorbidity internal pathology are:  
a) violations in feeding and diet structure; b) lack of easily fermentable carbohydrates in the, especially against the background 
of protein excess and their low ratio of digestible protein which is 1.3-1.8: 1 (the norm is 2.0-2.5: 1); c) irregular concentrated 
feed feeding (120,0-136,0 g per 1 feeding unit) in two or three intakes (3.5-4.0 kg each); d) diets imbalance in macro- and 
microelements, vitamins A and D; e) obesity and lack of motion during the dry period. 

Polymorbid internal pathology in high yield cows is clinically manifested with general oppression, drowsiness, ketonuria, 
tahikardia, tachypnea, decreased appetite, refusal of concentrated feed, proventriculus hypotension, hepatomegaly. rapid decline 
of milk yields (1.5-2 times) and body weight (60-80 kg) was observed in sick animals. 

Rumen pH content, ciliates number, rumen microflora reductase and cellulase activity decreases, VFA total amount and 
acetic acid contentcome down and butyrate increases at a propionate constant amount under polymorbid internal pathology in 
high yield cows. The propionic and butyric acids relation is 1: 1 (in clinically healthy animals it is 1.3: 1); hyperpoteinemia 
(77.4 %), hypoproteinemia (10.2 %), hypoalbuminemia (97.8 %) develops, positive Sublimate (94.9 %) and Formalin (97.2 %) 
sedimentary tests sediment in 94.9 % of cases coincide with hypoalbuminaemia, indicating high sensivity  and diagnostic value 
of these reactions. Coagulation test with copper sulfate was positive in 80.3 % of sick cows. 

Syndromes of hepatocytes cytolysis develops in polymorbidity internal disorders cows causing asparaginic (AST) 
transferase (97.7 %), alanine aminotransferase (ALT) (32.3 %) and intrahepatic cholestasis (49.8 % were diagnosed with hype-
fermentemia HFT) activity increase, in 39.6 % of the cows urea synthesizing liver function reduced; blood glucose level, total 
lipid, cholesteroll, triacylglycerols reduce; the thyroid gland functional activity decrease, resulting in a reduced secretion of 
triiodothyronine and thyroxine, and TSH concentration increase. 

Testing ketone bodies in urine, rumen pH content, butyric acid, total protein and albumin serum, Formalin and Sublimate 
tests samples, AST hyperfermentemia are comprehensive diagnostic laboratory tests for polymorbid internal pathology in high 
yield cows. 

Implementing phase feeding, balanced diet structure and feeding regime, using pathogenetic and substitution therapy rem-
edies, feeding vitamins and minerals premix contributed to efficient treatment (93.1 %) of sick high yielding cows with multiple 
internal pathology. 

Systemic implementation of technological and medical preventive complex, phase feeding, energy, protein, vitamin and 
mineral nutrition optimization regime normalizes cicatricial digestion, propionic and butyric acids relation and liver function as 
well as prevents polymorbid internal pathology in high yield cows. 

Key words: high yieldcows, multiple pathology, ketosis, hepatodystrophy, proventriculus dystonіya, aethіology, 
pathogenesis, dіagnostics, prophylaxis. 

 
Diagnosis and combined therapy for calves catarrhal pneumonia  

N. Suslova, L. Ulko  
There are many different efficient means and methods of treatment of animals suffering from bluetongue bronchopneumo-

nia. To achieve positive results, combined treatment should be aimed at eliminating violations feeding, care, maintenance, im-
prove immune status, application of therapy: pathogenetic, causal and symptomatic with the peculiarities of the disease and the 
general condition of the animal. 

The aim was to determine the effectiveness of adjuvant therapy with antibiotics (ceftriaxone, vetrimoksyn) of the clinical 
examination hematological, biochemical, immunological studies of blood sick calves and justify their use for therapeutic ca-
tarrhal pneumonia. 

The study was conducted under conditions of experimental farm "Polyvanivka" Magdalinovsk  Dnipropetrovsk region. 
Studied Ukrainian gray breed calves aged 2–3 months, patients with bluetongue bronchopneumonia. The animals were selected 
on the basis analohiv. Dlya research used three groups of calves Grey Ukrainian breed. 

Animal control group was treated by the method of farming using benzylpenicillin sodium salt 10 tys.OD. and streptomy-
cin sulfate at a dose of 0,01 g per 1 kg of animal dissolved 0,5% novocaine and asking sulfadimezin dose of 2 g 2 times a day 
internally. With symptomatic drugs used: caffeine sodium benzoate internally 2 g 2 times a day and coughing out: ammonium 
chloride at a dose of 5,0–2 times a day. 

The animals of the second group used antibiotic ceftriaxone 500 mg intramuscularly 1 time per day. Ceftriaxone is a sem-
isynthetic antibiotic with a group of third-generation cephalosporins. The drug has a bactericidal action, active against gram-
positive and gram-negative bacteria. Also prescribed symptomatic therapy (coughing out – ammonium chloride, internally, 
heart – caffeine sodium benzoate – 2 times a day), nonspecific therapy (nonspecific gamma globulin at a dose of 0,5 ml / kg 
body weight subcutaneously every 48 hours). 

The animals of the third group was injected  by vetrimoksyn - suspension for injection, which is highly bactericidal action. 
Antibiotic peptidase inhibits microorganisms is a violation of osmotic balance, resulting in the death of their development 

stage. The drug is active against gram-positive and gram-negative bacteria. Vetrimoksyn was administered at a dose of 1 ml per 
10 kg body weight 1 time per day - which corresponds to 3,5 ml. Symptomatic treatment: tryvitamin - intramuscularly, 5 ml of 
1 every three days, injected glucose - bicarbonate mixture at the rate of 1 ml/kg body weight of the composition: 5,0 g of glu-
cose, 6,5 g of sodium hidrokarbonate 4-5 g of salt dissolved in 1 liter of bidistilled water solution not boiled. 

When diagnosed with clinical symptoms into account, a history, an analysis of the epizootic situation in the economy and 
the results of laboratory tests of blood (proteins, glycoproteins, non-specific resistance, formed elements, Ca, P, carotene).  
In sick animals observed depressed general condition, loss of appetite, sero-catarrhal discharge from the nasal cavity, cough, 
increased respiratory rate, heart rate, overall body temperature. Auscultation of the lungs crackling noted, small bulbs moist 
rales and pathological bronchial breath, percussion found in limited areas of upper blunting  and cardiac lobes of the lungs. 
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The therapeutic effect of antibacterial drugs (ceftriaxone and vetrimoksyn) contributed to weakening the inflammatory 
process in the lung tissue, resulting in a number of albumin in the experimental group 1 increased to 43,20±1,20 %, 2 experi-
mental group – to 42,7±1,50 %. In addition calves research groups have noted an increase in the number of a-globulins from 
14,87±0,39 to 17,4±0,45 % 1 research, group and from 16 to 0±0,28 18,4±0,2 2 % in the experimental group. Calves control 
group recorded a slight increase in globulin (from 17,30±0,72 to 17,7±0,8 %). 

After treatment in most animals of control and experimental groups revealed recovery of appetite, absence of cough, nasal 
leakage, normalized pulse rate, body temperature, decreased and disappeared parts of blunting wheezing. In conducting re-
search hematological marked increase in the number of red blood cells under all experimental groups of calves at 8,11; 20,65; 
19,91 %, while the number of white blood cells decreased respectively by 47,83; 50,0; 60,44 %. The content of hemoglobin at 
the end of treatment was 98,6±2,28 g/l in the control group calves, while the experimental groups respectively – 107,5±2,15; 
108,4±3,12 g/l, at 20,65 and 19,91 % higher than the control group. 

The complex treatment of calves for bluetongue bronchopneumonia, contributed to higher indices of nonspecific re-
sistance, normalization of blood protein spectrum, sharing glycoproteins and enhance hematopoiesis. The data obtained by the 
use of antibiotics ceftriaxone and vetrimoksynu contributed to rapid normalization of bactericidal activity of blood and conva-
lescence animals. So, in the animals of the experimental group activity increased by 47,69 % and in animal of 2nd at 54,50 % to 
17,86±0,32 %. Bactericidal activity in serum of calves increased by – 11,59; 12.86; 13,51 %. 

Analyzing the results of research should be noted that the complex treatment of calves used for catarrhal pneumonia helps 
eliminate clinical symptoms, recovery indices of nonspecific resistance, protein spectrum of blood and hematopoiesis. In the 
treatment of calves second experimental group for bluetongue bronchopneumonia, where complex treatment included antibiotic 
vetrimoksyn full clinical recovery was observed on 7–8-th day of treatment in 93,3 %. Calves of first experimental group, 
which was used in the treatment of ceftriaxone clinical recovery was observed on 8–9 th day in and only 80,8 % in the control 
group of animals recovery occurred on 10–13 days at 60 %. 

The complex treatment of calves for bluetongue pneumonia with antibiotics ceftriaxone and vetrimoksyn, symptomatic 
and regulating acid-base status, provides adequate therapeutic effect accordingly – in 93,3 and 80,8 % of animals shorten terms 
of their treatment to 7–10 days hematolohichni normalizes parameters, protein spectrum of blood increases nonspecific re-
sistance. 

Key words: bronchopnevmonia, calves, nonspecific resistance blood protein speetrum, sharing glycoproteins ceftriacone, 
vetrimoksyn, hematological. 

 
Morphological changes in internal organs of ewes in zone of antropogenic poluttion 

P. Sharandak, M. Utechenko  
Sheep breeding in Ukraine is a traditional industry. The main herd size is concentrated in the steppe zone. Sheep produce 

wool for industry, supply necessary for the production of various fabrics, valuable Karakul curls that play a role in exports, 
given milk is an important staple food of the population. Critical as raw undoubtedly plays wool. Sheep fur provides valuable 
raw materials. Sheep's clothing in great demand among the population. Modern technology makes it possible to produce a sheep 
skins elegant, beautiful and warm coats, jackets and coats, collars and more. 

To assess the function of internal organs in farm animals and general clinical use special techniques including: laboratory 
and instrumental methods such as biopsy, diagnostic laparoscopy, ultrasound, measuring the electrical resistance of the paren-
chyma, histological examination. Using advanced techniques allows more informative diagnose internal pathology. Introduc-
tion to Veterinary Medicine instrumental methods helps in diagnosis and providing for timely and effective treatment. 

The study of the internal organs of sheep using special methods of research carried out by many scientists. However, data 
about the liver and kidneys of contaminated industrial emissions territory is not enough. So consider this topic relevant. 

The object of the study were ewes of Romanov breed that stay in agricultural farm of Lugansk NAU. 
Soils and feed were tested of lead and cadmium by atomic absorption chromatography. 
Ultrasonography was performed after determining the area of the liver blunting the matter 9–11 intercostal spaces and the 

use of ultrasound scanner Tringa Linear 6.5 MHz. Kidney Research conducted by the same scanner with right and left behind 
the last rib of a sensor along the spine. 

Pieces of bodies collected from slaughtered animals were fixed in 10 % neutral formaldehyde solution, put in alcohols of 
increasing concentration than in paraffin. Histological pieces 5–10 microns thick performed on microtome, stained with hema-
toxylin with eosin and Sudan-3. 

An important step in the study of animals in contaminated areas is determining the number of trace contaminants in soils 
and feed. It was established that the concentration of Lead and Cadmium above the average in Luhansk region (0,41–0,46 and 
5,3–8,1 mg/kg, respectively). In feed investigated sheep lead content was 3,26 mg/kg cadmium 0,32 mg/kg, which is less than 
the maximum allowable concentrations of these elements in 3,1 and 2,2 times (10 and 0,7 mg/kg, respectively). 

Before the procedure was carried out by us percussion liver blunting line 10 and 9 intercostal spaces. In the same place we held 
ultrasound body. The result revealed a characteristic pattern: ehohepatohrama fine-grained, homogeneous, consisting of a large number 
of small and low intensity echo signals that are reflected from its internal structures and placed evenly apart, forming the contours of 
the body. Inside clearly visualized hepatic vein, internal cavity which is echo negative (dark) and its wall echo positive. In the 
parenchime of the organ there is a significant amount echo positive areas, especially around the bile ducts. 

For sonographic study of renal cortical clearly distinguished and medulla and pelvis. Cortex zone hypoecho negatove, me-
dulla echo negative. The boundary between them is clearly expressed. There is hyperechoic renal pelvis, homogeneous. 

Having analyzed the ultrasound examination, concluded that revealed changes characteristic of degenerative processes in 
parenchymal organs. The reason for this is the presence of contaminants in the feed  namely, their accumulation in internal 
organs. 

For histological examination of the liver, adult sheep, observed some differences from animals studied by biopsy. Central 
vein containing different amounts of hemolyzed blood. Column structure broken particles, caused by the development of pro-
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tein malnutrition significant number of hepatocytes. Across the structure revealed little groups of 20–30, randomly placed 
lipotcytes (formed of dystrophic hepatocytes). Latest located throughout the parenchyma peinky. The structure of the bile ducts 
saved. 

Also in some animals by microscopic examination of the liver in the background distinct signs of granular dystrophy pro-
tein cirrhotic observed phenomena in individual areas of the bile ducts. The structure of the latter replaced by young reticular 
cells. Enlightenment of ducts dilated and contain a homogeneous light brown-yellow mass, indicating signs of cholestasis. 

For histological examination of the kidneys revealed that the epithelium most convoluted and straight tubules slightly 
swell, cytoplasm, cloudy or enlightened, enlarged nuclei, chromatin sparse. In convoluted tubule lumen contains a small 
amount of weakly eosinophilic mass, indicating the development of protein granular degeneration of the epithelium of the kid-
neys and the presence of protein in urine composition. Glomerular structure is not changed. 

For the study of myocardial structure in longitudinal section transverse cardiomyocytes are not known. Muscle fibers 
slightly thickened, cytoplasm their slightly eosinophilic nuclei of cardiomyocytes increased, become rounded, chromatin en-
lightened. These changes indicate the development of protein in the myocardium granular degeneration of cardiomyocytes. 
Around the various large caliber vessels visible fat tissue deposition. 

Histological examination of liver ewes found that the background of unchanged structure individual hepatocytes in a state 
of granular protein and low fat level microdroped dystrophies. Similar changes have been received by us for the study of liver 
biopsies sheep from the same area. Additional Sudan-3 staining allowed to identify fat accumulation outside the cells. We be-
lieve these changes indicate lipid metabolism in the bodies of sheep that are in areas of anthropogenic pollution. 

Key words: ewes, liver, kidney, miocardium, Cadmium, Lead, dystrophy. 
 
Biological properties and immunoregulatory activity of probiotic cultures Bac. subtilis strain BI-12 

I. Biben  
At the present stage of development of medical-biological, molecular genetics and biotechnological research avalanche of experi-

mental data justifying the use of saprophytic resident microflora as probiotic biologics to suppress vital functions infectious pathogens, 
repression of neoplastic processes and the normalization of metabolism and immune biological reactivity of the microorganism. 

One of the most promising microorganisms with probiotic potency is Bac. subtilis. A variety of metabolic processes, bio-
chemical, and genetic variability, resistance to digestive enzymes and lytic served as the basis for their wide use as probiotics. 
Managing for quality control of food and Drug Administration has assigned Bac. subtilis status GRAS (generally regarded as 
safe) – it is safe organisms, which is a prerequisite for use in the manufacture of biologics mikrobiontov. 

Based on experimental data, that the probiotic culture Bac. subtilis strain BI-12 has a typical kind of morpho-tinctorial and 
cultural properties, exhibits high antagonistic activity to a wide spectrum of pathogenic and conditionally pathogenic microor-
ganisms with little resistance to antibiotics and severe biochemical activity. This microbial mass has a positive effect on the 
immune biological reactivity of the microorganism; it stimulates nonspecific resistance, increases the absorption capacity of 
phagocytes, and increases the level of LASK and BASK. 

When evaluating the functional state of nonspecific immune biological reactivity of the organism should be noted a signif-
icant increase in phagocytic activity of phagocytic cells. This statistically significant change in the level of oxygen metabolism 
of neutrophils were found. This indicates that the biomass of probiotic bacillary culture Bac. subtilis strain BI-12, has expressed 
a positive bio influence control function on phagocytic function and its mechanisms immune biological reactivity of organism 
of experimental animals in a comparative perspective with those of intact features of the control group. 

Biological properties of the probiotic culture Bac. subtilis strain BI-12 and bacillary immune biological activity of living cells in the 
physiological characteristics and functional activity of non-specific resistance mechanisms microorganism suggest promising research 
immune stimulation effect of probiotic cultures Bac. subtilis strain BI-12 in the construction of complex multi-symbiotic biological prod-
ucts for the correction of the physiological state of the microorganism and immune biological status. 

Key words: probiotic culture Bac. subtilis, phagocytic index, phagocytic activity and bactericidal activity of lizotsymna 
activity serum blood. 

 

The kit for serological diagnosis of glanders in complement fixation test 

R. Koziy, V. Skripnik 
The glanders is a dangerous zooanthroponotic disease which is caused by Gram-negative bacterium Burkholderia mallei. 

This disease strikes mainly horses, donkeys and mules. Today, the detection of infected animals by serological methods and 
their isolation are crucial to preventing the spread of glanders, including its entry into the territory of Ukraine. At the same time 
the diagnosis of glanders can be established only on the basis of comprehensive studies. The main role in this matter occupies 
laboratory diagnosis. There are several methods of laboratory diagnosis of glanders, but the only method recognized by the OIE 
for international trade is the complement fixation test (CFT). Unfortunately, Ukraine lacks its own production of diagnostic 
tests to identify glanders.  

That is why the main purpose of our study was to develop the laboratory CFT kit for the diagnosis of glanders, which con-
sists of the antigen and positive control serum, to determine the diagnostic sensitivity and specificity of obtained antigen and to 
establish the activity of the obtained positive serum.  

The development of the CFT kit for glanders was performed in two stages. In the first stage the antigen was produced and 
its diagnostic sensitivity and specificity was determined. During the second stage a positive control serum was received. 

Three strains of B. mallei Bogor, Mukteswar and Zagreb were used for manufacturing the series of experimental antigen. Cultures 
were plated on blood agar with the addition of 3% glycerol and incubated at 37 °C for 72 hours. Then each strain subcultured on Bru-
cella-agar. After incubating for 5 days the cultures were collected and washed with normal saline. Finally, a 2% suspension was pre-
pared with normal saline and 0,5 % phenol. The suspension was inactivated at 80 °C for 3 hours. The obtained antigen was plated on 
blood agar with 3 % glycerol and incubated for 10 days. In the absence of microbial growth during this period we concluded that the 
antigen was inactivated and sterile. To determine the working concentration of the antigen successive antigen dilutions of 1:10, 1:20, 
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1:40, 1:80, 1: 160, 1: 320 were prepared and CFT with a positive serum (c.c.pro, Germany) with a known titer 1:160 (± 1 dilution) was 
performed. Definition of diagnostic sensitivity and specificity was performed according to Martin et al. (1977). The panel of the nega-
tive serum samples was n = 400 and positive serum samples panel was n = 92.  

During the second phase of research we aimed to obtain a positive glanders serum. To develop the serum we conducted 
immunization of rabbits with the glanders antigen that was received by the previously described method.  

It was found that the diagnostic sensitivity of the experimental antigen was 79.3 % and diagnostic specificity ‒ 98.97 %. 
Thus, the antigen received by the method described is comparable to commercially available foreign analogues.  

To evaluate the activity of the experimental positive serum CFT was performed according to the Guidelines for the diag-
nosis of glanders, approved by the State Committee of Veterinary Medicine of Ukraine № 214 from 11.06.2010. According to 
the results of CFT it was found that the activity of the obtained serum was +++ at a dilution of 1:320. In our opinion, the serum 
can be used as a positive control during serological tests for the diagnosis of glanders in horses in Ukraine.  

Thus, as a result of our studies a kit for the diagnosis of glanders in CFT was developed consisting of a trivalent antigen 
and a positive control serum. It was established that the diagnostic sensitivity of obtained antigen was 79.3 % and specificity − 
98.97 %, which is not inferior to commercial counterparts. It was established that glanders positive control serum has high ac-
tivity in CFT and can be used as a positive control.  

We believe that an important area of future research is to study the effectiveness of monoclonal antibodies against specific 
lipopolysaccharide antigens of B. mallei. Identification of new protein antigens as well as novel lipopolysaccharide and capsular 
polysaccharide epitopes will significantly increase the sensitivity and specificity of serological diagnostic methods of glanders. 

Key words: glanders, horses, serological diagnostics, complement fixation test. 
 
Immunoreactivity sheep body to the action of anthrax vaccine strain of animals with Bacillus anthracis UA-07 "Antravak" 

I. Rublenko 
Among infectious animal diseases one of the dangerous is anthrax. Despite a sufficient number of prevention (vaccines), each 

year a large number of anthrax outbreaks in many countries. The large number of stationary points, disadvantaged bears the potential 
threat of epizootic and epidemiological complications. 

The system of prevention of disease is a major element of vaccination of animals. The process of immunization of animals is a 
proven tool in the fight against infectious diseases and even their elimination. However, some authors argue that despite the significant 
number of actively immunized animals, the relative number of deaths did not decrease. 

Unfortunately, today in Ukraine the existing range of preventive measures against anthrax cannot get rid of this disease. In this re-
spect, it should be remembered about the large number of old graves of animals suffering from anthrax. In this regard, the issue of 
developing specific prevention tools is extremely relevant in terms ant epizootic prosperity in Ukraine. 

The aim is to study the dynamics of formation anthrax antibodies in the serum of sheep immunized with the new vaccine against 
anthrax domestic animal strain of Bacillus anthracis UA-07 "Antravak." 

To study the animals they were divided by age in groups: 3–6 months age (group 1), 6–12 months age (2nd group) and adults 
(over 12 months old) animals (3rd part). The animals were injected subcutaneously recommended for vaccination vaccine doses from 3 
to 6 months of age – 0,3sm3; over 6 months age – 0,5sm3. Sheep control groups subcutaneously instead of animal anthrax vaccine 
strain of Bacillus anthracis UA-07 "Antravak" enter sterile saline in a volume corresponding doses of vaccine. 

The obtained results indicate that the serum of experimental animals to vaccination was found low anthrax antibody (1:10 
in animals and groups of animals in 1:15 and 1:25 of the second to the third group of animals). In particular, it should be noted 
weakly expressed maternal immunity in animals of the first group (log2= 3,32) and remaining active post-vaccination immunity 
from prior vaccination of animals in group II (log2 = 3,82 ± 0,18). 

After 21 days of vaccination, observed significant increase (p<0,001) serum antibody anthrax all age groups in the credits: 
the animals of group – to log2 = 8,32, II group – to log2 = 8,57 ± 0,18, III – to log2 = 8,61 ± 0,02. 

Eventually, after 3 months after administration of the vaccine in sheep and titers of antibodies anthrax not changed. Ani-
mals II and III groups recorded a downward trend (0,25 and 0,15 log2, respectively). Indicators of antibody levels after vaccina-
tion were significantly higher (p<0,001) than in received the vaccination. Animals in the control group during the next period of 
research antibodies detected. 

Serum sheep I, II and III groups, taken after 6 months after vaccination titers of specific antibodies continued to decline.  
It should be noted that anthrax titers of antibodies in the serum of sheep from third group were higher compared with the figures 
I and II groups (0,06 and 0,39 log2 respectively). 

Later, in 1 year after vaccination, antibody levels declined anthrax. In the third group of sheep titers were higher compared 
with the figures and animals (at 0,79 log2) and II (on 0,29 log2) groups were significantly higher (p<0,001) than in antibody 
titers obtained before vaccination. 

Comparison anthrax level of antibodies in the serum of sheep immunized with a vaccine against anthrax strain of animals 
from Bacillus anthracis UA-07 "Antravak" indicates that the vaccine caused their formation significantly higher in the third 
group of animals (over 12 months old). 

The research found that the vaccine against anthrax strain of animals from Bacillus anthracis UA-07 "Antravak" caused 
anthrax raising antibodies in sheep of all age groups, especially in the third. The lowest anthrax antibody synthesis was in the 
group of animals and vaccination which was carried out in 3– 6 months of age. 

Key words: anthrax, vaccine, antibody, titers, prevention, sheep.       
 
Establishment, cultural and morphological characterization of primary cell cultures from clawed frog (Xenopus laevis) 

I. Savinova, Z. Klestova  
The method of cell culture is a fundamental method, whose appearance at the time led to the rapid development of virolo-

gy today remains one of its main tools also. In the world's largest cell banks such as ECACC, ATCC, DSMZ and several collec-
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tions of cell cultures institutes of international importance, which account for tens of thousands of a variety of cell cultures, at 
present remains very limited number of cell lines amphibians. Most of them received in the middle of the last century and pre-
served to the now days. However, despite on existing cell lines frogs they cannot always meet the growing needs of researchers. 
Ukrainian banks collections and cell cultures contain not only a single domestic cell line of amphibians, and even strains from 
international collections. Also worth noting that diseases of amphibians in the last few years caused an increased interest not 
only because of a sharp decline in their numbers due to destruction of their natural habitat, as well as due to sudden outbreaks of 
diseases such as infection with Batrachochytrium dendrobatidis and infection with ranavirus lead to high morbidity and mortal-
ity among of populations of these animals in industrial farms and zoological collections, but also in the minority populations of 
rare and endangered species in nature. And therefore from 2009 these diseases are included in OIE Listed diseases. According 
to the guidelines of the OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (2012) cell culture is the gold-standard test for 
agent isolation and identification. There are many fish cell lines are used to amphibian ranavirus diagnostic isolation and identi-
fication. But for better understanding ecological and evolutionary features of the pathogen, as well as interaction pathogen-host 
species the amphibian cell lines are more preferable.   

As the donor tissue for primary cell culture young clawed frog (Xenopus laevis) were used. The hind limbs from two ani-
mals were washed properly with Decasanum 0,02 % after collection, dissected with forceps and then washed three times with 
80 % DMEM (SH30243.01; HyClone), 20 % sterile demineralized water, supplemented with 200 IU/mL penicillin (Sigma), 
200 µg/mL streptomycin (Sigma), 400 µg/mL gentamicin (Arterium) and fluconazole 40 µg/mL (Arterium). The dissected tis-
sue were incubated with trypsin 0,25 % (Biotestlab) at room temperature approximately one hour with periodic shaking.  
The isolated cells and the remaining tissue pieces were then washed with culture medium, centrifuged at 100g for 5 min. After 
discarding supernatant, the cell pellet was re-suspended at 3–4 ml of growth media (the same media, as for cell obtaining, sup-
plemented with 15 % fetal bovine serum (Hyclone) and seeded in flasks (Sarstedt, TPP and glass). Previously treated and un-
treated flasks were used. Explants and cell suspension were arranged evenly on the growth surface, and flasks were maintained 
in working position without additional media for 30-40 min at 37 °C. Growth media was added very carefully, did not disturbed 
explants, which have been attached. The flasks were tightly closed and cultured at 28 °C.  

Suitability of the treated and untreated substrates was evaluated by the seeding (attachment) efficiency. Counting was per-
formed in 10 fields of view at x100 magnification. The TPP flasks with treated and untreated surfaces have demonstrated al-
most the same results, such as attachment and proliferating of cells were noticed at 6–8 from 10 fields of view. The Sarstedt 
flasks have promoted cells and explants attachment and proliferating also. Seeding (attachment) efficiency was 7 from 10 fields 
of view in the treated, and 6 from 10 in the untreated flasks. The glass flasks almost did not support cells proliferating and 
growing: 3 and 1 from 10 fields of view for the treated and untreated surfaces accordingly. 

Established primary cell culture from Xenopus laevis demonstrated fibroblast morphology. The strongly flattened, elongat-
ed, fusiform cells had the oval, centrifugal located nucleus and surrounded by unclearly expressed cytoplasm. The cells, which 
migrate from tissue explants, attached form bundles that randomly intertwined, compact adjoining to each other.  

Key words: cеll culture, amphibian, frog (Xenopus laevis), fibroblast cultural substrate, nutrient medium. 
 
Epizootic situation and rabies epizootic features animals in the territory of Bila Tserkva region 

B. Yarchuk, O. Dovhal, R. Tyrsin, Y. Tyrsina  

Analysis of rabies epizootic situation in Ukraine for 1995–2013 years according to official data (according to the form 1 – 
VET) shows that tension epizootic process is characterized by a growing number of disadvantaged points and the number of 
sick animals. Thus there is a pattern of growth these indicators from year to year, up to and including 2007. 

Performance analysis that the number of cases increased from 351 in 1995 to 2976 in 2007 and to the level that was in 
Ukraine in the postwar years before the introduction of specific prevention, and the highest in the last 55 years. 

In the following years with rabies epizootic situation remains difficult. So in 2008, discovered in 1797 disadvantaged 
localities where sick animals in 2171; in 2009–1094 and 1254; in 2010–1581 and 1854; 2011–1262 and 1423; 2012–1727 and 
1979; 2013–1296 and 1518 respectively. 

It should be noted that in the epizootiology of rabies in Ukraine, unlike a number of European countries, epizootic process 
involved dogs and cats. In 2007, their share in the overall incidence was 40.3 %, and foxes – 40.8 %. This indicates the 
presence in Ukraine natural focal (tank foxes) and antropological (reservoir cats, dogs) types of infection. During the 10 months 
of 2010, the share of dogs and cats account for 50.5 % (525 of 1039). 

Ukraine ranks third in Europe on rabies in cats. On the complexity of rabies epizootic situation in Ukraine influenced by 
such negative factors as low level of immunization, especially wild predators, weakening of control over the implementation of 
the rules of keeping dogs and cats, population growth of stray dogs and cats, foxes increasing population. 

Analysis of the prevalence of rabies for 2009–2014 years shows that it diffuses nature, the source of infection recorded in 
17 localities, which are located throughout the area. This tension epizootic situation in 6-years period, the analyzed varied from 
extreme changes. The highest intensity of epizootic process was during the 2012–2014 years. During this period revealed 16 
points disadvantaged, which is 69.6 % for the six-year period. In 2009–2011 years found 7 disadvantaged areas (30.4 %) 
including: in 2009 – 2 (8.7 %), 2010 – 3 (13.9 %), 2011 – 2 (8.7 %). 

Analysis of induced epizootic situation in the area, indicates the formation of stable zones trouble. By definition –  
a territory where rabies is registered annually, or more than 2 times in five years. They are usually found in areas with high 
density foxes, settlements wolves and other wild carnivores. These areas include the territory of the city. Uzyn where rabies was 
recorded 5 times, Rozaliyivka and Hlybichka – two cases of rabies. 

The data on the epizootic situation in the district for the 2009–2014 years correlated to some extent with the data in the 
Kiev region. So, if in the Kyiv region in 2009 recorded 5 points disadvantaged, in 2010 – 27, 2011 – 55, 2012 – 69, 2013 – 82 
respectively. 

Analysis of the epizootic situation in the incidence of rabies on individual species shows that first in the number of cases of 
rabies take cats – 12 (66.7 %), second – dogs – 3 (3 %), third – fox – 2 (11.1 %). 
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The fate of the remaining animals was small, but it marten – 1 (5.5 %). 
In order to stabilize the epizootic situation in the area, necessary to implement the measures under the "comprehensive 

plan for prevention and control of rabies in animals in Bila Tserkva district." 
One factor that provides effective interventions to prevent and combat rabies is completeness of coverage immunization of 

dogs against rabies, and in areas of stable and trouble cats and oral immunization of wild carnivores. 
Key words: animal rabies, epizootic situation, epizootological process, cats, dogs, foxes. 
 
Influence of pathogens demodekosisand otodektosis on biochemical indices of sick dogs blood 

K. Havryk 
In modern terms domestic carnivores are human companions in life and in all areas of its operations. A dog is not just a 

friend of man, but also companion in civilian life and invaluable assistant in extreme conditions. In many cases domestic carni-
vores are members of the family of the modern city dweller, and so their health is a constant concern of man. Among domestic 
carnivores are registered diseases, not unique to these types of animals, but also common to other animals and humans. 

The most common among dogs registered ektoparasitic invasive diseases caused Acariformes, namely otodektosis, sar-
coptosis and demodecosis. Akaroses of dogs spread in large cities in Ukraine and abroad. 

Dissertation work is made during 2013–2015 years at the Scientific Laboratory of Parasitology of Department of Parasit-
ology and Veterinary Examination of Faculty of Veterinary Medicine of Poltava State Agrarian Academy. Some studies con-
ducted at the Kremenchug City State Veterinary Hospital and Veterinary Laboratory. 

In the experiment used 15 dogs of mixed breeds aged from 6 months to 5 year, belonging to residents of Kremenchug. 
Since they were formed in three groups of animals by 5 dogs each: a control (clinically healthy dogs) and two research (5 dogs 
– affected otodekteses, 5 dogs – affected demodexes). Blood for biochemical studies were obtained from the lateral saphenous 
vein forelimb morning before feeding. 

Statistical analysis of experimental results carried out by determining the arithmetic mean (M) and its error (m) and the 
level of probability (p) using the table Student’s t-test. 

As a result received data revealed that the course of demodecosis and otodektosis characterized by significant changes in 
serum of infested dogs. 

For demodecosis in serum of patients dogs registered a significant reduction of albumin to 9,8 % (27,6±0,7 g/l, Р<0,05) in-
crease content of globulin on 11,74 % (46±1,73 g/l, Р<0,05), creatinine on 10,8 % (79,6±1,02 mmol/l, Р<0,01), cholesterol on 
18,24 % (4,44±0,16 mmol/l, Р<0,01) compared with rates in clinically healthy dogs (respectively 30,6±0,87 g/l, 40,6±0,4 g/l, 
71±2,28 mmol/,l 3,63±0,15 mmol/l). However, the increased content of total bilirubin in 3,27 times (19,6±2,37 mmol/l, 
Р<0,001). This increase was due to increased content of direct – in 2,78 times (5±0,94 mmol/l, Р<0,05) and indirect bilirubin – 
in 3,48 times (14,6±1,56 mmol/l, Р<0,001). 

For otodektosis change parameters in serum of patients dogs were similar than demodecosis, decreased albumin content on 
9,15 % (27,8±0,58 g/l, Р<0,05), increased content of globulin on 11,74 % (46±1,30 g/l, Р<0,01), creatinine ont 8,03 % 
(77,2±1,24 mmol/l, Р<0,055), cholesterol on 17,87 % (4,42±0,14 mmol/l, Р<0,01). Also recorded increase of total bilirubin in 
2,83 times (17±2,02 mmol/l, Р<0,001), including: content direct – in 2,67 times (4,8±0,91 mmol/l, Р<0,05) and indirect – in 2,9 
times (12,2±1,42 mmol/l, Р<0,001) bilirubin. 

At the same time in the blood serum of patients with demodecosis dogs increased enzyme activity (Table 2): ALT in 1,53 
times (49,6±4,94  U/l, Р<0,01), AST – in 1,15 times (49,6  1,4 U/l, Р<0,01), GGT – in 2,19 times (11,8±1,01 U/l, Р<0,001) and 
α-amylase – in 1,34 times (1924,4±47,66 U/l, Р<0,001). 

Also in the blood serum of infested by otodekteses dogs increase occurred of activity: ALT (in 1,47 times, Р<0,01), GGT 
(in 1,93 times, Р<0,001), α-amylase (in 1,3 times, Р<0,001). 

Thus, the nature of the biochemical changes in the blood serum of dogs suffering from demodecosic and otodektosic der-
matitis, namely hipoalbunemiya, heperhlobulinemiya, hyperenzymemia, hyperbilirubinemia, increased content creatinine, indi-
cating the presence of pathological processes in internal parenchymatous organs caused by parasites mites and their livelihoods. 
These changes indicate damage to the integrity of mitochondrial membranes and systems of bile secretion of hepatocytes. 

Key words: dogs, demodecosis, otodektosis, blood serum, biochemical parameters. 
 

The improvement of helminthoses postmortal diagnosis methods in wild animals 

V. Goncharenko, S. Ponomar, O. Matsyuchenko 
The purpose was to determine the priorities to optimize and to solve the problem of objective evaluation of parasitological epizo-

otic situation in livestock and wildlife animals. For the diagnosis improvement there were analyzed the pertinent cases and scientific 
literature, official veterinary documentation and the results of previously conducted research there were taken into account. 

There were made the experimental and theoretical rationale for using an integrated approach for post-mortem diagnosis of hel-
minths in wild animals in general, and in view of the adoption of the "General ethics of animal experimentation" (Ukraine, 2001) and 
"The European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for experimental and other scientific purposes "(Strasbourg, 
1985). The mass helminthological autopsies were not supported. It was proved that at the necropsy of each troupe of rare and endan-
gered animals it is necessary to do the complete parasitological section (not just zooparazytologic survey). For mass helminthological 
examination there should be used technique of the full helminthological section proposed by K.I. Scriabin. One element of the tech-
nique is the method of successive washings. This method in a combination with compressor and the use of magnifying glass and if 
necessary, under the microscope of the tissue sections of various organs for identifying the worms and sampling different taxonomic 
groups while examining large and medium sizes of animals are highly effective. 

A thorough description of eggs and larvae picture of the vast majority of worms is mostly absent today. That is why the 
methods of worm's determination and pertinent atlases require updates and reissues. The successful conduct of full helmintho-
logical autopsy of vertebrates of different taxonomic, ecological and size groups requires a differentiated approach. They need, 
along with the general and specific instructional techniques, take into account the stage of differentiation and morphological 
and physiological characteristics of helmint's bearers. 
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In a view of the above circumstances there is a need in making up new guides for helminthological survey of the repre-
sentatives of wildlife. There is also need for the development of manuals for in-alive examination of animals using sparing 
techniques that would allow maintaining their viability and stereotype conduct. 

All the above fully applies to the full parasitological examination of wildlife representatives. This task is more difficult and 
urgent, because a single methodological guidance on a full parasitological examination has not yet been developed. There were 
published manuals on some parts of full zooparasitological examination – the collection of parasites in animals, how to conduct 
microbiological or virological surveys, special diagnostics of fungal infections and other, but still remains undeveloped even the 
consistency of principles and a comprehensive survey on the autopsy, not to mention a comprehensive approach to in-alive 
parasitological examination. 

Key words: worms of wildlife animals, helminthological section, an integrated approach for the postmorten diagnosis, 
sedimentation and compressor microscopy. 

 
The particularities of the pathological process during helminth invasion  

S. Ponomar, N. Soroka, V. Goncharenko, Z. Ponomar 
Theory and practice has accumulated a significant amount of effective methods and techniques to combat helminthes inva-

sion in humans and animals. Very wide distribution of helminths species and wide range of theirs pathogenicity, and hence the 
introduction of new anthelmintics in to the practice needs further scientifically advanced search for techniques to solve this 
problem. The relevance of the problem lies in the fact that helminth pathology cannot be considered separately from others 
diseases of different etiology. 

During the helminth invasion in mammals it is developed the multifaceted immune alteration, which involves phenomena 
of cellular and humoral immunity. Also, this changes the activity of natural resistance factors. There are reports that helminth 
antigens stimulate T- and B-immune system that leads to accumulation of immunoglobulin IgM, IgG and IgA, and others.  
At the same time, the literature is rich on material about the ability of worms to suppress immune reaction in the animals they 
parasitize on.  Also, the worms are able to suppress immune reaction in the animals in response to the others infectious micro-
organism, antigens, and viral organisms. 

The particularities of the cellular and humoral immunity depends on the type of worms, dose and frequency rate of lesion, 
stage of invasive process. Mixed parasite invasion in animals causes more harmful impact than the invasion by one type of the 
worm. By many researches there was established certain imbalance of humoral and cellular immunity in the animals with hel-
minth. Suppression of the immune response leads to the lowering the effectiveness of deworming measures and drugs, in-
creased susceptibility to relapsed infestation. At the same time, it is widely recognized that the success of anthelmintics drugs 
largely depends on their impact on the defense mechanisms of infested animals. Not adequate etiologic therapy, carried out 
during the helminthes process that characterized by immunosuppression may be an additional pathogenetic factor that lower the 
efficacy of the therapeutic procedures.  

The decrease of immunobiological protection leads to the increase of the degree of super- and reinvasion by worms and 
other parasites and to the complications of the current helminthes process by the diseases of associative etiology. The cause of 
the recurrent lesions caused by worms can be larval and preimaginal forms of worms. They intervene the relationship between 
the parasite and its host by causing immunobiological changes in the organism on the latter stages. 

Most researchers while studying the effect of experimental infestation on the immune status of the host have observed the 
activation of T and B immune systems. At the same time the infestation that is not occurring very often can caused an increase 
in the number of both T- and B-lymphocytes in the days following the invasion. However, during the permanent infestation, 
characterized by the systematic flow of invasive agent in the host organism, scientists are often faced with the fact of suppres-
sion of the immune response. It is assumed that the formed immune antigen-antibody complexes, which come as a result of 
infestation of a large number of antigen formed with the participation of IgG-antibodies are capable via Fc-receptors activate  
T-suppressor and consequently depress the immune response. Antibodies that accumulate in the body react with antidetermi-
nant areas previously synthesized antibodies inhibiting the ability of these cells to synthesize the corresponding antibodies. 

Thus, the results of many studies show that during the helminthes process it is evident an imbalance of humoral and cellu-
lar immune factors, suppression of the immune response and the reduced immunobiological reactivity. All of this leads to re-
duced effectiveness anthelminthic therapy and increased susceptibility of animals to reinfestation. 

Thus, the study of immunological reactivity during the helminthic process are both of theoretical and practical importance. 
They allow more fully to evaluate the relationship of the "parasite-host" connection, which makes it possible to use not only 
causal, but the pathogenetic therapy as well. 

Key words: helminth invasion, the pathological process, immunobiological restructuring, cellular and humoral immunity, 
proteins, immunoglobulins IgM, IgG and IgA. 

 
The toxico-pharmacological qualities of Biostim drug and its use in veterinary  

K. Zolotariov, A. Belko, A. Lyakh, A. Matsinovich 
This article contains research of toxico-pharmacological properties of the drug Biostim electrochemically activated aque-

ous solution on the basis of the alkaline catholyte. Determination of acute toxicity of this solution. The purpose of this study 
was to investigate toxico-pharmacological properties of the drug Biostim, as well as the rationale for reconciliation in his veter-
inary practice. Non-communicable diseases of young farm animals occupy a special position in the pathology of animals. Re-
cover at an early age animals are unsuitable or is not suitable to supplement the main livestock.  

The share of newborn calves accounted for over 90 % of cases of death from non-communicable diseases. Most often, the 
death rate of calves takes place on the grounds of diseases of the gastrointestinal tract. Not the well-being of farms and com-
plexes for this disease causes huge economic damage, which is composed not only from direct loss, but also long-term out-
comes, kill a significant portion of the litter, spent money on Treatment and preventive measures, delayed growth and develop-
ment of young animals.  
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Proceeding from above mentioned, the study of toxic and pharmacological properties and prophylactic efficacy of electro-
chemically activated aqueous-based alkaline catholyte (the drug Biostim) in the treatment of gastrointestinal diseases in calves 
is an actual trend, which will improve the effectiveness of therapeutic interventions and to increase the safety of young cattle.  

Installed features and regularities of the morphological changes of the blood, histological examination of the internal or-
gans, open up opportunities and prospects for the use of the drug Biostim in terms of production for the improvement and per-
manent maintenance of health and high animal productivity. The research described in the article confirms the safe usage of the 
drug Biostim. 

Key words: Biostim preparation, alkyd catholite, toxity, histological structure, grainy dystrophy. 
 

The application efficiency of Geocide disinfectantin pigs production 

V. Kovalenko, V. Lyasota, Y. Balatskiy 
The investigations showed that in all sectors of piglets production, there was a marked microbic background of various mi-

croorganisms association – of bacterial, viral and fungal nature. According to the analysis of serial dissolutions of samples, the 
tentative contamination level was about 0,9–1,0 million of colony forming units per 1 cm2 of surface. After the treatment of air, 
surfaces of the premises and equipment in production sectors by means of disinfection preparation used in the farms, the num-
ber of microorganisms in the samples decreased by 4–5 times. These contamination levels exceeded considerably the norms for 
production premises. One of the investigated disinfectants for control was sodium hydroxide of 2,0 % concentration. After 
treatment of air and equipment surfaces by 0,5 % water solution of Geocide, the level of microbial contamination decreased 
during 60 min by 40000–100000 times (number of colony forming units was 9–32 cm2 ). 

After treatment of premises by 0,5 % solution of Geocide, there was no essential change in microclimate indexes. After 
treatment of premises by sodium hydroxide, the air humidity increased to 77,0 %, which was caused by moisture on the 
surfaces. These data confirmed the bactericidal effect of surfaces disinfection by these disinfectants in the presence of pig-
lets. With exposure of 1 hour they decontaminated the test objects and surfaces, which did not contacted with animals during 
the treatment. In swabs from the floor, equipment, walls, feeders surfaces, a small number of microorganisms was detected 
in all samples. These microorganisms were discharged by the animals. 

It was of some scientific and practical interest to investigate the duration of disinfection effect after one-time treatment 
by Geocide and comparison of animal deaths in this sector with analogical index in the sector treated by traditional disinfec-
tion method. 

With this aim, the trials were carried out in two production sectors with air volume of 1000 m3. One of them (control 
sector) was on routine disinfection by 2,0 % sodium hydroxide. The experimental sector was disinfected one time by aerosol 
of 0,5 % Geocide solution (150 ml per 1m3 of space without animals). 120 animals were located back to the sector 24 hours 
after disinfection. 

The one time aerosol application of Geocide allows reducing by two times the animal losses in the production sector 
(the monitoring period was 60 days) compared to analogous control data. At the same time, the piglet mortality in the sector 
treated by conventional technology was observed on the 5–7th day after animals location. 

The economical aspects of our disinfection method contain considerable time reduction of disinfection works, reduction 
of personnel in this sector and qualitative improvement of microbial background in the premises. Application of Geocide 
and disinfectants without formaldehyde, chlorine-containing compounds and alkali will inevitably lead to improvement of 
biological status of animals, which in its turn will have positive impact on profitability of their fattening.  

Moreover, the low toxicity of the preparation allows its application in the presence of animals and for water disinfec-
tion. This will considerably increase the disinfection efficiency and improve the indexes “price-quality”. 

Thus, the aerosol disinfection of air, working surfaces in the production sector, equipment by Geocide allows achieving 
qualitative disinfection of a typical animal farm in conditions high contamination levels by pathogenic and opportunistic 
microflora. 

The research results showed that Geocide, according to its immunopharmacological characteristics, had no negative 
immunotropic impact on the system of actively phagocytizing mononuclear cells and the cells-predecessors and has no contra-
indication to application in pigs production as sanation measure. 

Thus, the investigations show a sufficient clinical safety level of Genocide preventive application for pig production. 
Key words: disinfection, bactericidal, insecticide, Geocide, humidity, microflora, blood morphology, phagocytic index, 

phagocytic number, immune potential. 
 

Correction of inflammatory regeneration processes in pigs after hernia repair Avesstim 

V. Andriets, A. Yaremchuk, S. Chernyak, S. Semenyak, A. Berezovsky 

In a clinical study found probable (p<0,05) reduction of healing of wounds in animals of experimental group an average of 
2,4 ± 0,7 days. Healing the wounds they have occurred at primary intention operational stitches removed on the 7th day. Com-
plications during the healing process have not noted. 

However, in two animals in the control group extension for healing was a festering and subsequent complication due to 
slow granulation and differences edges of the walls of the wound, followed by healing by secondary intention. 

In the treatment of postoperative wounds probable deviations morphological and biochemical parameters of blood were 
found. However, one should note the tendency to reduce the number of white blood cells in the 3rd and 7th day of treatment in 
the experimental group of animals, while control on the 7th day the number of leukocytes contrary increased. In general, this 
may indicate a lack of effective constraints inflammation or its complications inflammatory process. 

Leykoformula analysis revealed no significant alteration of the neutrophils, but should pay attention to the sharp increase 
in eosinophils in the experimental group on 3rd – 5,8 ± 0,77, to lower – 3,60 ± 0,51 on the 7th day. What we believe is associat-
ed with an active course of reparative processes, basic plasma activation system, including alternative route of complement 
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activation in inflammatory response Avesstim. However, eosinophils play an important role in the formation and transport 
antymediators inflammation. Eosinophils not only absorb antigens and immune complexes, and isolated and almost all 
antymediator enzymes: histaminase, carboxypeptidase, esterase, prostahlandyndehidrohenaze, catalase, arylsulfatazu thus main-
taining optimum mode mediator of inflammation. By the 7th day reduced levels of eosinophils and close to the level that was 
before the surgery. 

On the third day in the experimental group found significantly lower levels of lymphocytes compared to controls. This in-
dicates heavy use of lymphocytes and their accumulation in the inflammation that will positively affect the dynamics of the 
regenerative process. 

Research hemostasis major indicators including FXIII fibrinogen and reflects the dynamics inherent to inflammation. 
FHIII significantly reduced to 3rd day in both groups due to its intensive use in this period. The sharp decrease in fibrinogen in 
the control group on the 7th day – 1,70 ± 0,42 g / l may be a reflection of consumption coagulopathy that occurred through 
intense inflammatory reaction in the healing of postoperative wounds. 

However, in the experimental group use of Avesstim caused significant increase of NOx 76,1 ± 4,59 and hold it through-
out the observation period 69,0 ± 6,65 mmol / l. 

In the control group of animals NOx lowest rate – 49,3 ± 3,75 mmol / l, against a background of low levels of fibrinogen – 
1,70 ± 0,42 g / l indicates the development deficit of coagulation factors by prolonged inflammation, since NO produced by 
leukocytes in terms of inflammatory response. 

Wounds after operation are prone to septic complications, accompanied by increasing deficit of natural anticoagulants, de-
creased activity FXIII factors and predisposition to the development of coagulopathy. 

Supplement traditional treatment schemes and immunostimulant Avesstim prevents the development of coagulopathy in 
sick animals increases the activity FXIII, levels of nitric oxide and eosinophils in the blood., Which clinically manifested in 
shortening the recovery of patients by 2.4 days compared with conventional treatment. 

Prospects for further research is to study the effectiveness of the drug in other forms of lymphoma surgical pathology in 
pigs and other farm animals. 

Key words: hernia, pigs, adjuvants, wounds, Avesstim. 
 
Morphological, radiological and biochemical characteristics of reparative osteogenesis at bone defects replacement 

in animals by Biomin-GT  

M. Rublenko, V. Dudka, S. Semenyak 
Among all surgical diseases of dogs fractures of long bones make up 6–15 %. A fraction of comminuted fractures reaches 

25–60 %. Occured fractures has defects that can lead to various complications of bone repair. This requires the use of multiplex 
methods of osteosynthesis and defect replacement by osteotropic materials. 

The purpose of research – а complex morphological, biochemical and radiological evaluation of reparative osteogenesis 
using osteotropic material Biomin-GT. 

The solution of problem of a bone malregeneration researchers pay attention to the improvement of osteosynthesis tech-
niques use of vitamins and microelements, laser and metal nanoparticles. It has been studied single report accelerate ingot the 
bone repair using osteotropic materials.The number of such materials in recent years has increased significantly. However, they 
do not have sufficient clinical and experimental study. Last studies have showed an importance of bone metabolism markers as 
alkaline phosphatase and its bone isoenzyme, osteocalcin, C-terminal telopeptide of collagen type I, tartrate-resistant acid 
phosphatase. 

The experimental estimation of osteoplastic material Biomin-GT was performed on 20 rabbits of 7 months age. A bone de-
fects were performed with drill that has diameter 3 mm. Defect in the rabbits of experimental group (n=10) was replaced by 
granules of Biomin GT-500 (hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate≤50 %) A bone defects of control rabbit (n=10) noting 
replased. To histological examination conducted a bone biopsia in five rabbit of each group on the 21st and 35th day. 

The сlinical and experimental canine studies performed in case of fractures that had a defect using plates. In dogs of the 
first experimental group (n=7) (fractures of femur) and second experimental group (forearm fractures (n=7) bone defect was 
filled with granules of Biomin-GT. A first control group (femur fractures, n=7) and second control (forearm fractures, n=5) 
defect is not filled. Surgery of all animals performed under general and local anesthesia. 

Histomorphological studies found that bone defect in rabbit with Biomin GT-500 filled with fibrous tissue on 21st days 
after surgery. And it was completed by replaced with bone on 35th day. That is the area of the defect formed bone-ceramic 
composite able to fully perform functional load. By contrast, in the control group, the bone defect to the 35th day completely 
filled less mature fibrous bone tissue. 

Healing fractures of the forearm or femur bone defect replaced by Biomin-GT, characterized by moderate periosteal 
reaction and shorten fructure consolidation in 1.3 times (r˂0,001). The replaced defect observed less bleeding and lower 
inflammatory response. As a result, the destructive processes observed was more or less and moderate activity of osteoblasts. 

There fore, Biomin-GT optimized of reparative osteogenesis and locates it within the bone defect. At this time Biomin acts 
as a frame for reparative osteogenesis, which contributes to the accelerated course of its stages. 

Key words: reparative osteogenesis, bone markers, dogs, rabbits, Biomin. 
 
Distribution and causes of inguinal-scrotum hernia in pigs on modern pig complexes 

M. Сhornozub, V. Koziy  
The hernias in pigs often result in significant economic losses for farmers on the modern pig complexes That is why the 

main purpose of this study was to establish the causes and etiologic role of genetic factors for inguinal-scrotum hernia in pigs 
on the modern pig complexes. 

The study was conducted in modern piggery complex of SE "Clearing-Agro" Skvira district of Kyiv region. To understand 
the distribution and causes of hernias development in pigs there were conducted analysis of the records of the primary 
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documentation, veterinary and livestock reports and personal observations (clinical examination of pigs, observation of sick 
animals before and after the operation, monitoring of topographic anatomical structural features of the hernia sac and the hernia 
hole at the time of herniotomy) during the 2012–2013 years. 

It was established that for the artificial insemination of sows on the farm during the years 2012-2013 there was used the 
semen of 7-boars-sires, 3 of which were hybrids of the meat line (Optimus, 2- and 4-rock hybrids), and 4 - animal breeds 
Yorkshire and Landrace. As the results of the study, there was established significant gap among these boars as to their 
descendants piglets morbidity level. 

Thus, the most of the animals with hernia (292 pigs out of 333, that represented 87.7 %) were obtained from 3 boars 
hybrids. The greatest number of the sick piglets (137 or 41.2 %) was found among the descendants of boar hybrid Optimus, and 
the rest of the piglets were descendants of 2 boars' lines 2- and 4-hybrides. Only 41 animal or 12.3 % of all that had hernia were 
found among the descendants of the 4 other boars, Landrace and Yorkshire breeds. Based on these results we conclude on the 
significant differences among the boars regarding the number of pigs with hernia. 

In cases we did the same calculation but only for the pigs with inguinal-scrotum hernia, there was found that from 3 boars 
of meat hybrids there were received 93.4 % (271 of pigs with inguinal-scrotum hernia), and from the rest of the boars there 
were found only 6.6 % of the sick pigs. 

On the investigated farm, during the years 2012–2013, the castration of the male piglets was carried out in a 3-day age pigs 
with closed-open bloody method using special forceps. During the operation there were used a special technique that enable the 
doctor to examine both the spermatic cord and the total vaginal membrane. There was found that many of male piglets, the 
descendants of hybrids boars, showed slightly thicker than usual spermatic cord, covered with a total vaginal membrane. At the 
same time the thickness of the external (and sometimes internal) kremaster muscle was increased. The thickening of the 
spermatic cord among the operated pigs who were descendants of boars of Landrace and Yorkshire breeds were not registered. 

The subsequent observation of castrated pig during the further period (before weaning) there were noticed that pigs with 
inguinal-scrotal hernias (that appeared after castration) made up the bulk of the pig out of those which during castration showed 
thickening of the spermatic cord. 

Overall, the results of the research allow us to make the following conclusions. The vast majority of pigs with inguinal-
scrotum hernias (93.4 % or 271 head) were descendants of boars of meat hybrids. In male hybrids offspring of the meat boars 
there were found the thickening of the spermatic cord during castration. They also showed increased thickness of the external 
(and sometimes internal) kremaster muscle, accompanied by an increase in the size of the internal inguinal ring and the 
emergence of intravaginal hernias.  

From all of this we conclude that an important area for further research is the introduction of monitoring to the use of 
breeding boars of meat hybrids and developing the algorithm of different castration methods that while detecting defects in the 
structure of the spermatic cord and inguinal channel, allow to avoid and prevent the hernias in pigs. 

Key words: pigs, hernia, inguinal-scrotal, intravaginal, distribution, etiology, meat boars hybrids, kremaster. 
 
The quality and safety of raw milk, which is obtained in dairy cooperatives, depending on their technological 

equipment 

Yu. Horyuk, Yu. Perkiy, V. Horyuk  

In order to give a full veterinary assessment of the activities of dairy cooperatives at the village, conducted a comparative 
study of indicators of quality and safety of raw milk procured through a system of dairy cooperatives and collection points was 
conducted. Such a comprehensive comparative assessment will identify the most significant factors that reduce the grade of 
milk, and develop preventive health interventions. 

It is revealed that most milk that meets the requirements of DSTU 3662-97 is harvested through dairy cooperatives, it is 
52,3 per cent. This is 1,4 times more than in milk, which is procured via collection points equipped with coolers. The milk pro-
cured via collection points without cooling, mainly does not possess the quality – 93,9 %.  

The results of these studies indicate that although the system procurement of raw milk through dairy cooperatives allows 
you to get milk of higher grades, compared to the collection points, however it does not provide 100 % finding quality milk 
according to the requirements of DSTU 3662-97. Milk that complies with the European requirements, that is of extra varieties, 
are not harvested by dairy cooperatives. 

Studying the major factors that reduce the grade of raw milk received in milk cooperatives, and through collection points revealed the 
following. There is no difference in content of somatic cells in milk from dairy cooperatives and collective centres. From 80,5±2,3 % to 
83,5±2,6 % of batches of milk had the content of somatic cells to 400 thousand/cm3, which corresponds to the requirements of the extra 
class. Milk of the first grade with a content of somatic cells produced in dairy cooperatives of 14,8±0,8 %, the second − 2,8±0,3 % and not 
aconcave − is not received for processing. Therefore, the content of somatic cells, as an indicator mastitis situation of the herd, indicates 
good care of the mammary gland of cows and good sanitary conditions. By this measure the milk produced in dairy cooperatives and pri-
vate farms complies with the European requirements, in about 80 % of cases. 

Research on content of substances in milk procured through dairy cooperatives and collection points showed that the pro-
cessing from dairy cooperatives and collective centres received almost the same number of batches of milk with the content 
substances from 5,2±0,4 to 7,7±0,6 percent. This suggests that it is not always the milk from cows that used antibacterial drugs, 
and discarded it comes to overall yield.  

Regarding bacterial obsene of raw milk, we can see a clear pattern of prepared milk in dairy cooperatives with less content 
of microorganisms, compared with milk, procured via collection points. So, aconcave milk with a bacteria count to 3 million 
CFU/cm3 in dairy cooperatives is made of 63,8 %, which is 1,7 times more than goes to collection points with coolers, and 2,8 
times more than in non-refrigerated milk from collection points without coolers. 

Analyzing research data, it can be noted that the most significant parameter, which reduces the grade of raw milk received 
in milk cooperatives, and through collection points is an excessive amount of microorganisms. However, even in dairy coopera-
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tives, which are equipped with coolers, extra milk and extra class for processing is not supplied, indicating compliance with all 
hygiene requirements for milking and processing of milk.  

Full quantitative assessment of raw milk in terms of quality and safety in accordance with DSTU 3662-97 found that the 
milk received at the dairy cooperatives in almost all indicators inferior to the demand, the introduction in the EU. The total 
number of bacteria in milk is more than 40 times, despite the fact that the milk is immediately cooled to a temperature of 4±1 ºC. 
19,7 % of milk samples contained water in an amount of 2,3±0,4 percent. The fat and protein content was also lower due to the 
dilution of milk with water.  

Summing up the research and study of indicators of quality and safety of raw milk procured in dairy cooperatives, it can be 
noted that, despite the automatic milking of cows in 40−45 %, equipping them with the milk coolers and satisfactory sanitary 
conditions of its initial processing, and 47,7 % of the batches of milk processed from cooperatives quality according to the re-
quirements of Ukrainian standards and 100% of the batches of milk does not meet the requirements of the EU. It should also be 
noted that the prepared milk in dairy cooperatives of the highest quality and safety, compared with milk procured via collection 
points. This indicates that dairy cooperatives are technically superior, and their activities and work is necessary to provide the 
legal documents regarding sanitation requirements and technologies for the production and primary processing of milk. As the 
technology of production and collection of milk in dairy cooperatives has its own specific differences, compared with the tech-
nology on traditional dairy farms.  

The research results found that the dairy cooperatives in the Ternopil region pass for processing of 5,7 % parties first grade 
milk of 46,6 %, and 47,7 % − negatoscope. The decline in the quality of raw milk received at the dairy cooperatives is mainly 
due to the excessive number of microorganisms by non-compliance with sanitary requirements for receipt and initial processing 
of milk.  

Key words: dairy cooperatives, equipment, milk, quality, safety. 
 
Sea water contamination of chlororganochlorine pestitsydes as an important component of primary food chain con-

trol in mussels production 
V. Kasyanchuk, I. Fodchenko 
The paper presents an analysis of the scientific literature on studies of sea water for the presence in it of organochlorine 

compounds (OCС), their sources and effects of these toxins on marine biota, seafood and mussels. The aim of this study was to 
summarize the literature about OCС content in sea water as a component of primary care in the control of food production 
chain mussels and features of OCС accumulation in seawater Ukraine, including Odessa region. 

Ukraine is a sea states and therefore monitoring study as seawater and marine biota in safety performance are critical to 
addressing environmental and food issues. Among the pesticides found in recent years, scientists in seawater in coastal areas of 
Odessa region prevalent HCH and DDT. Migration of pesticides causes instability concentration in sea water and determine the 
need for continuous monitoring them. 

The ecological environment of Odessa region – one of the largest in Ukraine territorially areas also unsatisfactory. During 
the postwar period, from 1949 to 1993, its territory was used for agriculture more than 260 thousandton Pesticides. For an 
average load of these substances at 1960–1990, and the mass of insecticides and herbicides (as active substance) region ranked 
third after Vinnitsa and Kirovograd. It was a prerequisite for widespread circulation and OCС in the environment and 
groundwater. To study the distribution of pesticides Geological Survey of Ukraine were investigated soil, sediment (reservoir, 
the lower reaches of the Danube, Dniester river valleys and Great Kuyalnik, Dniester and other estuaries), streams and 
groundwater artesian aquifers Odessa region. As a result, studies have found that among the pesticides detected a significant 
portion of the class represented by OCС (HCH, DDT). 

So in the sediments of the Dniester estuary of the 45 samples studied OCС detected in 41. Total HCH was found in 53 % 
of samples (0–7,260 mg / kg) DDT – 71 % (0–18,365 mg / kg). 

The deterioration of the Black Sea environment, pollution of sea water in the last decade led to the depletion of marine 
resources, worsening its aesthetic and recreational values and standard of living 

Since OCС reservoirs in food webs transmitted and collected aquatic organisms in an amount that exceeds several times 
their original concentration. The literature shows that DDT levels in the chain of sludge – algae – marine crustaceans – fish in 
each following link increased an average of 10 times from the previous level of the chain. 

The main parts of the food production chain mussels include: a) cultivation of mussels in seawater (natural or industrial); 
b) capture and transportation; c) processing technology; d) storage; e) transportation; e) consumption. Using data on OCС 
content in the seas considered an important tool for tracking the beginning of the food chain to ensure the safety of seafood. 

In Ukraine, the monitoring of pesticides in seafood done, but it does not apply mussels caught in national waters of the 
Black Sea. Media is one of the resources of the national seafood Black Sea. Toxicological characterization of mussels regarding 
OCС domestic scientists hardly understood. At the same time, the mussels are used as food in Ukraine. 

Mussels among marine biota populations belong to the best natural bioindicators. Research results biological 
concentration of the OCС copper is an important information to predict their level in the final food product are intended for 
human consumption Elevated concentrations of OCС in Media dangerous to human health. 

The study of the relationship between pollution of sea water and OCС levels of toxins in mussels are an important tool for 
monitoring their safety at all levels of the food chain longitudina "from sea to table". 

Key words: sea water, sea biota, chlororganochlorine, food chain, mussel. 
 
The detection of Campylobacter’s sources contamination in beef 
O. Lapa, O. Yakubchak, V. Zagrebelny 
An increased risk of food poisoning in human during consumption of contaminated food and water is registered in Ukraine 

and worldwide every year. A significant part in the etiology of acute intestinal infections belongs to "non-traditional" bacteria. 
These microorganisms are most important is Campylobacter genus, which account for 10–15 % of sporadic cases of diarrheal 
disease, as well as a significant amount of water and food, including milk outbreaks described in foreign literature. 
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The main natural reservoir of Campylobacter are chickens, turkeys, wild birds, rodents and cattle, sheep, goats and pigs. 
There are Campylobacter localized mainly in the intestine and excreted in faeces infecting the environment, and during slaugh-
tering and primary processing – products of slaughter in cattle. 

This infection is spread with contaminated feeding, drinking bowls, tools, bedding, infected food, especially animal water. 
The detection of Campylobacter species DNA in research material under the absence of clinical manifestations of the in-

fection with bacteria’s indicates that in case of breaking rules during primary processing and circulation of animal slaughter 
provides increase in the number of these microorganisms (Campylobacter jejuni,Campylobacter coli, Campylobacter lari) and 
risk for infection, which occurs with symptoms of poisoning in consumers. 

The aim of the study was to identify the Campylobactergenus bacteria in environmental objects (water, fodder and litter) in 
dairy farms by polymerase chain reaction. 

The research materials were: water bowls, hay and silage mixture of racks and warehouse, litter on the farm. 
The preparation of samples for DNA isolation ofCampylobacter research trial was conducted according to the "Methodo-

logical guidelines for the selection, handling, storage and sample preparation of biological material for diagnostic PCR".  
The DNA isolation from test material was performed by PCR Ampli Sens of test systems "DNA Sorb-B-50." The Detection of 
PCR amplification products were determined by electrolytic separation of amplificatic mixture in shaded ethidium bromide 
agarose gel. 

After preparation of samples and separation of pure DNA the samples were subjected to electrophoresis research to detect 
the presence of Campylobacter. Therewith the Ethidium bromide contacted with fragments of double-stranded DNA that ap-
peared in the gel as light bars for UV radiation (λ = 290–330 nm). For visualize these bands were used a special device –
 transilyuminate and the results documented pictures. As a positive control we used the scale DNA contain-
ing Campylobacter DNA fragments of different lengths to estimate the size of PCR reaction products. 

Further, we see that water silage and haylage mixture from feeding reacted positively on presence of bacteria of the ge-
nus Campylobacter. The DNA fragments were divided by the molecular weight in agarose gels. The specificity of the amplified 
DNA bands confirmed their placement relative molecular weight to markers and placing fragment amplification positive  
control. 

Thus, the objects of the farm environment contaminated bacteria of the Campylobacter genus. Failure of proper sanitary-
hygienic requirements for slaughter and primary processing of animals are contributes to contamination products of slaughter 
by Campylobacter. 

The results of this study encourage us to conduct researches on the following number and type of Campylobacter in the 
environment (water, food, litter) and subsequently to detect Campylobacter in raw beef after slaughter of cattle. 

The researches have found out that bacteria of Campylobacter is present in the farm’s medium, such as water, hay and si-
lage mixture of feeding and litter that can later enter the animals body. 

Key words: campylobacters, cattle, dairy farms, food, water, polymerase chain reaction. 
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