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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 арку-
шів, 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 ак-
туальних 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 кон-
ференцій, які проводяться у Білоцерківському національному аграрному університеті, видають-
ся 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 (признача-
ється за рішенням редколегії), який визначає рецензента або особисто рецензує статті. Статті 
співробітників 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 
рукописна 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 пове-
ртаються відповідальному за випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор від-
дає статтю на верстку у друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються техніч-
ним редактором.  

Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногород-
ніх 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, місце роботи, e-mail.  
3. Назва статті.  
4. Анотація українською мовою (до 600 знаків).  
5. Ключові слова українською мовою.  
6. Постановка проблеми.  
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
8. Мета дослідження.  
9. Матеріал і методика дослідження.  
10. Основні результати дослідження.  
11. Висновки. 
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:  
7. Рубленко С.В. Анестезіологічне забезпечення абдомінальних втручань у собак /С.В. Рубленко, В.М. Власенко, 

М.В. Рубленко // Вет. медицина України. 2006. № 9. С. 13–15. 
7. Rublenko S.V., Vlasenko V.M., Rublenko M.V. Anestezіologіchne zabezpechennya abdomіnal'nih vtruchan' u sobak [Anes-

thetic support for abdominal interventions in dogs]. Vet. medicina Ukraіni [Vet medicine of Ukraine], 2006, no. 9, pp. 13-15. 
 

14. Анотація російською мовою (до 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, ініціа-
ли 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 пу-
блікації 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 сторі-
нка 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 статті. 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; малень-
кими 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 фо-
рмул набираються курсивом.  

Рисунки (діаграми, фото, малюнки) виконують у редакторі Microsoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок» в чорно-білому варіанті. Він має бути розташований по центру, 
ширина – не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень їх слід викону-
вати у редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані га-
рнітурою 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 підрисункові 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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ОГЛЯДОВА СТАТТЯ 
 

УДК:636.09:664.696:636.085:637.5:577.213 
 

ГАЙДЕЙ О.С., БАЛАНЧУК І.С. кандидати вет. наук 
e-mail: olga.gaidei@gmail.com 
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики  

та ветеринарно-санітарної експертизи 

ТИШКІВСЬКА Н.В., канд. вет. наук© 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 
 

М’ясо і м’ясні продукти повинні входити в щоденний раціон людини, тому важливо забезпечувати якість 
м’ясної продукції. Фальсифікація м’ясопродуктів не тільки впливає на зниження якості готових виробів, а також 
може бути небезпечним чинником для здоров’я споживачів. Методи контролю якості м’яса, які використовують на 
сьогодні, мають низку недоліків – вибірковість дії, дороге обладнання, велика тривалість визначення, необхідність 
застосування великої кількості реактивів, потреба у кваліфікованих кадрах і спеціалізованих лабораторіях. Проте, 
забезпечення населення якісною і безпечною продукцією харчування повинно суворо контролюватися державою. У 
статті проаналізовано основні причини фальсифікації м’яса та м’ясопродуктів, основні методи ідентифікації видової 
належності м’яса. При ідентифікації компонентів м'ясопродуктів необхідно враховувати технологічні впливи та осо-
бливості досліджуваних об'єктів. Складна економічна ситуація в Україні призвела до зменшення платоспроможності 
населення, і у зв'язку з цим люди змушені купувати дешеві продукти харчування. А виробники, в свою чергу, для 
здешевлення своєї продукції додають малоцінну сировину замість зазначеної на упаковці товару. Недосконале зако-
нодавство України призвело до появи великої кількості фальсифікатів у торгових мережах, це, в свою чергу, потре-
бує пошуку нових сучасних методів контролю якості і безпеки м’ясопродуктів та необхідність проведення лаборато-
рних випробувань. Для цього використовують різноманітні методи дослідження: молекулярно-генетичні – полімера-
зно ланцюгову реакцію; мікроструктурний аналіз; серологічні – ELISA; метод спектрофотометрії які направлені на 
виявлення фальсифікації м’ясної та рослинної сировини, що входить до складу м’ясопродуктів. 

Ключові слова: м’ясні продукти, м’ясна сировина, фальсифікація, законодавство, лабораторна діагностика. 
 

Постановка проблеми. М’ясо – один з найважливіших продуктів харчування як джерело 
повноцінних білків, жирів, мінеральних, екстрактивних речовин і деяких вітамінів. Його харчо-
ва цінність визначається хімічним складом, енергетичною цінністю, смаковими властивостями і 
рівнем засвоюваності. За сучасною науковою оцінкою, м’ясо – це функціональний продукт ха-
рчування, що забезпечує ”здорове харчування“ і працездатність людей [1, 2]. М’ясні вироби – 
це харчові продукти, в яких м’ясна сировина становить не менше 50 %, і складаються з м’язової 
тканини теплокровних травоїдних тварин та птиці з додаванням невеликої кількості спецій та 
інших складових (згідно технічних вимог), пройшли певну технологічну обробку і готові до 
реалізації та використання у їжу [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фальсифікація м’яса та м’ясних продуктів часто зу-
стрічається в Україні та світі [5, 6]. Фальсифікують продукцію шляхом часткового або повного за-
міщення компонентів, або додають компоненти низької якості. Негативний вплив фальсифікації 
продовольчих товарів не можна недооцінювати, так як поряд із економічними витратами, вона ви-
кликає цілий ряд негативних фізіологічних і моральних наслідків, як на окремого споживача, так і 
на суспільство в цілому. Результатами таких наслідків є втрата здоров’я, зниження тривалості жит-
тя і збільшення смертності від хвороб і харчових отруєнь, погіршення структури харчування за ра-
хунок зростання питомої ваги низькоякісних і малоцінних продуктів [6–9]. 

Саме тому, вчені розробляють ефективні способи ідентифікації і виявлення фальсифікації 
сировини та продуктів тваринного і рослинного походження для досягнення безпечності і якос-
ті продукції, що реалізується. 

Роботи багатьох вчених Коцюмбас І.Я., Коцюмбас Г.І., Фотіної Т.І., Сенченко А.Л., Богатко 
Н.М., О.М. Щебентовської та інших спрямовані на виявлення випадків фальсифікації м’ясних про-
дуктів шляхом застосування сучасних методів [11–16]. Метод мікроструктурного аналізу м’ясної 

                                                      
© Гайдей О.С., Баланчук І.С., Тишківська Н.В., 2018. 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

6 

сировини, напівфабрикатів та готової продукції дає можливість ідентифікувати склад компонентів, 
саме тому він постійно вдосконалюється та впроваджується в практику [10, 15]. Метод розробле-
ний співробітниками лабораторії імуноморфології ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 
добавок, затверджений Держспоживстандартом України (ДСТУ 7063:2009 “Напівфабрикати м’ясні 
та м’ясо-рослинні січені. Визначення складників мікроструктурним методом”). 

За даними Комітету охорони прав споживачів, в Україні близько 80 % харчової продукції 
фальсифіковано за одним або кількома показниками. Найпоширенішою є асортиментна фаль-
сифікація – це підробка, що здійснюється шляхом повної або часткової заміни харчового про-
дукту його замінником іншого виду або найменування із збереженням подібності однієї або 
кількох його характерних ознак. Серед асортиментної фальсифікації найпоширенішими є част-
кова заміна високосортного продукту низькосортним, часткова заміна натурального продукту 
штучним. У цьому випадку, державний контроль не в змозі припинити як випуск вітчизняної 
низькоякісної продукції, так і ввіз на територію України товарів сумнівної якості, що в першу 
чергу стосується продуктів харчування та напівфабрикатів [17–19]. 

Метою роботи було проаналізувати та оцінити стан ринку м’ясних продуктів в Україні та 
ситуацію щодо їх фальсифікації. 

Матеріали і методи дослідження. Використано українські та європейські нормативно-

правові акти, які регламентують визначення якості та безпеки м’ясних продуктів, а також літе-
ратурні джерела з цього питання. 

Результати досліджень та їх обговорення. За останні роки зросла кількість середніх та 
дрібних м’ясопереробних підприємств, що значно збільшили асортимент і обсяги виробництва 
м’ясних продуктів, які виготовляють, переважно, згідно ТУ виробника, рецептура яких дозво-
ляє їх фальсифікувати. Споживачеві важко обрати якісний товар, купуючи м’ясну продукцію у 
торгових мережах, досить часто можна придбати неякісний продукт, не виключно, що фальси-
фікований. Причому висока вартість товару не гарантує його якості, а інформація, зазначена на 
упаковці, може бути недостовірною.  

Фальсифікація продуктів харчування – одна з найбільш актуальних тем в Україні та світі на 
сьогодні та потребує об’єктивного підходу для вирішення [20–24]. Оскільки виробники все час-
тіше вдаються до порушень рецептурного співвідношення компонентів, з метою здешевлення 
своєї продукції. Замінюють один вид м’ясної сировини іншим, дешевшим та менш цінним у 
харчовому відношенні, наприклад, субпродуктами, м’ясом механічного обвалювання, шкірою, 
сухожилками, м’ясо-кістковим борошном, також додають сухе молоко, яєчний порошок, рос-
линну сировину (крохмаль, борошно, сою, кукурудзу, ріпак, рослинні жири тощо). Крім того, у 
великих кількостях вносять волого утримуючі компоненти, штучні ароматизатори, барвники, 
консерванти, стабілізатори, емульгатори, антибіотики та інші харчові добавки, при цьому, змі-
ни, внесені до рецептури, на упаковці не вказуються або зазначаються частково. Таким чином, 
виробник постачає фальсифікований товар за вартістю якісного та коштовного.  

Перед людством сьогодні постає важливе питання. Як обрати якісні та безпечні м’ясні про-
дукти, які нормативно-законодавчі акти регулюють дане питання в Україні? 

На сьогодні в Україні діє наступне законодавство: Закон України від 12.05.1991 № 1024–ХІІ 
”Про захист прав споживачів“; Закон України від 06.09.2005 № 280–15 ”Про безпечність та 
якість харчових продуктів“; Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, 
затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 28.10.2010 № 487; ДСТУ 4518:2008 
”Продукти харчові. Маркування для споживачів“. 

Згідно вимог більшості країн світу, в тому числі й України, виробник повинен маркувати 
свою продукцію, зазначаючи на упаковці всі інгредієнти, з яких виготовлений харчовий про-
дукт. Оскільки маркування – це інформація про м’ясну сировину та м’ясні продукти, нанесена 
на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів [3]. 

Згідно з Директивою ЄС №258/97 та Постановою Ради ЕС № 1139/98, вміст нових інгредієнтів 
у харчових продуктах не повинен перевищувати норму (наприклад, модифікованого білка – не бі-
льше 2 %). Етикетування м’ясної сировини та м’ясних продуктів повинне здійснюватися з ураху-
ванням вимог Закону України ”Про безпечність та якість харчових продуктів“ [25], де встановлені 
обов’язкові вимоги та заборонено обіг харчових продуктів, маркування яких не відповідає вимогам 
статті 38 даного Закону [26]. Маркування повинно містити інформацію щодо виду м’ясної сирови-
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ни, з якої виготовлено продукт. Це робиться для того, щоб споживач мав можливість зробити інфо-
рмований вибір відповідно до своїх смаків, можливостей та релігійних поглядів. 

Закон ”Про захист прав споживача“ передбачає, що виробник зобов'язаний передати спо-
живачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про неї [25].  

На жаль, через недосконалість законодавства України, яке не забезпечує достатній конт-
роль виробників та не зобов'язує виготовляти продукцію лише згідно ДСТУ, виробники роз-
робляють та використовують ТУ на продукцію і, відповідно, керують технічним процесом 
самостійно, це дає їм більше можливостей для фальсифікації товару. Для зниження собівар-
тості продукту вони часто вдаються до підміни одного виду м’ясної сировини на іншу (куря-
тина замість свинини, яловичини тощо), додають соєвий білок замість м’яса та інші компоне-
нти. Найчастіше для фальсифікації використовують соєвий білок, який може бути генетично 
модифікованим [27]. 

Державне нормування показників якості і безпечностіки м’ясної сировини та м’ясних про-
дуктів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, 
стандартах та інших нормативних документах на продукцію [19]. Одна з вимог, яку запропоно-
вано щодо інформації про товари у Законі України ”Про безпечність та якість харчових проду-
ктів “ – це дані про склад харчового продукту, якщо він виготовлений з декількох складників, із 
зазначенням назв, компонентів, використаних у процесі виготовлення продуктів харчування, 
харчових добавок, барвників, інших речовин або сполук. Харчові добавки широко використо-
вуються у харчовій промисловості і передбачені рецептурою продуктів. Тому, у міжнародній 
практиці з цією метою використовуються компонентні знаки, а на упаковці більшості імпорт-
них товарів позначені індекси, що означають дозволені харчові добавки [1, 2, 28]. 

Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність встановлення видової приналежності 
м’ясних виробів вітчизняних виробників. Визначення не лише виду м’ясної сировини, але й тесту-
вання на предмет фальсифікації рослинними компонентами, яке проводять з використанням насту-
пних методів діагностики: молекулярно-генетичних – полімеразно ланцюгової реакції; мікрострук-
турного аналізу; серологічних – ELISA; методу спектрофотометрії та ін. [23, 29, 30]. 

Дані дослідження проводять виробники продукції з метою контролю технологічних проце-
сів на виробництві, торгівельні мережі з метою контролю виробників, споживачі – з інформа-
тивною метою, експортери – для отримання сертифікату Халяль для експорту в арабо-
мусульманські країни.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Економічна ситуація в Україні впли-
нула на зниження рівня платоспроможності населення, а недосконале законодавче забезпечен-
ня сприяє виробникам фальсифікувати м’ясну продукцію малоцінною сировиною. Це, в свою 
чергу, призвело до безконтрольного поширення фальсифікатів навіть серед найбільш відомих 
торгових марок у країні. 

Широке використання при виробництві м’ясної продукції різних видів сировини тваринно-
го і рослинного походження, а також харчових добавок з багатофункціональними технологіч-
ними властивостями потребує пошуку нових сучасних методів контролю видового складу 
м’ясопродуктів для об’єктивної оцінки якості і безпечності та необхідності проведення лабора-
торних випробувань. 

Враховуючи складну ситуацію на ринку м’ясних продуктів України, виникає потреба конт-
ролю за дотриманням вимог щодо технології виробництва та маркування м’ясної продукції. 
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Проблема фальсификации мясных продуктов в Украине (обзорная статья) 
Гайдей А.С., Баланчука И.С., Тышкивская Н.В. 
Мясо и мясные продукты должны входить в ежедневный рацион человека, поэтому важно обеспечивать качество 

мясной продукции. Фальсификация мясопродуктов не только влияет на снижение качества готовых изделий, а также мо-
жет быть опасным фактором для здоровья потребителей. Методы контроля качества мяса, которые используют сегодня, 
имеют ряд недостатков – избирательность действия, дорогостоящее оборудование, большая продолжительность определе-
ния, необходимость применения большого количества реактивов, потребность в квалифицированных кадрах и специали-
зированных лабораториях. Однако, обеспечение населения качественной и безопасной продукцией питания должно строго 
контролироваться государством. В статье проанализированы основные причины фальсификации мяса и мясопродуктов, 
основные методы идентификации видовой принадлежности мяса. При идентификации компонентов мясопродуктов необ-
ходимо учитывать технологические воздействия и особенности исследуемых объектов. Сложная экономическая ситуация 
в Украине привела к уменьшению платежеспособности населения, и в связи с этим люди вынуждены покупать дешевые 
продукты питания. А производители, в свою очередь, для удешевления своей продукции добавляют малоценную сырье 
вместо указанной на упаковке товара. Несовершенное законодательство Украины привело к появлению большого количе-
ства фальсификатов в торговых сетях, это, в свою очередь, требует поиска новых современных методов контроля качества 
и безопасности мясопродуктов и необходимость проведения лабораторных испытаний. Для этого используют различные 
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методы исследования: молекулярно-генетические – полимеразной цепной реакции; микроструктурных анализ; серологи-
ческие – ELISA; метод спектрофотометрии направленные на выявление фальсификации мясной и растительного сырья, 
входит в состав мясопродуктов. 

Ключевые слова: мясные продукты, мясное сырье, фальсификация, законодательство, лабораторная диагностика. 
 
The Problem of Falsification of Meat Products in Ukraine (a review article) 
Gaidey A., Balanchuk I., Tyshkivskaya N. 
Meat is one of the most important food products as a source of high-grade protein, fats, minerals, extractives and some 

vitamins. Its nutritional value is determined by the chemical composition, energy value, taste properties and level of digesti-
bility. According to modern scientific assessment, meat is a functional food supply that provides "healthy eating" and the 
ability of people to work. Meat products are foods in which the meat raw material is not less than 50% and consist of muscle 
tissue of warm-blooded herbivores and poultry with the addition of a small amount of spices and other ingredients (according 
to technical requirements), they have undergone a technological process processing and ready for sale and use in food. 

The falsification of meat and meat products is common in Ukraine and in the world. Falsify products by partially or 
completely replacing components, or adding components of poor quality. The negative impact of foodstuff fraud can not be 
underestimated, since along with economic costs, it causes a number of negative physiological and moral consequences for 
both the individual consumer and society as a whole. The results of such effects are loss of health, reduced life expectancy 
and increased mortality from illness and food poisoning, deterioration of nutritional structure due to the growth of the propor-
tion of low-quality and low-grade products. 

That is why scientists are developing effective ways to identify and detect the falsification of raw materials and products 
of animal and plant origin to achieve the safety and quality of products being sold. 

Works of many scholars Kotsyubas I.Ya., Kotsyubbas GI, Fotina T.I., Senchenko AL, Bogatko N.M., O.M. Scheben-
tovskaya and others are aimed at detecting cases of falsification of meat products by the use of modern methods. The method 
of microstructural analysis of meat raw materials, semi-finished products and finished products enables to identify the com-
position of components, which is why it is constantly being improved and implemented in practice. The method was devel-
oped by the staff of the Laboratory of Immunomorphology of DNDKI Veterinary Preparations and Feed Supplements, ap-
proved by Derzhspozhyvstandard of Ukraine (DSTU 7063: 2009 "Semi-finished meat and meat and vegetable saphenous. 
Determination of components by microstructural method"). 

According to the Consumer Protection Committee, in Ukraine about 80% of food products are falsified on one or more 
indicators. Assortment falsification is the most widespread – it is a fake carried out by a complete or partial replacement of a 
food product by its substitute of another type or name, while preserving the similarity of one or more of its characteristic 
features. Among the assortment of falsifications, the most common is the partial replacement of a high-quality product with 
low-grade, partial replacement of the natural product artificial. In this case, state control is not able to stop both the produc-
tion of domestic low-quality products and the import of goods of doubtful quality into the territory of Ukraine, which pri-
marily concerns foodstuffs and semi-finished products. 

In recent years, the number of medium and small meat processing enterprises has increased, which has considerably in-
creased the assortment and volumes of production of meat products, which are manufactured, mainly according to the manu-
facturer's TU, the formulation of which allows them to falsify. It is difficult for a consumer to choose a good product, buying 
meat products in retail chains, it is often possible to buy a low-quality product, not only that, which is falsified. Moreover, the 
high cost of the product does not guarantee its quality, and the information indicated on the package may be unreliable. 

Falsification of food is one of the most urgent topics in Ukraine and the world today and requires an objective approach 
to address. As producers increasingly resort to violations of the prescription component ratio, in order to reduce their cost of 
production. One type of meat raw material is replaced by another, cheaper and less valuable in food, for example, byproducts, 
meat of mechanical collapse, skin, tendons, meat and bone meal, and also add dry milk, egg powder, vegetable raw materials 
(starch, flour, soya, corn, rape, vegetable fats, etc.). In addition, moisture-containing components, artificial flavors, dyes, 
preservatives, stabilizers, emulsifiers, antibiotics and other food additives are added in large quantities, while changes made 
to the formulation are not indicated or indicated in the package in part. Thus, the manufacturer supplies fake goods at the cost 
of high-quality and expensive. 

Today, humanity faces an important issue. How to choose quality and safe meat products, which normative-legal acts 
regulate this issue in Ukraine? 

Today, the following legislation is in force in Ukraine: Law of Ukraine dated May 12, 1991 No. 1024-XII "On Consum-
er Protection"; Law of Ukraine dated September 6, 2005 No. 280-15 "On the safety and quality of food products"; Technical 
regulations concerning the rules for labeling food products, approved by the Order of Derzhspozhyvstandart of Ukraine dated 
October 28, 2010 No. 487; DSTU 4518: 2008 "Food products. Labeling for consumers ". 

According to the requirements of most countries of the world, including Ukraine, the manufacturer must mark his prod-
ucts, indicating on the package all the ingredients from which the food product is made. Since labeling is information on meat 
and meat products, put on the packaging in accordance with the requirements of regulations and regulations. 

According to EU Directive No. 258/97 and EU Council Regulation No. 1139/98, the content of new ingredients in foods 
should not exceed the norm (for example, the modified protein is not more than 2%). The labeling of meat and meat products 
must be carried out taking into account the requirements of the Law of Ukraine "On Safety and Quality of Food Products", 
which establishes mandatory requirements and prohibits the circulation of food products whose labeling does not comply 
with the requirements of Article 38 of this Law. The marking must contain information on the type of meat raw material from 
which the product is made. This is done so that the consumer has the opportunity to make an informed choice according to 
his tastes, opportunities and religious beliefs. 

The Law "On Protection of Consumer Rights" stipulates that the producer is obliged to convey to the consumer products 
of the proper quality, as well as provide information about it. 
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Unfortunately, because of the imperfection of the Ukrainian legislation, which does not provide sufficient control of 
producers and does not oblige to manufacture products only in accordance with the State Standard, manufacturers develop 
and use TU for products and, accordingly, manage the technical process on their own, which gives them more opportunities 
for falsification of the goods. To reduce the cost of the product, they often resort to substituting one type of meat raw material 
for another (chicken instead of pork, beef, etc.), adding soy protein instead of meat and other components. Often falsification 
uses soy protein, which can be genetically modified. 

State regulation of the quality and safety indexes of meat and meat products is carried out by setting standards of these 
indicators in regulations, standards and other normative documents on products. One of the requirements proposed for prod-
uct information in the Law of Ukraine "On the Safety and Quality of Food Products" is data on the composition of the food 
product, if it is made of several ingredients, indicating the names, components used in the process of manufacturing food, 
food additives, dyes, other substances or compounds. Nutritional supplements are widely used in the food industry and are 
provided with a recipe for products. Therefore, in international practice, component signs are used for this purpose, and on 
the packaging of most of the imported goods, indices representing authorized food additives are indicated. 

Taking into account the aforementioned, there is a need to establish the species belonging to meat products of domestic 
producers. Definition not only of the kind of meat raw material, but also testing for the subject of falsification of plant com-
ponents, which is carried out using the following methods of diagnostics: molecular genetic – polymerase chain reaction; 
microstructural analysis; serological – ELISA; method of spectrophotometry, etc. 

These studies are carried out by producers of products for the purpose of controlling technological processes in produc-
tion, trading networks for the purpose of controlling producers, consumers for information purposes, exporters – for obtain-
ing a Halal certificate for export to Arab-Muslim countries. 

The economic situation in Ukraine has affected the level of solvency of the population, and imperfect legislative provi-
sion encourages producers to falsify meat products with low value raw materials. This, in turn, led to the uncontrolled spread 
of falsifications, even among the most well-known brands in the country. 

Widespread use in the production of meat products of various types of raw material of animal and plant origin, as well as 
nutritional additives with multifunctional technological properties, requires the search for new modern methods of control of 
the composition of meat products for the objective assessment of the quality and safety and the necessity of laboratory tests. 

Given the difficult situation in the meat products market of Ukraine, there is a need to control compliance with the re-
quirements for the production technology and labeling of meat products. 

 

Надійшла 10.04.2018 р. 
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ІМУНОСТИМУЛЯТОРА ФЕРАМІН  
НА ІНТЕР’ЄРНІ  ПОКАЗНИКИ  СВИНЕЙ  ТА  ЯКІСТЬ СВИНИНИ 

 

У науково-дослідній роботі показано вплив вітчизняного комплексного імуностимулюючого препарату Ферамін 
у оптимізованій дозі на інтенсивність росту організму свиней та ветеринарно-санітарну оцінку продуктів забою тва-
рин. Введення препарату Ферамін сприяло зростанню та збільшенню м'язової тканини. М’ясо свиней, отримане від 
тварин, оброблених Фераміном за органолептичними, біохімічними та санітарними показниками не відрізнялося від 
м’яса контрольних тварин. Топлений жир (шпик), отриманий від свиней дослідних і контрольних груп, за основними 
фізико-хімічними показниками відповідав вищому сорту. 

Ключові слова: Ферамін, інтенсивність росту, ветеринарно-санітарна оцінка, м'ясо свиней, біохімічні показни-
ки, органолептична оцінка, біологічна цінність м’яса. 

 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень. Діяльність людини на планеті харак-
теризується вкрай негативно – екологічна ситуація щорічно погіршується [1]. 

Досить складна екологічна ситуація, збільшення кількості технологічних стресів, вплив 
природних і антропогенних чинників стали причиною зниження захисних властивостей органі-
зму молодняку свиней, і як, наслідок, розвиток імунодефіцитних станів [2−6].  

Промислова технологія вирощування тварин певною мірою теж негативно впливає на їх го-
меостаз та продуктивні якості [7−10]. 

Однією з головних проблем на сучасному етапі розвитку свинарства є підвищення життє-
здатності і резистентності організму поголів'я з метою збереження їх потенціалу продуктивнос-
ті [11−13]. 

Застосування у свинарстві України імунотропних препаратів з метою профілактики імуно-
дефіцитних та імуносупресорних станів організму, що виникають у молодняку свиней через 
низьку природну резистентність і не сформованість факторів імунного захисту, викликає необ-
хідність їх наукового обґрунтування [14]. Перед науковцями стоїть завдання щодо пошуку 
шляхів зниження впливу негативних факторів навколишнього середовища на організм свиней, 
особливо поросят-сисунів, шляхом поліпшення їх імунного статусу в ранній постнатальний пе-
ріод розвитку [15]. 

Широке розповсюдження серед засобів, які здатні нормалізувати внутрішнє середовище ор-
ганізму, отримали імуностимулюючі препарати. Згідно із сучасними науковими даними, понят-
тя «імуностимулятори» включає багаточисленні сполуки різного походження, перед усім це: 
хімічні препарати, мікроелементи, вітаміни, гормони та їх індуктори тощо [16]. 

Активне впровадження в практику ведення свинарства нових вітчизняних комплексних 
імуностимуляторів стримується через недостатність відомостей про їхній вплив на стан анти-
геннеспецифічного імунітету, метаболічні показники, підвищення стресостійкості організму 
тварин до несприятливих факторів зовнішнього середовища та особливо вплив на якість отри-
маної продукції [17−21]. 

                                                      
© Лясота В.П.Б., Букалова Н.В., Соколова Л.М., Ткачук С.А., Мачула О.С., 2018. 
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Мета дослідження полягає у вивченні впливу вітчизняного комплексного імуностимулято-
ра Ферамін на інтер’єрні показники свиней та якість отриманої свинини. 

Матеріал та методи досліджень. В науково-виробничому досліді використано 50 поросят-
аналогів, вік яких на початок досліду був від п'яти до семи діб. Було сформовано дві групи молод-
няку свиней великої білої породи: одна дослідна та одна контрольна по 10 голів у кожній. Дослід-
ній групі Ферамін застосовували поросятам-сисунам дворазово на 2–5 день після народження та за 
три-п’ять діб до відлучення від свиноматки у дозі 1,5 мл/гол (згідно ТУ У 46.15.412-99 та «Наста-
нова по застосуванню препарату «Ферамін» №15−14/203, затверджена Державним департаментом 
ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України від 28.10.1999 р.). 

Ферамін – вітчизняний комплексний природний імуноностимулюючий препарат, який містить 
низку біогенних стимуляторів (Філатов В.П.,1955) та комплекс мікроелементів у вигляді біологіч-
них сполук (вміст заліза становить – 10 мг %, міді – 50 мг %, цинку – 20 мг %, марганцю – 0,12 мг 
% і кобальту – 3,5 мкг), гуморальні фактори тимуса, а саме: тимозини, тимічний гуморальний фак-
тор, лімфоцитозстимулювальна речовина, тимарін, тимічний сироватковий фактор, тимопоетин, 
тимостерин та інші), а також незамінні амінокислоти та низькомолекулярні пептиди. За піддослід-
ними тваринами вели спостереження протягом 305-ти діб. Науково-виробнича робота проводилася 
у ТОВ Агрофірма “Устимівська” Васильківського району Київської області.  

Для вивчення відгодівельних та м’ясних якостей піддослідних свиней було організоване 
контрольне вирощування і потім, за досягненням живої маси більше 100 кг, був проведений їх 
забій. Контрольний забій з подальшою обвалкою туш проводили за методикою П.Б. Житенко, 
1987р., для чого забій проводили з кожної групи підсвинка при живій масі 106−110 кг. М’ясна 
продуктивність вивчалась за методикою Д.Л. Левантина, 1967 р. з урахуванням наступних по-
казників: перед забійна маса, маса туші та внутрішнього жиру, відносний та забійний вихід ту-
ші.Фізико-хімічні показники найдовшого м’яза спини та біологічну цінність м’яса визначали 
згідно методик зоотехнічного аналізу (ВАСГНІЛ, 1990 р.); влагоутримуючу здатність – експрес 
методом R. Gray, RHamm в модифікації   В.Н. Воловинського та Б.Н. Кельман. 1962 р. 

Особливості розвитку внутрішніх органів визначали за абсолютною масою серця, легень, 
печінки, нирок, селезінки, внутрішнього жиру. 

Забійні якості та ветеринарно-санітарну оцінку м’ясної продукції проводили на Малоанто-
нівському м'ясокомбінаті Білоцерківського району Київської області та науково-дослідній ла-
бораторії ветеринарно-санітарної експертизи та гігієни продукції тваринництва кафедри вете-
ринарно-санітарної експертизи та гігієни продукції тваринництва та патанатомії ім. Й.С. Зага-
євського Білоцерківського НАУ. 

Основні результати дослідження. Використання нових біологічно активних препаратів до-
цільне в тому випадку, коли отримані продукти забою будуть якісними та безпечними для здо-
ров'я людей, що і було враховано при проведенні досліджень (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Вплив Фераміну на інтер’єрні показники свиней, mХ ± х
, n=10 

Показники  
Маса тварин на початок досліду 

Контрольна група 
2,52±0,7 

Дослідна група 
2,48±0,8 

Передзабійна маса, кг 107,42±5,5 111,7±6,3* 
Маса парної туші, кг 58,41±3,3 64,72±2,4* 
% виходу 54,3±3,1 57,9±2,9 
Маса, кг 

- серця; 
- легень із трахеєю; 
- печінки; 
- нирок; 
- селезінки; 
- внутрішнього жиру 

 
0,324±0,031 
0,580±0,047 
1,504±1,017 
0,191±0,02 

0,240±0,012 
0,530±0,022 

 
0,334±0,047 
0,590±0,078 
1,512±1,58 
0,187±0,04 

0,230±0,025 
0,520±0,037 

М´язова тканина, кг 41,7±1,37 46,1±1,55 * 
Сало, кг 8,7±0,81 9,1±0,36 
Кістки, кг 7,5±1,43 7,7±1,19 
Коефіцієнт м’ясності 4,5 5,9 

Примітка: * – р<0,05 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

14 

З даних таблиці видно, що при однаковій початковій масі контрольних і дослідних тварин 
передзабійна маса дослідних була на 4,3 кг більшою, ніж контрольних. Маса парної туші також 
перевищувала контрольну на 10,8 %, (р>0,05).а процент виходу – у 1,06 рази Статистично віро-
гідної різниці у масі внутрішніх органів не виявлено. 

У дослідній групі кількість м’язової тканини була більшою на 10,6 %, сала – на 4,5 %, а кіс-
ток – на 2,8 %, порівняно з контролем (р>0,5). Коефіцієнт м'ясності у дослідній групі спостері-
гався вищим на 3,1 % порівняно з тваринами контрольної групи. Тобто, розвиток внутрішніх 
органів і тканин дослідних свиней проходить пропорційно, без відхилень від норми.  

Результати біохімічних досліджень свинини наведені в табл. 2.  
 

Таблиця 2 – Біохімічні показники та порівняльна біологічна цінність м’яса свиней після застосування їм  

Фераміну, mХ ± х ,n=10 

Показник Контрольна група Дослідна група 

Активна кислотність(рН),через: 
         24 год 
           8 діб 

 
5,58+0,03 
6,05+0,05 

 
5,61+0,05 
6,06+0,07 

Реакція на пероксидазу, через 
         24 год 
           8 діб 

 
10+ 
10+ 

 
10+ 
10+ 

Реакція з 5-% розчином сульфату міді, через: 
          24 год 
            8 діб 

 
10– 
10– 

 
10– 
10– 

Аміно-аміачний азот (мг), через:                  
          24 год 
            8 діб 

 
1,12+0,06 
1,23+0,07 

 
1,16+0,05 
1,24+0,02 

Вологоємність (%), через: 
   24 год 
        8 діб 

 
60,0+1,14 

57,81+1,07 

 
61,0+1,07 

57,75+1,09 
Біологічна цінність м’яса (%), через: 
                             24 год 

 
100,0+2,17 

 
100,0+1,84 

Радіоактивність печінки Бк/кг (137Сs) 105,0+0,14 102,0+0,41 

Примітка. + – позитивна реакція; – негативна реакція 
 

Оціночний аналіз біохімічних показників м’яса свиней не виявив між дослідною і контро-
льною групами різниці в рН, реакціях на пероксидазу, з 5 %-ним розчином сульфату міді, амі-
но-аміачному азоті, проведених через 24 год та 8-у добу спостережень. Тобто досить висока 
вологоутримуюча здатність усіх проб свинини вказує про її задовільні технологічні та кулінар-
ні властивості.  

Порівняльну біологічну оцінку (ПБЦ) свинини було проведено на живих біологічних 
об’єктах (інфузорія Tetrahymena pyrіformis). Дослідження показали високу біологічну цінність 
свинини, отриманої від тварин, оброблених   

Фераміном (100,0 %). Слід зазначити, що проби м’яса, отримані від тварин дослідної групи, 
добре зберігалися протягом 8 діб в умовах холодильника (t0С ... +40С). При цьому їхні біологіч-
ні показники не вийшли за межі допустимих норм. Визначення вмісту радіоактивного 137Сs в 
печінці свиней (Бк/кг ) показало зниження його на 2,85 % (р>0,1). Це вказує про високу якість 
жиру піддослідних груп свиней та його здатність довго зберігатися.  

Деякі фізико-хімічні показники жиру, наведені в табл. 3, свідчать про те, що жир дослідних 
і контрольних тварин в цілому суттєво не відрізнявся між собою. За кислотним числом усі про-
би відповідали вищому сорту. 

Піддослідні проби м’яса також не відрізнялись між собою за органолептичними показника-
ми: за ступенем знекровлення, кольором, запахом та консистенцією. Через добу після дозріван-
ня на поверхні проб обох груп м’яса виявляли світло-солом’яну кірочку підсихання. Проба вар-
кою не виявила різниці між піддослідними групами: бульйон був прозорий, ароматичний, сма-
чний, а на його поверхні плавали скупчення жиру. 

Підшкірний жир (шпик) досліджували в топленому вигляді через добу та через 8 діб після 
його зберігання при температурі 0...+40С. За органолептичними показниками (колір, запах і 
консистенція) контрольна та дослідні проби не відрізнялися між собою.  
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Таблиця 3 – Вплив Фераміну на фізико-хімічні показники топленого жиру свиней, mХ± х , n=10 

Показники Контрольна група Дослідна група 

Волога (%), через:  
24 год 
  8 діб 

 
0,22±0,004 
0,21±0,005 

 
0,22±0,003 
0,21±0,002 

Температура плавлення (0С), через: 
24 год 
  8 діб 

 
36,12±0,15 
36,11±0,12 

 
36,08±0,19 
36,05±0,17 

Кислотне число жиру (од.), через: 
  8 діб 

 
1,15±0,005 

 
1,15±0,004 

 

Отже, м’ясо свиней, отримане від тварин, оброблених Фераміном, за органолептичними, 
фізико-хімічними та санітарними показниками не відрізнялося від м’яса контрольних тварин. 
Топлений жир (шпик), отриманий від свиней дослідних і контрольних груп, за основними фізи-
ко-хімічними показниками відповідав вищому сорту. Вміст радіоактивного137Сs у показниках 
печінки свиней дослідних групп був на 2,8 % нижчим, порівняно з контрольними. М’ясо і топ-
лений жир, отримані від свиней, яким застосовували Ферамін, добре зберігалися протягом 8-ми 
діб при температурі 0 ... +40 С. 

Таким чином, комплексний імуностимулючий препарат Ферамін сприяв активації метаболі-
зму в організмі свиней, що забезпечувало збільшення інтенсивності росту тіла тварин, а отже 
збільшенню м’язової та жирової тканин, не знижуючи їхньої якості. 

Висновок. При застосуванні комплексного імуностимулюючого препару Ферамін маса па-
рної туші дослідних свиней перевищувала контрольну на 10,8 %, а процент виходу – у 1,06 рази 
(р>0,5). Коефіцієнт м'ясності у дослідній групі спостерігався вищим на 3,1 % порівняно з тва-
ринами контрольної групи. Розвиток внутрішніх органів і тканин дослідних свиней проходить 
пропорційно, без відхилень від норми. Статистично вірогідної різниці у масі внутрішніх орга-
нів не виявлено. 

Піддослідні проби м’яса не відрізнялись між собою за органолептичними показниками: за 
ступенем знекровлення, кольором, запахом та консистенцією.  

Фізико-хімічні показники жиру свідчать про те, що жир дослідних і контрольних тварин не 
відрізнявся між собою. За кислотним числом усі проби відповідали вищому сорту. Це свідчить 
про високу якість жиру обох груп свиней та його здатність довго зберігатися. М’ясо і топлений 
жир, отримані від свиней, яким застосовували Ферамін, добре зберігалися протягом 8-ми діб 
при температурі 0 ... +40 С. 

Вважаємо, що у подальших дослідженнях варто вивчити вплив комплексного імуностиму-
лятора Ферамін на амінокислотний та жировий склад м’яса свиней. 
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Вплив комплексного імуностимулятора ферамін на інтер’єрні  показники  свиней  та  якість свинини 
Влияние комплексного иммуностимулятора Ферамин на интэрерные показатели свиней и качество свинины 

В.П. Лясота, Н.В. Букалова,Л.М. Соколова,С.А.Ткачук, О.С. Мачула. 
В научно-исследовательской работе показано влияние иммуностимулирующего препарата Ферамин на ветери-

нарно-санитарную оценку продуктов убоя свиней. Применение препарата Ферамин в оптимальной дозе способство-
вало интенсивности роста организма свиней и увеличению мышечной ткани. Мясо свиней, полученное от животных, 
обработанных Ферамином за органолептическими, биохимическими и санитарными показателями не отличались от 
мяса контрольных животных. Топленый жир (шпик), полученный от свиней опытной и контрольных групп за основ-
ными физико-химическими показателями отвечал высшему сорту. 

Ключевые слова: ферамин, интенсивность роста, ветеринарно-санитарная оценка, мясо свиней, биохимические 
показатели, органолептическая оценка, биологическая ценность мяса. 

 
The quality of pig slaughter products for the use of feramine 
V. Lyasota,  N. Bukalova, L. Sokolova, S. Tkachuk, O. Machula 
The use of new biologically active drugs is appropriate in the case when the obtained slaughter products will be high 

quality and safe for human health, which was taken into account in the research. 
At the same initial weight of control and experimental animals, pre-slaughter weight of experimental was 4.3 kg more 

than control. The weight of the pair carcass also exceeded the control by 10.8 %, (p> 0.05). and the percentage of output – 
1.06 times. There is no statistically significant difference in the mass of the internal organs. 

In the experimental group, the amount of muscle tissue was higher by 10.6 %, fat was 4.5 %, and bone – by 2.8 %, as 
compared to control (p> 0.5). The rate of meat production in the experimental group was higher at 3.1 % compared with the 
control animals. That is, the development of the internal organs and tissues of experimental pigs passes proportionally, 
without deviations from the norm. 

The assessment of the biochemical parameters of pig meat did not reveal a difference between the control and control 
groups in the difference in pH, peroxidase reactions, with a 5 % solution of copper sulfate, amino-ammonia nitrogen, 
conducted after 24 hours and 8 days of studies. The rather high moisture content of all samples of pork shows its good 
technological and culinary properties. 

The comparative biological evaluation (PBS) of pork was conducted on living biological objects (Tetrahymena 
pyríformis infusoria). Studies have shown 

high biological value of pork, obtained from animals treated with ceramine (100.0 %). It should be noted that meat 
samples from animals of the experimental group were well stored for 8 days in a refrigerator (t°С ... + 40 С). At the same 
time, their biological indicators did not exceed the limits of permissible norms. Determination of the content of radioactive 
137Cs in the liver of pigs (Bq / kg) showed a decrease of 2,85 % (p> 0,1). 

Physico-chemical parameters of fried fat indicate that the fat of experimental and control animals in general did not 
differ significantly among themselves. By acid number, all samples corresponded to the highest grade. This testifies to the 
high quality of the fat of both groups of pigs and its ability to be stored for a long time. 

Thus, a complex immunostimulatory drug Feramin contributed to the activation of metabolism in the body of pigs, 
which provided an increase in the intensity of body growth of animals, and therefore increase in muscle and adipose tissue, 
without reducing their quality. 

Key words: feramine, veterinary-sanitary assessment, pig meat, biochemical indices, organoleptic evaluation, biological 
value of meat. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПОГОЛІВ’Я ДІЙНИХ КОРІВ ЯК ОСНОВА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 
Процеси глобалізації призводять до зростання конкуренції в галузі виробництва молока та зниження його ціни, 

тому виробникам постійно доводиться шукати шляхи підвищення ефективності виробництва. Європейська практика 
молочного скотарства цікава організацією племінної роботи, методами економічної підтримки фермерів і раціональ-
ними технологіями годівлі та утримання худоби. Результатами такої практики є всесвітнє визнання Західної Європи 
як експортера племінної худоби з високою продуктивністю, яка тісно пов’язана з питаннями дотримання комфорту 
та правильно організованого менеджменту дійних корів.  

У статті наведені результати менеджменту та моніторингу стану здоров’я поголів’я дійних корів і новонаро-
джених телят голштинської породи лікарем ветеринарної медицини клініки UCRA, яка є підрозділом Ліонської 
національної ветеринарної школи VetAgro Sup (м. Ліон, Франція). Було встановлено, що моніторинг та оцінка стану 
здоров’я корів здійснюється за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, яке враховує результати дос-
лідження молока (кількість жиру, протеїну, сечовини, соматичних клітин), продуктивність, показники відтворення 
(дата отелу, осіменіння, тривалість сервіс-періоду), дослідження кормів та структури раціону, вгодованості тварин 
(BSC), наповненості рубця, стану волосяного покриву, кінцівок та калу, що дає можливість швидко та ґрунтовно 
проаналізувати стан здоров’я поголів’я, виявити основні ризики та розробити ефективні заходи їх усунення.  

Ключові слова: корови, менеджмент поголів’я, лактація, дійне стадо, молоко, жир, протеїн, сечовина, відтво-
рення, стан здоров’я, годівля. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку молочного тваринництва у світі характеризу-
ється подальшим підвищенням продуктивності корів і зниженням витрат кормів на виробництво 
одиниці продукції. Проблема збереження здоров'я високопродуктивних корів в Україні, як і в ін-
ших країнах, стоїть дуже гостро. У багатьох країнах Західної Європи та Америки оцінку стану здо-
ров'я корів проводять згідно з, так званими, сигналами, аналізуючи які, можна вчасно виділити в 
стаді хворих корів, що в подальшому дасть можливість провести своєчасне лікування, усунути 
причини та супутні чинниками розвитку хвороб і, тим самим, запобігти їх поширенню. 

У Європі характер ветеринарної роботи в напрямі забезпечення менеджменту здоров’я дій-
ного стада змінився протягом останніх років і в найближчому майбутньому передбачається ще 
більша його модернізація та оптимізація [1]. Споживачі продукції та засоби масової інформації 
демонструють дедалі більшу стурбованість з приводу добробуту тварин, безпеки та відстежу-
ваності продуктів тваринного походження. В умовах сьогодення європейські фермери повинні 
виробляти сировину за жорсткими, часто дорогими та трудомісткими нормами, які, водночас, 
комерційно конкурують з виробниками за межами ЄС і не підпадають під такі ж правила. Ра-
зом з тим лікарі ветеринарної медицини повинні адаптувати свої знання та навички до нових 
викликів розвитку молочного сектора. Наразі молочарі просять підтримки в галузях, які вихо-
дять за рамки їхньої діяльності: охорона навколишнього середовища, добробут, годівля, мене-
джмент пасовищ, економіка та управління бізнесом. Лікарі–практики повинні мати можливість 
консультувати фермерів у багатьох питаннях та сферах – це виклик нашої професії. Ветеринар-
на освіта стосовно питань менеджменту здоров'я дійного стада повинна починатися з індивіду-
ального клінічного дослідження стану тварини, що є основою програми консультування, а по-
тім лікар ветеринарної медицини повинен розглядати стадо як одиницю. Кожна хвора корова 
або група корів повинні бути виявлені на ранніх стадіях, щоб уникнути майбутніх фінансових 
втрат. Програми управління станом здоров'я поголів’я та виробництва молока являють собою 
перший рівень, який оптимізує продуктивність молочних ферм. Подальше поглиблення цього 
питання має містити етапи дотримання стану здоров'я та добробуту тварин, а також проблем 
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безпеки продуктів харчування та охорони здоров'я людей. Останнє можна було б вирішити за 
допомогою програм управління якістю ризику, що відповідають принципам HACCP. Сучасні 
лікарі ветеринарної медицини повинні дотримуватися цих принципів і положень та інвестувати 
в нові навички і знання, щоб зберегти свою важливість та необхідність для сучасного молочно-
го фермера [1].  

Аналіз досліджень та публікацій. За даними R. Page Dinsmore [2], метою програм управ-
ління здоров'ям стада є забезпечення оптимального догляду та добробуту молочної худоби та 
зменшення втрат продуктивності, спричиненої хворобами та помилками управління. Програма 
управління здоров'ям зазвичай, розробляється спільно ветеринарним лікарем та молочним ви-
робником на основі порівняння продуктивності стада зі заздалегідь передбачуваними показни-
ками. Структура програм управління здоров'ям існує індивідуально для кожної окремої ферми, 
але, переважно, є типовою щодо запланованих ветеринарних візитів, які поєднують оцінку ре-
продуктивної функції, аналіз окремих звітів щодо стану здоров’я поголів’я, а також рішення та 
дії, пов'язані з конкретними питаннями управління стадом. 

Голландські науковці [3–7] вважають, що програми ветеринарного менеджменту дійного пого-
лів’я (VHHM – Veterinary herd health management) набувають дедалі більшого значення для молоч-
ної галузі; вони підтримують фермерів у переході від лікувального до профілактичного менеджме-
нту, що зумовлене збільшенням розмірів стад та стандартів якості молочного виробництва. За да-
ними авторів, 68,8 % фермерів, які дотримуються VHHM, кожні 4–6 тижнів відвідує закріплений 
лікар ветеринарної медицини, який перевіряє тварин та управління стадом з метою активного втру-
чання і своєчасного запобігання проблемам зі здоров'ям тварин та їх добробуту.  

Проте процес забезпечення менеджменту та оцінки стану здоров’я молочного стада у Ні-
дерландах знаходиться на стадії постійного вивчення та удосконалення. У 2011 році з цього 
приводу було проведено анкетування 5000 голландських молочних фермерів. Частина 1-ша 
опитувальної анкети була на вивченні питань щодо участі та виконання VHHM, частина 2-га – 
зосереджена на особливостях відношення та сприйняття фермерами зовнішньої інформації. 
Отримані анкети були підсумовані та статистично проаналізовані. Найважливішими видами 
діяльності у менеджменті молочного поголів’я були оцінка репродуктивної функції та поради 
щодо питань фертильності. Найменш важливими, на думку голландських фермерів, були пи-
тання облаштування корівників та стану здоров’я кінцівок. Також було відзначено прямий вза-
ємозв'язок між особливостями характеру фермерів та участі їх у програмах ветеринарного ме-
неджменту дійного поголів’я [8–13]. 

У країнах Східної Європи така методика з оцінки стану здоров'я корів тільки починає впрова-
джуватися, оскільки на пострадянському просторі більш поширеною є диспансеризація, яка ґрунту-
ється на дещо інших принципах і показниках, що не завжди має бажаний кінцевий результат. 

Метою роботи було проаналізувати методику оцінки стану здоров'я дійних корів на прик-
ладі Франції. 

Матеріал і методика досліджень. Роботу виконували на базі міні–ферми з виробництва 
молока великої рогатої худоби в передмісті Ліона, Франція. Всього було досліджено 41 корову 
голштинської породи, з них 8 ‒ сухостійних, 13 ‒ до 150, решта 20 голів ‒ понад 150 днів лак-
тації, а також новонароджених телят (5 гол.) Стан здоров'я дійних корів оцінювали за такими 
показниками: продуктивність, період лактації, дата отелення, загальний стан, вгодованість, стан 
шерстяного покриву, кінцівок, наповнення лівої голодної ямки, консистенція калу та показники 
молока (кількість соматичних клітин, вміст жиру та білка, їх співвідношення, концентрація се-
човини). Окрім того, використовуючи методику сепарації кормів (пенсільванський тест), оці-
нювали структуру змішаного раціону.  

Результати досліджень. Оцінювання стану здоров’я корів на фермі лікар ветеринарної меди-
цини проводить, зазвичай, один раз на місяць згідно зі спеціально розробленою формою, яка вже 
містить результати щодо продуктивності тварин, періоду лактації, дати отелення, а також таких 
показників якості молока, як кількість соматичних клітин, вміст жиру та білка, їх співвідношення і 
концентрація сечовини (рис. 1). Дані з дослідження молока надаються лікарю приватною компані-
єю, яка співпрацює з фермером згідно з укладеною між ними угодою. Тобто до приїзду на ферму 
ветеринарний лікар, проаналізувавши надану йому інформацію, вже частково має уявлення щодо 
стану здоров'я корів і може виділити тварин у групі ризику, яким варто приділити окрему увагу. 
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Elevage = GAEC du Tilleul                                                                                       CL : 27.04.16    Date = 03.05.16 
Vétérinaires : Pr Natalia Vovkotrub, Dr G. Le Sobre                                               
Etudiants vétérinaires : Dr Mathilde Thierry (Interne), Mathilde Tritschler (5A), Fanny Carrez (5A) 
1. Constatations : 
  

 Lait TB TP TC % MML L  
Prod N-2 

/N-1 
Prod 

N 
 

< 90 JEL 31.7 41.7 30.4 192 -1   TB/TP=1.37 10.244 / 14  
Urée: 0.22 (14.04) / 0.25 

CL 

TROUPEAU 29.2 41.9 33.3 138 -1 6.5 2 TB/TP=1,26 9.664 / 15 9.980 
Urée: 0.24 (28.04) / 0.17 

CL 

< 90 JEL N-1 29.6 44.8 32.1 91 -5   TB/TP=1.39 9.657 / 14  
Urée: 0.34 CL / 0.29 

(08.03) 
TROUPEAU 

N-1 
28.1 42.6 33.2 173 -9 6.2 2.1 TB/TP=1,28 8.470 / 15 9.223 

Urée: 0.29 CL / 0.24 
(17.03) 

< 90 JEL N-2 35 40.1 29.2 97 5   TB/TP=1,37 9.691 / 14  
Urée: 0.27 (01.02) / 0.20 

CL 
TROUPEAU 

N-2 
31.3 41.6 31.5 107 2 5.3 2.1 TB/TP=1,30 9.008 / 15 10.023 

Urée: 0.25 (23.02) / 0.20 
CL 

                                                                  
                                *Points positifs : en noir       *Points à améliorer : en rouge et surtout les surlignés 
 

Contrôle Laitier Mensuel du 27/04/16 :  

Troupeau : Urée: basse au CL (tank correct), Production: élevée (MML 6.5). TB, TP, TB/TP, TC satisfaisants, 2 
infectées chroniques (Flamby et Hawaï) et 2 TC en hausse (Houpette et Imortelle): CMT à faire. 1 NC (Ipad): malade 

Débuts : Urée: correcte CL et tank, Production: satisfaisante, 2 chutes (Ikea BP et Isis BP), TP bas, TB satisfaisant (2 
TB/TP hauts (Ikea BP et Isis BP) et 1TP bas (Isis BP) TB/TP et TC un peu hauts (Juliette nullipare à surveiller) 

Conclusions CL: Résultats de production satisfaisants en qualité et en quantité mais carence énergétique sur les Débuts 
Analyses de sang Iodolab : carence en Sélénium des taries 
Notations :  

 

Prochaine visite =  mardi 7 juin 2016 vers 8h30       Temps de visite en mn : 

Contact : ucra@vetagro-sup.fr                                   Temps de préparation et de CR en mn :  
 

 
Рис. 1. Протокол оцінки стану здоров’я дійного поголів’я 

 
На фермі лікар, згідно з наявним протоколом, проводить оцінку стану кормів і структури 

раціону. Використовуючи методику сепарації кормів (просіювання їх через три різних сита – 
пенсільванський тест), було виявлено порушення структури раціону ‒ перший шар склав 16% 
(в нормі ‒ не більш як 5%), другий ‒ 39 % (в нормі близько 45%) і третій ‒ 45 % (в нормі близь-
ко 50%), що свідчить про порушення вимог щодо підготовки кормосуміші до згодовування (за-
надто багато довгих волокон), що призводить до неефективного споживання корму, а в пода-
льшому ‒ до хвороб органів травлення та обміну речовин. 

За результатами молочного контролю було встановлено, що в корів основного стада (більше 
як 150 днів лактації) продуктивність була високою (14,4‒43,2; 28,6±1,5 кг; табл. 1), проте рівень 
сечовини в молоці ‒ низький (17 мг/100 мл), показники жиру, білка, їх співвідношення та кіль-
кості соматичних клітин ‒ задовільні (табл. 2). Тільки в 2 корів виявлено високий вміст сомати-
чних клітин (661 і 709 тис/см3) та ще у 2-х ці показники були підвищеними (411 тис/см3), що 
свідчить про розвиток у них хронічного інфекційного процесу в молочній залозі. Одна корова з 
цієї групи була хвора на клінічний мастит і не доїлася.  

       Groupe de Médecine des Populations et suivi de Troupeaux 

120 
  90 
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Таблиця 1 – Показники молочної продуктивності корів 

Показник Лактація 
Лактаційний період,  

днів 
Основний надій,  

кг 
Сухостій 

Lim 1,0‒3,0  189,0‒381,0   
М±м   1,9±0,29 297,2±21,1  

До 150-го дня лактації 
Lim 1,0‒5,0    9,0‒50,0  22,6‒41,2 
М±м   2,4±0,27 103,3±11,5 30,2±1,5 

Після 150-го дня лактації 
Lim 1,0‒3,0   155,0‒513,0  14,4‒43,2 
М±м   1,5±0,21 252,5±23,8 28,6±1,5 

 
Таблиця 2 – Показники якості молока дійних корів 

Показник Вміст жиру (ТВ), у %. Вміст білка (ТР), у %. ТВ/ТP 
Кількість сом.  
клітин, тис/см3 

До 150-го дня лактації 
Lim 3,59‒4,62 2,60‒3,48 1,10‒1,64 13‒366 
М±м 4,12±0,114 3,15±0,068 1,31±0,042 91,2±29,0 

Після 150-го дня лактації 
Lim 3,49‒5,31 3,01‒4,28 1,04‒1,57 16‒709 
М±м 4,33±0,123 3,49±0,077 1,24±0,030 173,3±46,6 

 
У корів групи роздою та до 150-го дня лактації відзначили достатню продуктивність 

(30,2±1,5 кг), вміст сечовини ‒ в нормі (25 мг/100 мл).  
Однак в цілому по групі відзначали низький рівень білка в молоці (2,60–3,38; 3,15±0,068 %), жиру 

– задовільний (3,59–4,62; 4,12±0,114 %), співвідношення жир/протеїн лише у 2 корів було високим 
(1,44 і 1,64:1), кількість соматичних клітин була незначно збільшеною в 1 корови (366 тис/см3). 

Як відомо, молоко є секретом епітеліальних клітин молочної залози ссавців. Воно утворю-
ється з компонентів, що надходять з крові, а також синтезуються у самій залозі. Молочна залоза 
не пасивно пропускає кров, що омиває альвеоли, а активно перетворює поглинуті речовини в 
складові частини молока [14]. Існує низка кормових і некормових чинників, які визначають хі-
мічний склад молока, зокрема вміст у ньому жиру, протеїну і сечовини. Некормові чинники 
представлені зазвичай генетикою тварин, кормові аспекти пов’язані з оптимізацією функціона-
льного стану передшлунків і рівнем синтезу бактеріального протеїну [15].  

Останнім часом прийнято контролювати забезпеченість тварин вуглеводами та протеїном 
шляхом визначення та аналізу співвідношення жир/протеїн, яке в нормі має становити 1,2–1,4:1 
[16, 17]. Якщо воно зменшується до 1:1, слід провести детальний перегляд раціону, звернувши 
особливу увагу на уміст клітковини, крохмалю, жиру та відповідність їх нормі, адже така тен-
денція (особливо, коли вміст білка на 0,2–0,4 % перевищує вміст жиру) часто характерна для 
розвитку в корів субклінічного ацидозу рубця, тоді як збільшення цього показника понад 1,4 – є 
ознакою захворювання тварин на кетоз. У дійних корів обох дослідних груп співвідношення 
жир/протеїн було в межах допустимої норми. 

Паралельно з цим лікар проводив оцінку вгодованості (кондиції тіла) тварин (BSC – body 

score condition) [18], ступеня наповнення голодних ямок (особливо лівої), стану шерстяного 
покриву, ратиць, репродуктивних органів (рис. 2), а також бальну оцінку консистенції калу 
“пробою чобота”, наявності в ньому неперетравлених включень [19, 20].  

На основі проведених досліджень встановлено, що вгодованість корів до отелення була за-
довільною (3,5‒4 бали), а після пологів ‒ знижувалася, що свідчить про розвиток негативного 
енергетичного балансу. Стан шерстяного покриву та ступінь наповнення рубця ‒ задовільні 
(2,5‒4 бали), консистенція калу ‒ розріджена, іноді в ньому відзначали збільшення вмісту непе-
ретравлених домішок, копита корів потребували розчищення, у деяких відзначали наявність 
ламініту та пододерматиту.  

Наприкінці лактації та в період раннього сухостою вгодованість корів була занадто високою 
(4,5‒5 балів). Окрім того, кілька тварин мали досить тривалий період лактації (363‒513 днів). За 
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результатами дослідження поголів'я ветеринарний лікар-консультатнт виявив 1 корову, хвору 
на мастит, 2-х – з ознаками діареї, що, напевне, було наслідком розвитку в них фітотоксикозу, 1 
теля з діареєю короновірусного походження, 1 ‒ з пневмонією. 

Відповідно до отриманих результатів, лікар надав фермеру такі рекомендації: 1) насамперед 
слід провести додаткове дослідження на мастит у корів з підвищеним вмістом соматичних клі-
тин, 2) забезпечити збільшення споживання коровами енергії в період ранньої лактації, 3) про-
вести копроскопію та серологічне дослідження молока (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 2. Оцінювання кондиції тіла корів (BSC)  

та ступеня наповнення рубця 

 
Рис. 3. Консультація власника щодо  

стану здоров’я корів 
 
Надалі ‒ забезпечити розчистку копит, дослідити сироватку крові телят 2‒7-денного віку на 

вміст імуноглобулінів для оцінки засвоєння їх з молозива. Через декілька днів після візиту на 
ферму лікар-консультант надсилає на електронну пошту власника господарства розширений 
звіт з ретельним аналізом проведених досліджень та пропозиціями щодо усунення виявлених 
недоліків із зазначенням наступної дати відвідування. 

Висновки. 1. Проведений моніторинг вищевказаних показників дає можливість всебічно 
оцінити стан здоров'я поголів'я дійних корів: кількісні та якісні показники продуктивності були 
задовільними, забезпечення азотом повністю контрольоване, рівень соматичних клітин у моло-
ці достатній, проте в стаді є кілька хронічно інфікованих тварин, відзначається низька відтво-
рювальна здатність. 

2. Зниження вгодованості корів після отелення пояснюється розвитком у них негативного 
енергетичного балансу, попри достатнє споживання кормів. Поява у частини корів фітотокси-
козів призводить до розвитку підгострого ацидозу рубця, що характеризується рідким калом, 
іноді з високим вмістом неперетравлених домішок.  
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Менеджмент поголовья дойных коров как основа профилактики болезней высокой продуктивности 

Н. Вовкотруб 
Процессы глобализации приводят к росту конкуренции в области производства молока и снижению его цены, 

поэтому производителям постоянно приходится искать пути повышения эффективности производства. Европейская 
практика молочного скотоводства интересна организацией племенной работы, методами экономической поддержки 
фермеров и рациональными технологиями кормления и содержания скота. Результатами такой практики является 
всемирное признание Западной Европы как экспортера племенного скота с высокой производительностью, которая 
тесно связана с вопросами соблюдения комфорта и правильно организованного менеджмента дойных коров.  

В статье приведены результаты менеджмента и мониторинга состояния здоровья поголовья дойных коров и но-
ворожденных телят голштинской породы врачом ветеринарной медицины клиники UCRA, которая является подраз-
делением Лионской национальной ветеринарной школы VetAgro Sup (г. Лион, Франция). Было установлено, что 
мониторинг и оценка состояния здоровья коров осуществляется с помощью компьютерного программного обеспе-
чения, которое учитывает результаты исследования молока (количество жира, протеина, мочевины, соматических 
клеток), производительность, показатели воспроизведения (дата отела, осеменения, продолжительность сервис-
периода), исследование кормов и структуры рациона, упитанности животных (BSC), наполненности рубца, состоя-
ния волосяного покрова, конечностей и кала, что дает возможность быстро и основательно проанализировать состо-
яние здоровья поголовья, выявить основные зоны риска и разработать эффективные меры их устранения. 

Ключевые слова: коровы, менеджмент поголовья, лактация, дойное стадо, молоко, жир, протеин, мочевина, 
воспроизведение, состояние здоровья, кормление. 

 
The dairy herd management as a basis for prevention of high productive diseases 
Vovkotrub N. 
The article presents the results of the management and monitoring of the health status of dairy cows and newborn calves 

of the Holstein breed by the veterinary medicine doctor of the UCRA, which is a unit of the Lyon Veterinary School, VetA-
gro Sup (Lyon, France). 

In many countries in Western Europe and America, the assessment of cows’ health is carried out in accordance with "signals", 
analyzing which can be timely allocated in a herd the sick cows, which will subsequently enable timely treatment, eliminate the 
causes and concomitant factors of disease development and, thus, prevent them from spreading. The programs for controlling the 
herd health and milk production represent the first level that optimizes the productivity of dairy farms. The further deepening of this 
issue should include the stages of observing the health and animals’ welfare, and also the food safety and health issues. 

In countries of Eastern Europe, including Ukraine, the method for assessing the cows’ health is only beginning to be im-
plemented, since in post-Soviet space there is a widespread diagnosis based on several other principles and indicators, which 
does not always have the desired final result. 

The work was carried out on the basis of the minifarm for the milk production of dairy cattle in the suburbs of Lyon, 
France on Holstein cows and newborn calves. In order to assess the health status of dairy cows, the productivity, lactation 
period, calving date, general, body score and hair condition, hoof, rumen filling, feces consistency and some milk parameters 
(number of somatic cells, fat and protein content, their ratio, concentration of urea) were considered. In addition, the ration’s 
structure by the Pennsylvanian test was evaluated. 

The assessment of the state of cows’ health on the farm the veterinary doctor carry out by once a month according to the 
specially developed form that already contains the results on animal productivity, lactation period, calving dates, and also 
indicators of milk quality – the number of somatic cells, the content of fat and protein, their ratio and concentration of urea. 
Milk data is provided to the doctor by a private company that cooperates with a farmer according the agreement concluded 
between them. That is, before coming to the farm, the veterinarian, after analyzing the information provided to him, already 
has some idea of the cows’ health and can identify animals at risk, which need to pay particular attention. 

At the farm, the doctor, in accordance with the available protocol, assesses the ration’s condition and it structure. Using 
the method of feeds’ separation, the disorders of the ration’s structure were detected – the first layer was 16 %, the second – 
39 and the third – 45 %, indicating a violation of the process of feed preparation, which leads to ineffective consumption of 
feed, and in the future – to digestive and metabolic diseases. 

It was established that in the cows of the main herd (more than 150 days of lactation) the productivity was high (14,4–
43,2; 28,6±1,5 kg), but the level of milk urea was low (17 mg/100 ml), the indexes of fat, protein, their ratio and somatic cells 
are satisfactory. Only 2 cows revealed a high content of somatic cells (661 and 709 thousand/cm3), and in 2 more, these indi-
cators were elevated (411 thousand/cm3), indicating the developing of chronic infectious process in the mammary gland. One 
cow from this group had the clinical mastitis and did not milk. 

In cows group, until the 150th day of lactation, sufficient productivity was noted (30.2±1.5 kg), the urea level was nor-
mal (25 mg/100 ml). In general, the group noted low levels of milk protein (2.60–3.38; 3.15±0.068 %), the fat level was satis-
factory (3.59–4.62; 4.12±0.114 %), the fat/protein ratio just in 2 cows was high (1.44 and 1.64:1), the number of somatic 
cells was slightly increased in 1 cow (366 thousand/cm3). 

It was established that the body score condition (BSC) in cows to the calving was satisfactory (3.5–4 points), and after 
calving – decreased, indicating the development of negative energy balance. The hair condition and the degree of rumen fill-
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ing are satisfactory (2.5–4 points), the feces consistency is sparse, sometimes it indicates an increase the content of undigest-
ed impurities, the hooves needed to be trimmed, in some cows noted the presence of laminitis and pododermatite. At the end 
of lactation and during the early dry period the cows BSC was too high (4.5–5 points). Several animals had a long lactation 
period (363–513 days). 

According to the results of herd evaluation the veterinarian has founded 1 cow with mastitis, 2 – with signs of diarrhea 
and 1 calf with coronaviral diarrhea, 1 with pneumonia. 

The above indicators monitoring make possible to comprehensively assess the dairy herd health status: the quantitative 
and qualitative indicators were satisfactory, the nitrogen providing is fully controlled, the level of somatic cells in milk is 
sufficient, but there are several chronically infected animals in the herd and noted the low reproductive ability. 

Key words: cows, herd management, lactation, dairy herd, milk, fat, protein, urea, reproduction, health status, feeding. 
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ВЛИЯНИЕ АМАРАНТ-КУКУРУЗНОГО СИЛОСА НА ДИНАМИКУ 

БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ДОЙНЫХ КОРОВ 
 

Были проведены опыты, в которых изучена питательная ценность и качество амарант-кукурузного силоса, со-
держание в нем незаменимых аминокислот, а также изучено влияние скармливаемого силоса на динамику белковых 
веществ в организме дойных коров.  

Результаты показали, что белок амаранта обладает высокой питательной ценностью, которая обусловлена опти-
мальным соотношением всех аминокислот, включая незаменимые и критические. Такая картина сохраняется и в 
составе силоса, полученного при смешивании амаранта с кукурузой в соотношении 1:3. Скармливание дойным ко-
ровам силоса из амаранта и кукурузы в количестве 10–20 кг в сутки приводит к увеличению количества общих бел-
ков в сыворотке крови на 3,7–10,9% с одновременным повышением в них показателей основных белковых фракций: 
альбуминов и глобулинов. При этом не нарушается спектр аминокислотного состава сыворотки крови, а наоборот, 
происходит обогащение ее незаменимыми аминокислотами, в частности лизином. Включение в рацион дойных ко-
ров комбинированного силоса с амаранта и кукурузы (1:3) в количестве 10–20 кг приводит к повышению уровня 
удоя молока на 7,5–10,2 %. 

Ключевые слова: амарант, силос, протеины, незаменимые аминокислоты, белковые фракции, молочная про-
дуктивность. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время удовлетворение потребностей населения на ка-
чественной животноводческой продукции требует своевременного решения и улучшения про-
изводства высокобелковых кормов для животноводства [1, 8, 10]. В нашей стране, как известно, 
их недостаток покрывается за счёт фуражного зерна и других кормовых добавок, которые так-
же импортируются из-за рубежа. 

Анализ последних исследований и публикаций. Увеличение производства высокобелковых 
кормов выгодно, если в дополнение к традиционным кормовым растениям использовать и нетра-
диционные, но содержащие высококачественные белковые вещества [7, 17, 18, 25, 26]. К таким рас-
тениям можно отнести и амарант, в листьях и семенах которого накапливается до 15–25% протеина 
с высоким содержанием в них незаменимой аминокислоты – лизина [4, 5, 15, 27, 28].  

Однако эта культура по своим биологическим и агротехническим особенностям входит в груп-
пу относительно трудносилосуемых растений. В чистом виде из-за высокой буферности растений 
амаранта в период цветения возникают трудности с силосованием зеленой массы [12]. Амарант 
может стать важнейшим резервом в повышении качества и биологической полноценности силосу-
емых кормов, а также при совместном использовании его с обычными традиционными силосными 
культурами, в частности с кукурузой. Следует отметить, что амарант по биологическим особенно-
стям и агротехническим условиям выращивания близок к кукурузе [6, 9, 17, 21, 22, 24]. 

                                                      
© Джалладов Г.Ш., Оруджова К.Н., Мидык С. В., Ушкалов В.А., 2018. 
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Цель исследования – изучить влияние амарант-кукурузного силоса на динамику белковых 
веществ в организме дойных коров, а также на показатели их продуктивности. 

Материал и методы исследования. Объектами исследования служили образцы силоса из ама-
ранта и кукурузы, кровь дойных коров, рацион которых содержал амарант-кукурузный силос. 

Для приготовления силоса зеленая масса амаранта и кукурузы была собрана в фазе молоч-
но-восковой спелости их развития в соотношении 1:3 (амарант/кукуруза).  

Экспериментальная часть опытов была проведена на 20 дойных коровах чёрно-пёстрой по-
роды, массой тела 580–620 кг с плановой продуктивностью 5000 кг молока в условиях фермер-
ских хозяйств.  

В первом периоде (сроком 30 дней) все животные получали обычный рацион, включающий 
бобово-злаковое сено и концентраты, сбалансированный по всем основным питательным веще-
ствам и обменной энергии. Во втором периоде животные были разделены на 4 группы. В их 
рацион путём замещения обменной энергии был включен амарант-кукурузный силос в количе-
стве: в I опытной группе – 10 кг, во II опытной группе – 15 кг и в III опытной группе – 20 кг. 
Контрольную группу коров продолжали кормить по рациону первого периода. Продолжитель-
ность второго периода скармливания также составляла 30 дней. 

В конце каждого периода у животных для анализа отбирали венозную кровь. Сыворотку 
крови, а также исследование кормов проводили за методиками, описанными в литературе [3, 
11, 13, 14, 16, 20, 23, 30]. 

Основные результаты исследования. Исследовав питательную ценность амаранта и куку-
рузы (зеленая масса и силос), можно наблюдать разницу показателей. Обменная энергия иссле-
дуемого силоса и зеленой массы амаранта на 0,4 МДж и 0,3 МДж выше по сравнению с ама-
рант-кукурузным силосом и зеленой массой из кукурузы (табл. 1). На 10 г по сравнению с ама-
рантом сухого вещества больше в зеленой кукурузной массе, соответственно выше этот показа-
тель и в амарант-кукурузном силосе. Сырого и перевариваемого протеина в зеленой массе ама-
ранта на 43 г больше по сравнению с зеленой массой из кукурузы и, соответственно, на 6 г 
больше в амарант-кукурузном силосе. Похожая тенденция наблюдается и с сырым жиром: в 
зеленой массе с амаранта на 2 г больше, чем в зеленой массе из кукурузы. Безазотистых экс-
трактивных веществ, крахмала и сахара на 35 г, 3 г и 20 г больше в зеленой массе с кукурузы 
соответственно. Амарант превосходит кукурузу в содержании каротина на 10 мг, кальция на 3,9 
г, фосфора на 1,1 г. Соответственно этих веществ в амарант-кукурузном силосе больше, чем в 
кукурузном: каротина – на 8 мг, кальция – на 2 г, фосфора – на 0,4 г. 

Как видно с таблицы 1, данные химического состава свидетельствуют о биологической и 
питательной ценности зелёной массы амаранта как кормового растения для сельскохозяйствен-
ных и, особенно, для жвачных животных. Приготовление силоса из амаранта в сочетании с ку-
курузой в соотношениях 1:3 качественно увеличивает его кормовую ценность. 

 
Таблица 1 – Питательная ценность исследуемых кормов  

Показатели 
Амарант 

(зелёная масса) 
Кукуруза  

(зелёная масса) 
Амарант-

кукурузный силос 
Кукурузный  

силос 
Обменная энергия, МДж 7,9 ± 0,5 7,5 ± 0,4 2,5 ± 0,2 2,2  ± 0,1 

Сухое вещество, г 840 ± 12,5 850 ± 18,2 235 ± 10,5 240 ± 8,5 

Сырой протеин, г 145 ± 10,2 102 ± 8,5 28 ± 2,3 22 ± 1,2 

Перевариваемый протеин, г 95 ± 5,4 52 ± 4,2 21 ± 1,8 15 ± 1,3 

Сырой жир, г 29 ± 2,8 27 ± 2,5 10 ± 0,8 9 ± 0,4 

Сырая клетчатка, г 240 ± 8,6 225 ± 15,4 65 ± 4,3 78 ± 1,9 

Безазотистые экстрактив-
ные вещества, г 

360 ± 10,2 395 ± 14,3 115 ± 5,6 120 ± 4,8 

Крахмал, г 12 ± 0,5 15 ± 1,2 5 ± 0,4 8 ± 0,3 
Сахар, г 25 ± 0,9 45 ± 2,5 5 ± 0,3 7 ± 0,3 
Каротин, мг 22 ± 0,7 12 ± 0,5 18 ± 1,0 10 ± 0,8 
Кальций, г 8,4 ± 0,4 4,5 ± 0,4 3,5 ± 0,3 1,5 ± 0,05 
Фосфор, г 2,5 ± 0,1 1,4 ± 0,05 0,9 ± 0,02 0,5 ± 0,01 

 

Результаты совместного консервирования амаранта с кукурузой показывают, что этот силос 
по содержанию сухого вещества значительно не отличается от традиционных силосов (в наших 
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исследованиях кукурузный силос), при заготовке которых используется кукуруза и обычные 
посевные травы. Однако в составе амарант-кукурузного силоса повышается содержание сырого 
и перевариваемого протеина в сравнении с контролем, соответственно на 27% и 40%. 

Проведенные исследования по определению химического состава анализируемых силосов 
предоставляют нам информацию о течении в них процессов молочнокислых брожений (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Показатели качества силоса в фазе молочно-восковой спелости  

Показатели Кукурузный силос Амарант-кукурузный силос 
рН силоса 4.2 ± 0,1 4,2 ± 0,2 

Молочная кислота, % 0,95 ± 0,05 1.5 ± 0,04 

Уксусная кислота, % 0,36 ± 0,01 0,45 ± 0,02 

Масляная кислота, % – – 
 

Как показывают данные (табл. 2), смешанный амарант-кукурузный силос превосходит кукуруз-
ный силос по содержанию молочной кислоты на 0,55%, которая повышает его качество. Важно от-
метить, что полученный амарант-кукурузный силос обладает приятным фруктовым запахом. Так-
же, при смешивании амаранта с кукурузой в соотношении 1:3 уровень рН полученного силоса ва-
рьирует в пределах 3,9–4,2 единицы, и по качеству относится к первому классу. 

Также зеленая масса и силос были проанализированы на содержание в них аминокислот 
(табл. 3). Результаты проведенных исследований показывают, что по содержанию аргинина, 
лейцина, изолейцина, гистидина, фенилаланина, треонина, валина и метионина зеленая масса 
амаранта и амарант-кукурузный силос превосходят кукурузную зеленую массу и кукурузный 
силос на 50% и больше. А содержание лизина (%) в амарант-кукурузном силосе составляет 1,9 
± 0,1 по сравнению с кукурузным – 0,2 ± 0,01. 

 
Таблица 3 – Содержание незаменимых аминокислот в составе исследуемых кормов (% от сухого вещества) 

Аминокислоты 
Амарант 

(зелёная масса) 
Кукуруза (зелёная 

масса) 
Амарант-

кукурузный силос 
Кукурузный силос 

Аргинин 1,4 ± 0,1 0,5 ± 0,02 0,8 ± 0,04 0,4 ± 0,01 

Лейцин 1,7 ± 0,1 1,3 ± 0,2 0,7 ± 0,03 0,9 ± 0,03 

Изолейцин 1,1 ± 0,04 0,6 ± 0,03 0,5 ± 0,02 0,4 ± 0,01 

Гистидин 1,2 ± 0,08 0,2 ± 0,01 0,6 ± 0,02 0,1 ± 0,01 

Фенилаланин 0,8 ± 0,01 0,6 ± 0,05 0,5 ± 0,01 0,3 ± 0,02 

Треонин 1,0 ± 0,05 0,5 ± 0,01 0,7 ± 0,03 0,3 ± 0,02 

Валин 1,3 ± 0,06 0,7 ± 0,02 0,8 ± 0,04 0,4 ± 0,03 

Лизин 3,2 ± 0,7 0,3 ± 0,01 1,9 ± 0,1 0,2 ± 0,01 
Метионин 0,4 ± 0,01 0,2 ± 0,01 0,3 ± 0,01 0,1 ± 0,01 

 

По данным таблицы 3, белок амаранта обладает высокой питательной ценностью, обуслов-
ленной оптимальным соотношением в нем незаменимых аминокислот, включая и критические. 
Причём эти показатели отображаются и в аминокислотном составе изготовленного из него си-
лоса при смешивании с кукурузой (в соотношении 1:3). 

Следует отметить, что полученные нами данные одновременно свидетельствуют об опти-
мальном составе белков амаранта, которые в основном состоят из двух полипептидных цепочек 
соотнесенных к альбуминовым и глобулиновым фракциям. 

Таким образом, биологическая полноценность амаранта как источника высококачественно-
го белка вызывает интерес для широкого применения его в кормлении сельскохозяйственных 
животных. 

В таблице 4 приведены показатели общева белка, фракций в сыворотке крови дойных коров 
получавших с рационом амарант-кукурузный силос.  

Как видно по данным таблицы 4 содержание общих белков в сыворотке крови подопытных 
животных имело тенденцию к повышению: в I группе на 3,7%, во II группе на 5,9% и в III 
опытной группе на 10,9% в сравнении с контрольной группой. Похожие изменения отмечены и 
в показателях количества гамма-глобулинов: в I группе на 2,8%, во второй – на 7,9%, в третьей 
– на 9,9% по сравнению с животными контрольной группы. Среди других глобулиновых фрак-
ций β-глобулины имели тенденцию к некоторому снижению на 15%. Альбумины по содержа-
нию не претерпевали существенных изменений.  
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Таблица 4 – Показатели белкового обмена в сыворотке крови дойных коров, получавших с рационом амарант-
кукурузный силос (М±m, n=5) 

Показатели Группы животных 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Общий белок, г/л 73,5 ± 1,5 76,2 ± 2,5 77,8 ± 1,8 81,5 ± 2,3 
Альбумины, % 41,8 ± 0,8 41,5 ± 1,8 40,8 ± 1,5 40,9 ± 1,6 
Глобулины, % 58,2 ± 0,7 58,5 ± 1,5 59,2 ± 2,0 59,1 ± 2,3 
α-глобулины,% 12,2 ± 0,5 12,5 ± 0,4 11,8 ± 0,5 11,5 ± 0,9 
β-глобулины,% 10,7 ± 0,2 9,7 ± 0,3 9,3 ± 0,2 8,8 ± 0,4 
γ-глобулины, % 35,3 ± 1,0 36,3 ± 1,5 38,1 ± 1,8 38,8 ± 2,3 
Коэффициент А/Г 0,72 0,71 0,69 0,69 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что включение в рацион дой-
ных коров амарант-кукурузного силоса положительно влияет на состояние белкового обмена в 
организме животных, что сказывается на увеличении основных соединений этого ряда в сыво-
ротке крови. В процессах метаболизма азотистых соединений в организме жвачных животных 
особая роль отводится свободным аминокислотам. Эти показатели характеризуют обменный 
фон, уровень которого находится в динамическом состоянии и отражает интенсивность азоти-
стого обмена. Следует отметить, что аминокислотный спектр крови является одним из важных 
показателей состояния белкового обмена в организме и одновременно отображает уровень 
аминокислотного питания животных. 

Хроматографические анализы показали, что суммарное содержание свободных аминокислот в 
сыворотке крови животных подопытных групп выше по сравнению с контролем (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови дойных коров, получавших в рацион 

амарант-кукурузный силос (М±m, n=5) 

Аминокислоты, % 
Группы  животных 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 
Аргинин 1,70±0,06 1,75±0,05 1,68±0,05 1,82±0,02 
Лизин 0,54±0,05 0,68±0,04 0,76±0,04 0,72±0,03 
Цистин 0,85±0,05 0,88±0,06 0,86±0,04 0,90±0,05 
Гистидин 0,80±0,06 0,85±0,05 0,88±0,04 0,82±0,05 
Аспарагиновая кислота 0,82±0,04 0,80±0,03 0,78±0,01 0,75±0,02 
Сергин 1,15±0,03 1,17±0,03 1,16±0,02 1,19±0,03 
Глицин 0,80±0,05 0,85±0,04 0,88±0,04 0,89±0,02 
Глютаминовая кислота 0,67±0,04 0,65±0,02 0,61±0,01 0,60±0,02 
Треонин 1,15±0,06 1,05±0,05 1,20±0,02 1,19±0,03 
Аланин 0,76±0,05 0,65±0,04 0,60±0,04 0,72±0,03 
Тирозин 1,50±0,07 1,65±0,05 1,68±0,05 1,62±0,04 
Метионин 0,76± 0,03 0,85±0,03 0,90± 0,04 0,95±0,03 
Валин 0,90±0,04 0,95±0,05 0,80±0,03 0,96±0,04 
Фенилаланин 1,24±0,07 1,18±0,07 1,15±0,05 1,16±0,04 
Лейцин 1,00±0,06 1,05±0,07 1,15±0,05 1,16±0,04 
Сумма 14,64 15,01 15,09 15,45 

 

Общее содержание аминокислот и каждой кислоты в частности, в крови коров, которым в 
рацион добавляли амарант-кукурузный силос, повышалось по сравнению с животными кон-
трольной группы. 

По-видимому, включение в рацион животных амарант-кукурузного силоса положительно 
влияет на обменные процессы азотистых соединений, в результате чего организм не успевает 
осуществлять трансформацию небелковых азотистых веществ, то есть трансформацию амино-
кислот на мышечные и другие тканевые белки. Уместно напомнить, что значение аминокислот 
(в основном незаменимых) состоит в том, что, кроме участия в синтезе тканевых белков, они 
выполняют ещё и другие специфические важнейшие функции в организме [19]. 

В ходе исследований было изучено влияние кормов на молочную продуктивность подопыт-
ных животных. Результаты показали, что включение в рацион амарант-кукурузного силоса по-
ложительно влияло на удои коров, а также на жирность молока. При этом в сравнении с кон-
тролем, уровень повышения молочной продуктивности составлял: в I опытной группе на 7,5%, 
во II опытной группе на 9,8% и в III опытной группе на 10,2%. 
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Таким образом, проведённые нами исследования показывают ценность амаранта как источ-
ника высококачественного белка, который позволяет использовать его как в качестве зеленой 
массы, так и в силосованном виде для кормления дойных коров.  

Выводы. Амарант является перспективным кормовым растением с богатым питательным 
составом, в особенности легкоусвояемым протеином. Одинаковые агротехнические условия 
выращивания амаранта и кукурузы, а также их биологические особенности позволяют совмест-
но использовать эти культуры для приготовления силоса. Силосование амаранта с кукурузой в 
соотношении 1:3 приводит к получению высококачественного силоса, обладающего хорошим 
запахом и рН равным 4,2. Белок амаранта обладает высокой питательной ценностью, которая 
обусловлена оптимальным соотношением аминокислот, включая незаменимые и критические. 
Такая тенденция сохраняется и в составе силоса, полученного при смешивании амаранта с ку-
курузой в соотношении 1:3. Скармливание дойным коровам силоса из амаранта и кукурузы 
(1:3) в количестве 10–20 кг в сутки приводит к увеличению количества общих белков в сыво-
ротке крови на 3,7–10,9% с одновременным повышением в них показателей основных белко-
вых фракций. Скармливание животным амарант-кукурузного силоса не нарушает спектр ами-
нокислотного состава сыворотки крови, а наоборот, в ней происходит обогащение незамени-
мыми аминокислотами, в частности лизином. Включение в рацион дойных коров смешанного 
силоса из амаранта и кукурузы (1:3) в количестве 10–20 кг приводит к повышению уровня удоя 
молока на 7,5–10,2 %.  
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Вплив амарант-кукурудзяного силосу на динаміку білкових речовин в організмі дійних корів 
Г.Ш. Джалладов, К.Н. Оруджова, С.В. Мідик, В.О. Ушкалов  
Були проведені досліди, в яких вивчена поживна цінність та якість амарантово-кукурудзяного силосу, вміст у ньому 

незамінних амінокислот, а також вивчено вплив силосу на динаміку білкових речовин в організмі дійних корів. 
Результати показали, що білок амаранту має високу поживну цінність, яка зумовлена оптимальним спів-

відношенням усіх амінокислот, включаючи незамінні і критичні. Такі ж тенденції зберігаються і в силосі, 
отриманому при змішуванні амаранту з кукурудзою у співвідношенні 1:3. Згодовування дійним коровам силосу 
з амаранту і кукурудзи в кількості 10–20 кг на добу призводить до збільшення кількості загальних білків в си-
роватці крові на 3,7–10,9% з одночасним підвищенням в ній показників основних білкових фракцій: альбумінів 
і глобулінів. При цьому не порушується спектр амінокислотного складу сироватки крові, а навпаки, відбува-
ється збагачення її незамінними амінокислотами, зокрема лізином. Включення в раціон дійних корів комбіно-
ваного силосу з амаранту і кукурудзи (1:3) в кількості 10–20 кг призводить до підвищення рівня надою молока 
на 7,5–10,2%. 

Ключові слова: амарант, силос, протеїни, незамінні амінокислоти, білкові фракції, молочна продуктивність. 
 
Influence of amaranth-corn silos on the dynamics of protein substances in the organism of dairy cows 
G. Jalladov, K. Orudzhova, S. Midyk, V. Ushkalov 
Increasing the production of high-protein feeds is beneficial if in addition to traditional forage plants use non-traditional, 

but containing high-quality proteinaceous substances. 
Experiments on silage of amaranth together with corn (in the ratio 1: 3) were carried out. The nutritional value and quali-

ty of silage, the content of essential amino acids in it have been studied. Also the influence of the fed silage on the dynamics 
of protein substances in the organism of milk cows has been studied. 

The experimental part of the experiments was carried out on 20 milk cow of black and motley breed, with a body weight 
of 580-620 kg with a planned productivity of 5000 kg of milk in the conditions of farms. 

In the first period (for a period of 30 days), all animals received a normal diet, including legume-cereal hay and concen-
trates, balanced for all basic nutrients and exchange energy. In the second period the animals were divided into 4 groups. 
Amaranth-corn silage was included in their diet by substitution of exchange energy in the amount: 10 kg in the first test 
group, 15 kg in the second test group and 20 kg in the third test group. The control group of cows continued to feed on the 
diet of the first period. The duration of the second feeding period was also 30 days. 

The venous blood was taken from the animals for analysis at the end of each period 
The results showed that amaranth is a promising fodder plant with a rich nutritional composition, especially an easily di-

gestible protein. The same agrotechnical conditions for the cultivation of amaranth and maize, as well as their biological fea-
tures, allow them to be used together for the preparation of silage. 

The results of the joint conservation of amaranth with corn show that this silo does not significantly differ from the tradi-
tional silos (in our corn silage studies) with the use of corn and ordinary sowing grasses. However, in the amaranth corn si-
lage, the content of raw and digestible protein is increased in comparison with corn,  by 27% and 40% respectively. 

Silage of amaranth with corn in a ratio of 1: 3 leads to a high-quality silage with a good. Amaranth protein has a high nu-
tritional value, which is due to the optimal ratio of all amino acids, including irreplaceable and critical. This trend is also 
maintained in the silage of the amaranth obtained with mixing maize in a ratio of 1: 3. 

The exchange energy of the investigated silage and green amaranth mass is 0.4 MJ and 0.3 MJ higher as compared to 
amaranth-corn silage and green mass from corn at 10 g compared with amaranth dry matter more in green corn mass. Thus 
this indicator is also higher in the amaranth-corn silage respectively. The content of raw fat in the green mass of amaranth is 
2 g more than in green mass from corn. The content of non-toxic extractive substances, starch and sugar for 35 g, 3 g and 20 
g more in the green mass of maize, respectively. 

The green mass of amaranth exceeds the green mass of corn in the content of carotene by 10 mg, calcium by 3.9 g. and 
phosphorus by 1.1 g. Accordingly, amount of these substances in the amaranth-corn silage is more than in corn silage: caro-
tene by 8 mg, calcium – on 2 g, phosphorus – by 0.4 g. 

According the our studies, the mixed amaranth-corn silage exceeds the corn silage by 0.55% by the content of lactic ac-
id, which increases its quality. It is important to note that the pH level of amaranth-corn silage in a ratio of 1: 3 varies be-
tween 3.9-4.2 units, and in quality refers to the first class. 

Also, the green mass and silage were analyzed for the content of amino acids in them. The results of the studies showed 
that the green mass of amaranth and amaranth-corn silage exceed the maize green mass and corn silage by 50% or more in 
the content of arginine, leucine, isoleucine, histidine, phenylalanine, threonine, valine and methionine. The content of lysine 
(%) in the amaranth-corn silage is 1.9 ± 0.1 compared to corn silage – 0.2 ± 0.01. 

Feeding dairy cows of silage from amaranth and maize (1: 3) in the amount of 10–20 kg per day leads to an increase in 
the amount of total proteins in the blood serum by 3.7–10.9%. That provides the simultaneous increase in the indices of the 
main protein fractions.  

The content of total proteins in the blood serum of the experimental animals tended to increase: in the I group by 3.7%, 
in the II group by 5.9% and in the III test group by 10.9% compared with the control group. Similar changes were noted in 
terms of the number of gamma globulins: in the I group by 2.8%, in the second group by 7.9%, in the third group – by 9.9% 
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compared to the animals in the control group. Among other globulin fractions, β-globulins tended to decrease by some 15%. 
Albumins did not undergo significant changes in content. 

Inclusion of amaranth corn silage in the diet of animals positively affects the metabolic processes of nitrogenous com-
pounds. As a result of which the organism does not have time to transform non-protein nitrogenous substances, that is, the 
transformation of amino acids into muscle and other tissue proteins. It is pertinent to recall that the importance of amino acids 
(mostly irreplaceable) is that besides participating in the synthesis of tissue proteins, they also perform other specific major 
functions in the body. 

Feeding milk cows mixed silage from amaranth and corn does not violate the spectrum of the amino acid composition of 
blood serum. On the contrary, it enriches them with essential amino acids, in particular, lysine.  

As part of the researches, we studied the influence of fodder on the milk productivity of experimental animals. The results 
showed that the inclusion of a mixed silage of amaranth and maize (1: 3) in an amount of 10-20 kg into the diet of dairy cows leads 
to an increase in milk yield. In this case, in comparison with the control group, the level of increase in milk productivity was: in the I 
experimental group by 7.5%, in the II trial group by 9.8% and in the III experimental group by 10.2%. 

Thus, our conducted researches show the amaranth's value as a source of high-quality protein. That makes it possible to 
use it both as a green mass and in a silage form for feeding dairy cows. 

Key words: amaranth, silage, proteins, essential amino acids, protein fractions, milk productivity. 
 

Надійшла 10.04.2018 р. 
 
 

УДК 636.7/.8.09:616.411 
 

КОРЕНЄВА Ж.Б., канд. вет. наук, 
Одеський державний аграрний університет, 

ЧЕБОТАРЬОВА Г.М., канд. мед. наук, 
ТОВ Ветеринарний центр «Фаворит», м. Одеса 

КРИКУН В.М., ТОКАР Є.М., магістри вет. медицини, 
СТОЛЯРЕНКО М. C., студент, 3 курс ©  
Одеський державний аграрний університет 

 

АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ПАТОЛОГІЇ СЕЛЕЗІНКИ  
У ДРІБНИХ ТВАРИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ МІСТА 

 

Проблеми патологічних процесів, що виникають у селезінці, відзначаються високою частотою, тяжкістю перебі-
гу, летальністю та негативними наслідками. До останнього часу в ветеринарній медицині ще не вивчені загальні 
закономірності виникнення, розвитку та наслідки патологічних процесів, що виникають у селезінці. До об’єктивних 
труднощів, насамперед, відноситься наявність поліорганної недостатності, що призводить до пізньої діагностики 
лікування, та високої летальності.  

У статті проаналізовано частоту розвитку патологічних процесів у селезінці у дрібних тварин; основні причини 
виникнення патологій селезінки; особливості прояву та клінічного перебігу в ній; зміни в клінічному і біохімічному 
складі  крові при патологіях селезінки. З багатьох патологічних процесів у селезінці собак  переважають процеси 
запального і дистрофічного характеру, тобто спленіти різної етіології (у 39,2), гіперспленізм – (17,5), первинні пух-
линні ураження (10,2), порушення кровонаповнення (6,7), інфаркти (5,3), абсцеси (4,9). Мають місце також метаста-
зування злоякісних пухлин у 4,4% випадків та жирове переродження органу у 3,7%. При проведенні УЗД виявлено 
зміну структури, неоднорідність тканини селезінки, появу круглястих утворень, тяжів, крововиливів, ділянок некро-
зу, у більшості випадків вони мали запальну та пухлинну природу. 

Ключові слова: селезінка, патологія, етіологічні чинники, діагностика, гематологія, біохімія, УЗД. 
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних важли-
вих проблем ветеринарної медицини є діагностика та лікування абдомінальних порушень. За 
даними багатьох авторів, показник діагностичних помилок та операційних втручань залишаєть-
ся високим [6, 7]. 

Ураження внутрішніх органів дрібні тварини отримують у різному віці, але більш схильні 
до травматичних ушкоджень молоді та рухливші. Травматичні ураження тварини отримують 
внаслідок: транспортних травм (29,1%), падіння з висоти (7,8), побиття (49,8), при падінні на 
тварин тяжких предметів (1,9%),. [4, 28]ю Більш схильні до травматичних ушкоджень собаки 
бійцівських порід та агресивні тварини. Пошкодження селезінки бувають відкритими і закри-
тими. Відкриті пошкодження виникають при вогнепальних, колених, різаних ранах черева, а 
також при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини (шлунок, товста кишка, 
підшлункова залоза), [22, 23, 25, 27]. Причинами закритих пошкоджень селезінки частіше є 
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удари в ділянку лівого підребер’я, падіння на  черево, стискання черева та нижніх відділів гру-
дної клітки, перелом ребер з лівого боку. При різкому ударі або стисканні селезінка підковопо-
дібно згинається, полюси її зближуються, внаслідок чого фіброзна оболонка розривається по 
опуклій поверхні. При переломі ребер їх уламки можуть травмувати паренхіму селезінки, роз-
риваючи фіброзну оболонку. При падінні з висоти, різкому струсі можуть виникнути надриви 
фіброзної оболонки селезінки в місцях прикріплення звязок, судинної ніжки, спайок. У патоло-
гічний процес селезінка залучається при багатьох інфекційних хворобах, пухлинних ураженнях 
як доброякісних, так і злоякісних, [15, 18, 27, 29]. Порушення відтоку крові по селезінковій вені 
сприяє розвитку  прогресуючого збільшення селезінки. [14, 24, 26]. За тривалої блокади відтоку 
можливі кровотечі за варикозне розширення вен шлунка, прямої кишки, стравоходу. Гостра 
облітерація стовбура порожнистої  вени супроводжується симптомами, що нагадують непрохі-
дність кишечника. Як показує аналіз захворюваності тварин, в умовах великих міст, хвороби 
селезінки займають провідне місце в структурі захворюваності, [13, 17, 18]ю 

Проблеми патологічних процесів, що виникають у селезінці, відзначаються високою часто-
тою, тяжкістю перебігу, летальністю та негативними наслідками, [10, 12]. До останнього часу в 
ветеринарній медицині ще не  вивчені загальні закономірності виникнення, розвитку та наслід-
ки патологічних процесів, що виникають у селезінці. До об’єктивних труднощів, насамперед, 
відноситься наявність поліорганної недостатності, що призводить до пізньої діагностики і ліку-
вання, та високий відсоток летальності, [8, 9]. 

Тому для проведення екстреної допомоги потрібно відпрацювати діагностику захворювання 
і встановити етіологічний чинник, який сприяв розвитку захворювання. В деяких випадках при 
проведенні хірургічних втручань або лікуванні інфекційного захворювання потрібно визначити 
чинники ризику та вжити відповідні заходи для запобігання розвитку перитоніту, недостатності 
нирок та печінки. [16, 21] 

Метою нашої роботи було – вивчення поширення і особливості розвитку патологічних про-
цесів у селезінці у дрібних тварин та обґрунтування різних методів діагностики і терапії.  Для 
досягнення мети були передбачені такі завдання: визначити частоту розвитку патологічних 
процесів у селезінці у дрібних тварин; встановити основні  причини виникнення патологій се-
лезінки; вивчити особливості прояву та клінічного перебігу  патологічних процесів у селезінці 
у дрібних тварин;  провести дослідження змін у клінічному та біохімічному складі  крові при 
патології селезінки. 

Матеріал і методи дослідження. Об’єктом наших досліджень були собаки, пацієнти ліка-
рень, які належать мешканцям міста та району. При вивченні документації приділили увагу за-
хворювання, за яких мають місце ураження селезінки.  Методи дослідження: – клініко – експе-
риментальний метод – проводили  клінічне обстеження собак різних порід і віку за допомогою 
загально прийнятих методик [3, 19, 20]; гематологічний метод – визначали основні гематологі-
чні показники, з метою вивчення гемопоезу; біохімічний метод – складався з оцінки метаболіч-
ного стану організму; ехографія (УЗД) – з метою визначення розміру селезінки, її клітинної 
структури та виявлення патологічних процесів, [1, 2, 5, 11]. 

Під час проведення досліджень визначили частоту розвитку патологічних процесів у селезі-
нці та основні причини виникнення патологій; вивчили особливості прояву та клінічного пере-
бігу  патологічних процесів у селезінці;  провели дослідження змін крові. 

Основні результати дослідження. Під час проведення дослідження нами було обстежено 
462 собаки, з них у 185-ти собак були встановлені різноманітні патологічні процеси в селезінці. 
У відсотках це складає 40,1% від загального прийому. Також нами було підраховано відсоткове 
співвідношення різних патологічних процесів в селезінці у собак. Дані наведені в таблиці 1. 

З багатьох патологічних процесів в селезінці собак  переважають процеси запального і дис-
трофічного характеру, тобто спленіти різної етіології (у 39,2%), гіперспленізм – збільшення се-
лезінки (17,5%), первинні пухлинні ураження (у 10,2 %), порушення кровонаповнення (6,7%),  
інфаркти (5,3% ), абсцеси (4,9 %). Мають місце також метастазування злоякісних пухлин у 
4,4% випадків та жирове переродження органу у 3,7%.    

У зв’язку з тим, що в селезінці було виявлено таку кількість патологічних процесів, ми дос-
лідили основні етіологічні чинники, які сприяють їх розвитку. Усі етіологічні чинники, які ми 
визначили, можна поділити на дві групи, залежно від прямої дії чинника чи непрямої. 
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Таблиця 1 – Частота виникнення патологічних процесів в селезінці. 

 Патологічний процес %% 

1. Спленіти (різної етіології) 39,2 
2. Гіперспленізм  17,5 
3. Первинні пухлини ураження 10,2 
4. Порушення кровонаповнення 6,7 
5. Інфаркти 5,3 
6. Абсцеси  4,9 
7. Гіпоспленізм  4,7 
8. Метастазування пухлин   4,4 
9.  Ліпідоз 3,7 

10.  Інші  3,4 

  
В першу групу входять етіологічні фактори, які самі сприяють розвитку патологічних про-

цесів в селезінці. Такими факторами є: травматичні ушкодження, інфекційні та паразитарні 
хвороби, ускладнення після операційних втручань, пухлини, спадкові порушення, порушення в 
судинній системі.    

До другої групи входять фактори які самі не впливають на розвиток патологічних процесів 
в селезінці, але мають негативний вплив на органи, які пов’язані з селезінкою – печінка, нирки, 
шлунок, кишечник. Тому в цю групу входять багато факторів: порушення годівлі та моціону 
тварин, травматичні ушкодження, після операційні ускладнення, дія ліків та токсичних речо-
вин, інфекційні та паразитарні фактори, пухлини, порушення загального кровотворення, серце-
ва недостатність.   

Серед факторів першої групи переважають травматичні ушкодження селезінки (41%), які 
виникають при аварійних ситуаціях, травмах при падінні тварин, побитті тварин. В цих випад-
ках мають місце розриви, заворот, запалення селезінки. Такі патології виникають у тварин різ-
ного віку, але в більшості випадків у молодих більш рухливих собак. 

Друге місце займають інфекційні та інвазійні фактори (25%), у зв’язку з тим, що селезінка 
відноситься до вторинних органів імунітету. У більшості випадків виникає збільшення селезін-
ки, а у більш тяжких випадках запалення, абсцеси, інфаркти. 

Третє місце займають пухлинні ураження  (22%). В селезінці мають місце як доброякісні, 
так і злоякісні пухлини. В більшості випадків пухлини виникають у собак похилого  віку (ста-
рше 8 років). В селезінці частіше діагностують злоякісні пухлини сполучної тканими – сарко-
ми, гемангіосаркоми, які дають значні метастази в інші органи. 

Четверте місце займають ускладнення, які виникають після операційних втручань (8%). Після 
проведення невдалих операцій мають розвиток перитоніти, які сприяють запаленню селезінки.  

П’яте місце займають спадкові чинники, пов’язані з селезінкою (2%). Це порушення струк-
тури селезінки, поява додаткових частин селезінки, неправильна анатомічна будова. Такі пато-
логії виникають і діагностуються у тварин молодого віку (до 6 місяців). 

У всіх хворих тварин спостерігались типові симптоми патології селезінки: збільшення 
об’єму черева, значна болючість у ділянці розташування селезінки, коліки. Внаслідок стискан-
ня селезінкою органів, які її оточують, виникають такі симптоми: зниження апетиту, втрата ва-
ги, блювота, утруднення дихання, уникання різких рухів з поступовим розвитком загального 
небажання рухатися. У тварин також бувають шокові симптоми, такі як блідість слизових обо-
лонок, прискорення дихання та пульсу, слабкість. У тяжких випадках при розривах селезінки 
виникають масивні крововиливи як у тканину селезінки, так і в черевну порожнину – таких 
тварин доставляють у ветеринарну лікарню в стані колапсу.  

При новоутвореннях селезінки (первинних та метастатичних) відзначали в різному ступені 
розвиток таких симптомів: болючість у ділянці селезінки, збільшення черева, пригнічення, 
блювоту, гарячку, незначну гепатомегалію з розвитком асциту, хитку ходу, гематурію та гемо-
глобінурію. З боку системи крові – анемію, моноцитоз, зсув ядра нейтрофілів вліво, появу па-
тологічних форм еритроцитів, тромбоцитоз. 

При проведенні УЗД ми виявляли зміну структури, неоднорідність тканини селезінки, появу 
круглястих утворень, тяжів, крововиливів, некротизованих ділянок, у більшості випадків вони 
мали запальну та пухлинну природу.  
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Дані УЗД підтверджували дослідження крові. В крові у тварин ми виявляли зниження вміс-
ту гемоглобіну та кількості еритроцитів, у зв’язку з чим змінювався і гематокрит.  

При дослідженні мазків крові виявляли велику кількість патологічних еритроцитів: появу 
ретикулоцитів (незрілих попередників еритроцитів), тілець Жолі (залишки ядра), гіпохромних 
клітин (зменшення вмісту гемоглобіну).  

З боку білої крові було відзначено загальне збільшення кількості лейкоцитів – лейкоцитоз, 
збільшення кількості нейтрофілів з регенеративним зсувом ядра нейтрофілів вліво (поява моло-
дих нейтрофілів), збільшення кількості моноцитів. Крім того в крові збільшується кількість 
тромбоцитів та з’являються незрілі їх форми – мегакаріоцити.  

При проведенні біохімічних досліджень крові відзначають зниження загального білку в си-
роватці крові, внаслідок зниження білок-синтезуючої функції печінки; підвищення активності  
АСТ, АЛТ. В сечі ми виявляли появу гемоглобіну (гемоглобінурія) та білірубіну (білірубіну-
рія). Ці показники свідчать про порушення пігментного обміну та функції печінки. 

Висновки. 1. Патологічні процеси в селезінці собак виникають у 40,1% випадків, тобто з 
462 обстежених собак у 185-ти були встановлені різноманітні патологічні процеси в селезінці. 
2. Основні етіологічні чинники цих процесів:  травматичні ушкодження селезінки (41%),  інфе-
кційні та інвазійні чинники (25%), пухлинні ураження (22%), ускладнення після оперативних 
втручань (8%), спадкові чинники, пов’язані з селезінкою (2%). 3. Найчастіше патологічні про-
цеси в селезінці спостерігаються у собак, які виконують охоронні функції та перебувають на 
вуличному утриманні. 4. Пухлинні ураження селезінки найчастіше трапляються у собак похи-
лого віку старших 8 років.  

5. Основні клінічні ознаки: збільшення об’єму черева, значна болючість у ділянці розташу-
вання селезінки, коліки. Внаслідок стискання селезінкою органів, які її оточують, можливі такі 
місце симптоми – зниження апетиту, втрата ваги, блювота, утруднення дихання, уникання різ-
ких рухів з поступовим розвитком загального небажання рухатися. У тварин також бувають 
шокові симптоми, такі як анемія слизових оболонок, прискорення дихання та пульсу, слабкість. 
У тяжких випадках при розривах селезінки виникають масивні крововиливи як в тканину селе-
зінки, так і в черевну порожнину – таких тварин доставляють у ветеринарну лікарню в стані 
колапсу. 6. Лікувальні заходи при хворобах селезінки призначають строго індивідуально, вра-
ховуючи стан тварини. 
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Анализ распространения патологии селезенки у мелких животных в современных условиях города. 
Коренева Ж.Б., Чеботарева А.М., Крикун В.Н., Токар Э.Н., Столяренко М. С. 
Проблемы патологических процессов, возникающих в селезенке отмечаются высокой частотой, тяжестью тече-

ния, летальностью и негативными последствиями.  
До последнего времени в ветеринарной медицине еще не изучены общие закономерности возникновения, разви-

тия и последствия патологических процессов, возникающих в селезенке.  
К объективным трудностям, прежде всего, относится наличие полиорганной недостаточности, что приводит к 

поздней диагностике и лечению, а также высокий процент летальности.  
В статье проанализирована частота развития патологических процессов в селезенке у мелких животных; основ-

ные причины возникновения патологий селезенки; особенности проявления и клинического течения в ней; измене-
ния в клиническом и биохимическом составе крови при патологиях селезенки.  

Из многих патологических процессов в селезенке собак преобладают процессы воспалительного и дистрофического 
характера, то есть сплениты различной этиологии (в 39,2%), гиперспленизм – увеличение селезенки (17,5%), первичные 
опухолевые поражения (в 10,2%), нарушение кровенаполнения (6,7%), инфаркты (5,3%), абсцессы (4,9%). Имеют место 
также метастазирования злокачественных опухолей в 4,4% случаев и жировое перерождение органа в 3,7%.  

При проведении УЗИ выявлено изменение структуры, неоднородность ткани селезенки, появление кругловатых 
образований, тяжей, кровоизлияний, участков некроза, в большинстве случаев они имели воспалительную и опухо-
левую природу. 

Ключевые слова: селезенка, патология, этиологические факторы, диагностика, гематология, биохимия, эхография. 
 
Analysis of spleen pathology spread in small animals in modern conditions of the city. 
Koreneva Zh.B., Chebotaryova G.M,  Krikyn V. N., Tokar E.N.,  Stolyarenko M.S.  
The problems of pathological processes occurring in the spleen are determined by high frequency, severity of the course, 

lethality and negative consequences. Until recently, in veterinary medicine, the general patterns of the origin, development, 
and consequences of pathological processes originating in the spleen have not yet been studied. 

The objective difficulties are, first of all, the presence of multi-organ failure, which leads to late diagnosis and treatment, 
as well as a high percentage of mortality. 

The frequency of development of pathological processes in the spleen in small animals, the main causes of the emer-
gence of pathologies of the spleen; features of manifestation and clinical course in it; changes in the clinical and biochemical 
composition of blood in the pathology of the spleen, are analyzed in the article. 

Of the many pathological processes in the spleen of dogs, inflammatory and dystrophic processes predominate, that is, 
splenicata of various etiologies (in 39.2%), hypersplenism – an increase in the spleen (17.5%), primary tumor lesions 
(10.2%), violation blood filling (6.7%), heart attacks (5.3%), abscesses (4.9%). There are also metastasis of malignant tumors 
in 4.4% of cases and fatty degeneration of the organ in 3.7%.  

Due to the fact that a lot of pathological processes were detected in the spleen, we investigated the main etiological fac-
tors contributing to the development of these processes. All the etiological factors we have identified can be divided into two 
groups, depending on the direct effect of the factor or the indirect one.  

The first group includes etiological factors that themselves contribute to the development of pathological processes in 
the spleen. Such factors are: traumatic injuries, infectious and parasitic diseases, complications after surgical interventions, 
tumors, hereditary disorders, disorders in the vascular system.  

The second group includes factors that themselves do not affect the development of pathological processes in the spleen, but 
have a negative effect on the organs that are associated with the spleen – the liver, kidneys, stomach, intestines. Therefore, this group 
includes many factors: a violation of feeding and animal motility, traumatic injuries, postoperative complications, the action of drugs 
and toxic substances, infectious and parasitic factors, tumors, generalized hematopoiesis, heart failure.  

Among the factors of the first group is dominated by traumatic lesions of the spleen (41%), which arise in emergencies, 
injuries in the fall of animals, beating animals. In these cases there are ruptures, swirling, inflammation of the spleen. Such 
pathologies occur in animals of different ages, but in most cases young, more mobile dogs.  

The second place is infectious and invasive factors (25%), due to the fact that the spleen belongs to secondary organs of 
immunity. In most cases there is an increase in the spleen, and in more severe cases of inflammation, abscesses, heart attacks.  

Third place is tumor lesion (22%). In the spleen there are both benign and malignant tumors. In most cases, tumors occur 
in older dogs (over 8 years of age). The spleen is more likely to diagnose malignant tumors of the connective tissue – sarco-
mas, hemangiomas, which give significant metastases to other organs 

The fourth place is the complications that arise after surgery (8%). After unsuccessful operations, there are development 
of peritonitis, which contribute to inflammation of the spleen.  

Fifth place is inherited factors associated with the spleen (2%). This is a violation of the structure of the spleen, the ap-
pearance of additional parts of the spleen, an irregular anatomical structure. Such pathologies occur and are diagnosed in 
young animals (up to 6 months). 
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In all diseased animals, typical symptoms of the spleen pathology were observed: increased volume of the abdomen, 
significant pain in the spleen location, colic. As a result of compression of the spleen organs that surround it there are symp-
toms: loss of appetite, weight loss, vomiting, difficulty breathing, avoidance of sharp movements with the gradual develop-
ment of general reluctance to move. 

Animals also have shock symptoms such as pallor of mucous membranes, acceleration of respiration and pulse, and 
weakness. In severe cases, when spleen ruptures, massive hemorrhages occur in the spleen tissue, and in the abdominal cavity 
– these animals are delivered to the veterinary hospital in a state of collapse. 

When performing ultrasound a change in structure, heterogeneity of the tissue of the spleen, the appearance of roundish 
formations,  hemorrhages, necrosis, have been revealed, in most cases they had an inflammatory and tumor nature. 

Key words: spleen, pathology, etiological factors, diagnostics, hematology, biochemistry,  echography 
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МОНІТОРИНГ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ  
УДРІБНИХ ТВАРИН В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 

 

Загальною закономірністю за ураження печінки є розвиток її недостатності, яка характеризується частковим чи 
повним порушенням основних її функцій. Недостатність печінки – це стан, за якого функціональна діяльність печін-
ки не забезпечує підтримання гомеостазу. Зміни обміну речовин в організмі тварин, зниження неспецифічної резис-
тентності організму, тривала інтоксикація  створюють передумови до розвитку різних захворювань. В умовах вели-
ких міст рідко зустрічаються тварини, у яких тою чи іншою мірою не була б пошкоджена печінка. Це також зумов-
лено як несприятливою екологією, так і неповноцінною, а часто надлишковою годівлею, стресами, а головне гіподи-
намією. Хвороби печінки у цих тварин в основному є наслідком або порушень годівлі, або інших хвороб, за яких 
ураження печінки є вторинним. Тому дуже важливе значення має своєчасний контроль за станом обміну речовин в 
організмі тварин, рання діагностика гепатодистрофії, прийняття термінових заходів у разі виникнення захворювання. 
Метою роботи є вивчення розповсюдження порушень функції печінки у дрібних тварин в сучасних екологічних 
умовах міста Одеси.  

Проаналізовано частоту виникнення хвороб печінки у дрібних тварин, встановлено основні причини виникнення 
захворювань печінки, схильність до розвитку хвороб печінки у видовому та віковому аспектах; проведено дослі-
дження змін в морфологічному та біохімічному складі  крові за хвороб печінки. За патології печінки у тварин розви-
вається синдром функціональної недостатності печінки, цитолізу і холестазу. Ультразвукове дослідження є ефектив-
ним методом діагностики хвороб печінки. За проведення у всіх тварин ми спостерігали неоднорідність структури 
печінки, значне підвищення ехогенності, а у деяких тварин і жовчного міхура, наявність в тканині печінки вузликів, 
круглястих утворень, тяжів, зон некрозу та геморагій,  які мають пухлинну  природу. Дані УЗД підтверджували ге-
матологічні дослідження крові. 

Ключові слова: собаки,  коти, патологія, печінка, недостатність, гепатопатологія, гематологія, біохімія, ехографія. 
 
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з актуальних про-

блем патології тварин як свійських, так і дрібних є хвороби печінки, які діагностуються у 40-60 % 
тварин, проте вони залишаються маловивченими не лише є Україні, а й інших країнах [14, 24, 27] 

В умовах великих міст рідко зустрічаються тварини, у яких тою чи іншою мірою не була б по-
шкоджена печінка. Це також зумовлено як несприятливою екологією, так і неповноцінною, а часто 
надлишковою  годівлею, стресами, а головне гіподинамією [1]. Хвороби печінки у цих тварин, в 
основному, є наслідками або порушень годівлі, або інших хвороб, за яких ураження печінки є вто-
ринним. У собак досить часто у 45 % зустрічається гепатит інфекційної етіології [2, 12, 27, 28]  

Хвороби печінки характеризуються великою різноманітністю: можна спостерігати дистро-
фічні і некротичні процеси, розлади кровообігу, запальні та гіперпластичні явища, вади розвит-
ку й дефекти, травматичні ураження, пухлини тощо. Одні з цих хвороб є первинними, самос-
                                                      
© Коренєва Ж.Б., Чеботарьова Г.М., Голованова А.І., Лотоцький В.І., Кернова М.П., 2018. 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

39 

тійними захворюваннями, інші вторинними, що мають розвиток за багатьох інфекційних, пара-
зитарних та незаразних хвороб. [10, 21, 27] Серед гострих захворювань печінки  велике значення має 
масивний прогресуючий некроз печінки (стара назва – токсична дистофія печінки) [11, 15], а серед хро-
нічних – жирова дистрофія печінки [16, 20]. Ветеринарними спеціалістами проведено детальний 
аналіз значної кількості клінічних спостережень з ізольованою, поєднаною та множинною па-
тологією органів черевної порожнини та зачеревного простору, в структурі яких ураження се-
лезінки складають 35,9 %, печінки –  25,4 %, нирок –  21,6 % та інші травматичні ушкодження – 
17,1 %. [6, 9, 26, 29, 32] 

Метою роботи стало – вивчення розповсюдження патологія печінки у дрібних домашніх 
тварин в сучасних екологічних умовах міста Одеси. Для досягнення мети ми поставили завдан-
ня: визначити частоту виникнення хвороб печінки у дрібних тварин; встановити основні при-
чини виникнення захворювань печінки у дрібних тварин; виявити та охарактеризувати схиль-
ність до розвитку  хвороб печінки у видовому та  віковому аспектах; провести дослідження 
змін в морфологічному та біохімічному складі  крові за хвороб печінки. 

Матеріал і методи дослідження. Об’єктом дослідження  були собаки різних порід – паціє-
нти лікарень, які належать мешканцям міста Одеси та приміських районів. Матеріалом для 
проведення досліджень слугували: кров та сеча хворих тварин. Методи  дослідження: клініко – 
експериментальний – складався з клінічного обстеження тварин та аналізу даних [8, 14, 23]; 
гематологічний – для визначення показників  гемопоєзу;  біохімічний – для оцінки метаболіч-
ного стану організму [3, 5, 7, 11] та функціонального стану печінки; ехографія (УЗД) – з метою 
визначення розміру та об’єму печінки, а також для визначення її клітинної структури [4, 17-19, 
22, 24, 25, 30, 31, 33]. 

Основні результати дослідження. На першому етапі дослідження вивчали клінічні ознаки 
патологічних процесів в печінці собак та котів, порівнювали отримані результати з результата-
ми ультразвукового дослідження (УЗД) внутрішніх органів і біохімічного дослідження крові та 
сечі тварин. На другому етапі проводили порівнювання результатів УЗД, біохімічного дослі-
дження з результатами патоморфологічних змін в організмі тварин, що загинули. Шляхом ана-
лізу виявляли зв’язок між окремими патологічними процесами і морфологічними змінами в пе-
чінці собак, а також з анамнестичними даними зібраними під час досліджень.  

За час дослідження було обстежено 243 собаки та 95 котів, з них у 75 собак та у 27 котів бу-
ли встановлені різноманітні патологічні процеси в печінці. Таким чином, згідно з проведеним 
дослідженням відсоток захворюваності у собак – 30,8 %, а у котів –28,4 %  (табл. 1). 

 
Таблиця 1 –  Захворювання печінки у собак та котів 

Собаки Коти 

 Патологічний процес % Патологічний процес % 

1 Гепатит 28 Гепатит 22,9 
2 Метастази пухлин 13,9 Гепатопатологія 13,5 
3 Стероїдна гепатопатологія 1,8 Метастази пухлин 12,8 
4 Пасивне кровонаповнення 9,1 Ліпідоз 11,0 
5 Некроз 8,1 Пасивне кровонаповнення 10,7 
6 Гепатопатія 8,4 Некроз 9,9 
7 Порто-системні шунти 5,7 Атрофічна дистрофія 3,8 
8 Кистоз печінки 5,6 Порто-системні шунти 2,5 
9 Фіброз 4,1 Мієлопроліферативні захворювання 2,1 

10 Ліпідоз 3,9 Гіперплазія 1,9 
11 Первинні пухлинні ураження 3,8 Інфекційний перитоніт 1,7 
12 Цироз 2,3 Інші 7,2 

 
Із багатьох патологічних процесів в печінці собак і котів переважають процеси запального і 

дистрофічного характеру, тобто гепатити різної етіології  
(у собак у 18 %  та котів 22,9 %), гепатопатології ( відповідно 7,2 % та 13,5 % ), ліпідози (3,9 

та 11,0 %), пасивне переповнення кров’ю  ( 9,1 та 10,7 % ), некрози ( 8,1 та 9,9 %),  цирози  ма-
ють не значний відсоток ( 2,3 % ), але дана патологія є дуже небезпечною. В більшості випад-
ків, саме цирози  були прямою або непрямою причиною загибелі тварин і як  свідчать фахівці, 
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смертність від цирозу печінки має стійку тенденцію до росту. Це, в першу чергу, пов’язано з 
тим, що це незворотній дифузний процес. 

Злоякісні пухлини печінки (первинні та метастатичні) у собак та котів мають високий від-
соток (13,9 та 12,8 % ). У зв’язку з цим необхідно дослідити етіологічні фактори, які спричиня-
ють розвиток злоякісних пухлин.  

Основні етіологічні чинники: інфекція та інвазія (віруси, бактерії,  протозоонози); пухлини 
(лімфосаркома, аденома, аденокарцинома); запальні процеси (гострий панкреатит, гострий ко-
літ, гострий гепатит); перевантаження печінки (ліпідози); ураження жовчних протоків  холан-
гіт, закупорка жовчних протоків) та інші. Але провідна роль в етіології належить хронічним 
печінковим захворюванням, пов’язаних з вірусом інфекційного гепатиту м’ясоїдних, з годівлею 
тварин кормами шкідливими для паренхіми печінки, з надходженням до організму гепатоток-
сичних отрут. 

Клінічні симптоми захворювань печінки мають прояв у вигляді порушень в системі трав-
лення (гострий перебіг – блювота, діарея, нудота, інколи геморагії, спотворення апетиту; хроні-
чний перебіг – анорексія, крім того, у собак спостерігається повна або часткова відсутність за-
барвлення кала, кахексія); в нервовій системі ( гострий і хронічний перебіг – загальна слабкість, 
кома, порушення загального стану, сліпота, конвульсії, тремор, рух по колу); у системі сечови-
ділення (хронічний перебіг – поліурія, полідипсія, уролітіаз); порушення гомеостазу (портальна 
гіпертензія, жовтяниця, асцит).  

Як видно з даних історій хвороб, у всіх тварин спостерігались типові симптоми патології 
печінки: збільшення та болючість її ділянки за пальпації та перкусії, неоднорідність структури 
(за проведення УЗД), значне підвищення ехогенності печінки, а у деяких тварин і жовчного мі-
хура, наявність в тканині печінки вузликів, круглястих утворень, тяжів, зон некрозу та гемора-
гій, які мають пухлинну природу. Дані УЗД підтверджували гематологічні  дослідження крові. 

Усі порушення функції печінки супроводжуються змінами гематологічних показників крові 
так, як печінка бере участь у підтримці гомеостазу. Деякі показники наведено в таблиці 2. 

Гематологічні показники у хворих тварин свідчать про розвиток анемії, що підтверджується 
зниженням вмісту гемоглобіну та еритроцитів в одиниці об’єму крові. Про розвиток запальних 
процесів в організмі, свідчить лейкоцитоз.  

 
Таблиця 2 – Гематологічні та біохімічні показники у хворих тварин 

Показник 
Одиниця 
виміру 

Норма Хворі тварини  

Гемоглобін Г/л 110 – 170 105+8,7 ↓ 
Еритроцити Т/л 5 – 8,5   4,86+0,5 ↓ 
Лейкоцити Г/л 8,5 – 10,5 12,4+1,8 ↑ 
AСT  нкат/л <314 616,0+33,0 ↑ 
AЛT  нкат/л <361 752,0+28,0 ↑ 
Глюкоза ммоль/л 3,3 – 4,5 5,8+0,2 ↑ 
Білірубін мкмоль/л  3,05– 3,40 6,86+0,2 ↑ 
Загальний білок г/л 62 – 82 58,4+4,3 ↓ 

 

Порушення білоксинтезуючої функції печінки проявлялось гіпопротенемією; пігментної – збі-
льшенням кількості білірубіну. В сироватці крові тварин підвищилась активність АСТ, АЛТ (осно-
вних клітинних ферментів), що свідчить про гіперферментацію, яка характеризує порушення стру-
ктури часток печінки і початок розвитку синдрому цитолізу гепатоцитів. Активність АСТ, АЛТ 
досить висока в гепатоцитах, тому навіть незначне їх пошкодження зумовлює збільшення активно-
сті цих ензимів у крові (за гострого перебігу гепатиту активність АСТ підвищується у 5-10 разів, за 
хронічного у 1,5-3 рази).  Окрім гіперферментемії, за синдрому цитолізу спостерігається збільшен-
ня концентрації  кон’югованого білірубіну в сироватці крові. У тварин розвивався синдром функці-
ональної недостатності печінки, цитолізу і холестазу. Причиною холестазу є  дистрофічні процеси в 
печінці, оскільки активність АСТ та АЛТ досить велика. 

Висновки.  1. Відсоток захворюваності печінки у собак – 30,8 %, а у котів –28,4 % із зага-
льної кількості захворювань. 2. Захворювання печінки проявляються у вигляді порушень в сис-
темі травлення (гострий перебіг – блювота, діарея, нудота, інколи геморагії, спотворення апе-
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титу; хронічний перебіг – анорексія, крім того, у собак спостерігається – повна або часткова 
відсутність забарвлення кала, кахексія.); в нервовій системі (гострий і хронічний перебіг – зага-
льна слабкість, кома, порушення загального стану, сліпота, конвульсії, тремор, рух по колу); у 
системі сечовиділення (хронічний перебіг – поліурія, полідипсія, уролітіаз); порушення гомеос-
тазу (портальна гіпертензія, жовтяниця, асцит). 3. За патології печінки у тварин розвивається 
синдром функціональної недостатності печінки, цитолізу і холестазу. 4. Ультразвукове дослі-
дження (УЗД) є ефективним методом діагностики хвороб печінки. Під час його проведенні у 
всіх тварин ми спостерігали неоднорідність структури печінки, значне підвищення ехогенності, 
а у деяких тварин і жовчного міхура. Дані УЗД підтверджували біохімічні дослідження крові. 
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Мониторинг нарушений функции печени у мелких животных в современных экологических условиях . 
Коренева Ж.Б., Чеботарева А.М., Голованова А.И.,Лолоцкий В.И., Кернова М.П.,   
Общей закономерностью при поражении печени является развитие ее недостаточности, которая характеризуется 

частичным или полным нарушением основных ее функций. Недостаточность печени – это состояние, при котором 
функциональная деятельность печени не обеспечивает поддержание гомеостаза. Изменения обмена веществ в орга-
низме животных, снижение неспецифической резистентности организма, длительная интоксикация создают предпо-
сылки к развитию различных заболеваний. В условиях больших городов, редко встречаются животные, у которых в 
той или иной мере не была бы повреждена печень. Это также обусловлено как неблагоприятной экологией, так и 
неполноценным, а часто избыточным питанием, стрессами, а главное гиподинамией. Болезни печени у этих живот-
ных в основном являются следствием или нарушений кормления или других болезней, при которых поражения пе-
чени является вторичным. Поэтому очень важное значение имеет своевременный контроль за состоянием обмена 
веществ в организме животных, ранняя диагностика гепатодистрофии, принятия срочных мер при возникновении 
заболевания. Целью работы является изучение распространения нарушений функции печени у мелких животных в 
современных экологических условиях города Одессы.  

Проанализирована частота возникновения болезней печени у мелких животных, установлены основные причи-
ны возникновения заболеваний печени, склонность к развитию болезней печени в видовом и возрастном аспектах; 
проведено исследование изменений в морфологическом и биохимическом составе крови при болезнях печени. При 
патологии печени у животных развивается синдром функциональной недостаточности печени, цитолиза и холестаза.  

Ультразвуковое исследование является эффективным методом диагностики болезней печени. При проведении 
эхографии у всех животных мы наблюдали неоднородность структуры печени, значительное повышение эхогеннос-
ти, а у некоторых животных и желчного пузыря, наличие в ткани печени узелков, кругловатых образований, тяжей, 
зон некроза и геморрагии, которые имеют опухолевую природу. Данные эхографии подтверждали гематологические 
и биохимические исследования крови. 

Ключевые слова: собаки, кошки, патология, печень, недостаточность, гепатопатология, гематология, биохи-
мия, эхография. 

 
Monitoring of liver dysfunction in small animals in modern environmental conditions. 

Koreneva Zh.,  Chebotaryova G., Golovanova A., Lototsky V., Kernova M. 
The general rule in the liver damage is the development of its insufficiency, which is characterized by a partial or com-

plete violation of its basic functions. Insufficiency of the liver is a condition in which the functional activity of the liver does 
not ensure the maintenance of homeostasis. Changes in metabolism in the body of animals, reduction of nonspecific re-
sistance of the organism, prolonged intoxication create prerequisites for the development of various diseases. In the condi-
tions of large cities, there are rarely animals, in which the liver was not damaged in one way or another. This is also due to 
both unfavorable ecology and inadequate, and often excessive nutrition, stress, and most importantly, hypodynamia. Diseases 
of the liver in these animals are mainly the result of either disorders of feeding or other diseases in which liver damage is 
secondary. Therefore, timely monitoring of the state of metabolism in the animal body, early diagnosis of hepatodystrophy, 
and urgent measures in the event of a disease are very important. The aim of the work is to study the spread of liver function 
disorders in small animals in the modern ecological conditions of the city of Odessa.  

The article analyzes the incidence of liver diseases in small animals; the main causes of liver diseases, the tendency to 
develop liver diseases in species and age, are established; A study of changes in the morphological and biochemical composi-
tion of blood in liver diseases was made. At a pathology of a liver at animals the syndrome of functional insufficiency of a 
liver, a cytolysis and a cholestasis develops.  

243 dogs and 95 cats were examined, of which 75 dogs and 27 cats had various pathological processes in the liver. Thus, 
according to the research conducted, the percentage of the disease in dogs – 30,8%, and in cats -28,4%. 
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Of the many pathological processes in the liver of dogs and cats, the processes of inflammatory and dystrophic nature 
prevail, that is, hepatitis of different etiology 

(in dogs with 18% and cats 22.9%), hepatopathology (7.2% and 13.5% respectively), lipids (3.9% and 11.0%), passive 
overcrowding (9.1 % and 10.7%), necrosis (8.1% and 9.9%), cirrhosis is not the highest percentage (2.3%), but this patholo-
gy is very dangerous. In most cases, the cirrhosis itself was a direct or indirect cause of death of animals and, according to 
specialists, mortality from cirrhosis of the liver has a steady tendency to increase. This, above all, is due to the fact that this is 
an irreversible diffuse process. 

Malignant liver tumors (primary and metastatic) in dogs and cats have a high percentage (13.9% and 12.8%). In this re-
gard, it is necessary to investigate the etiological factors that cause the development of malignant tumors. 

Major etiological factors: infection and invasion (viruses, bacteria, protozoonoses); tumors (lymphosarcoma, adenoma, 
adenocarcinoma); inflammatory processes (acute pancreatitis, acute colitis, acute hepatitis); overload of the liver (lipids); 
damage to the bile duct cholangitis, blockage of the bile ducts) and others. The leading role in etiology belongs to chronic 
liver disease associated with the virus of infectious hepatitis carnivores, with feeding animals harmful to liver parenchyma, 
with the introduction into the body of hepatotoxic poisons. 

Clinical symptoms of liver disease are manifestations of disturbances in the digestive system (acute vomiting, diarrhea, 
nausea, sometimes hemorrhage, appetite disturbances, chronic course – anorexia, in addition, in dogs there is a complete or 
partial absence of feces, cachexia). ; nervous system (acute and chronic course – general weakness, coma, general state disor-
der, blindness, convulsions, tremor, circular motion); system of urination (chronic course – polyuria, polydipsia, urolithiasis); 
disturbance of homeostasis (portal hypertension, jaundice, ascites). 

All liver function impairments are accompanied by changes in blood and blood biochemical parameters, as the liver is 
involved in maintaining homeostasis.   

Hematologic indices of diseased animals testify to the development of anemia, which is confirmed by a decrease in the 
content of hemoglobin and erythrocytes per unit volume of blood. About the development of inflammatory processes in the 
body, shows leukocytosis. The activity of AST, ALT is quite high in hepatocytes, so even a minor damage to them causes an 
increase in the activity of these enzymes in the blood (in the acute course of hepatitis, the activity of AST rises 5-10 times, 
with the chronic – in 1,5-3 times). In addition to hyperfermentemia, in the cytolysis syndrome there is an increase in the con-
centration of conjugated bilirubin in serum. In animals, the syndrome of functional liver failure, cytolysis and cholestasis 
developed. The cause of cholestasis is dystrophic processes in the liver, since the activity of AST and ALT is quite large. 

Еchography (Ultrasound) is an effective method for diagnosing liver diseases. When carrying out echography in all ani-
mals, we observed heterogeneity of the liver structure, a significant increase in echogenicity, and in some animals and gall 
bladder, the presence of nodules, roundish formations, necrosis zones and hemorrhages in the liver tissue that are of a tumor 
nature. Echography data confirmed hematological and biochemical blood tests. 

Key words: dogs, cats, pathology, liver, insufficiency, hepatopathology, hematology, biochemistry, echography. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСБИОЗОВ  

ПРИ АБОМАЗОЭНТЕРИТЕ У ТЕЛЯТ 
 

На основании проведенных аналогий при различных нозологических единицах, имеющих единую профильную 
направленность, представляется возможным характеризовать дисбиоз стадийно, классифицировав его на 3 степени 
тяжести. Отмечено, что степень выраженности изменений количественно-качественного состава кишечной микро-
биоты определяет патогенетическую разницу в течении и продолжительности болезней в опытных группах. Сопос-
тавляя динамику клинического состояния животных и характеристик микробиоты, показана порочно-круговая взаи-
мосвязь между тяжестью болезни и дисбиозом, определены возможные критерии его клинической классификации. 

Ключевые слова: дисбиоз, классификация, телята, абомазоэнтерит, диспепсия  
 

Постановка проблемы, анализ основных исследований и публикаций. С момента открытия 
Левенгуком присутствия в организме человека и животных микроорганизмов прошло много вре-
мени. Научно доказано, что микробиота является не только самым древнейшим и приспособлен-
ным к жизни обитателем Земли, но и находится в сложных ассоциативных взаимодействиях с мак-
роорганизмом. Еще Уголевым А.М. (1964) отмечался большой вклад симбионтного (микробного) 
типа пищеварения в деградацию нутриентов пищи [1]. Большинство авторов единодушны в мнении 
о том, что взаимодействие между организмом человека и его микрофлорой может быть положите-
льным и негативным, характеризующимся агрессией аутофлоры против организма-хозяина [2–4]. В 
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здоровом организме симбиоз между макроорганизмом и дружественной с ним микробиотой  реали-
зуется по принципу комменсализма. Посредством этого реализуется динамическое равновесие в 
экосистеме «макроорганизм-микробиота-окружающая среда», определяемое в литературе как «эу-
биоз» [5]. Дисгармония в целостной и устойчивой кишечной экосистеме трактуется как дисбакте-
риоз [2–6]. В последние годы в медицинских трудах по микробиотике используется более коррект-
ный термин «дисбиоз». Под ним  понимается патологический процесс, обусловленный нарушением 
количественного и качественного состава компонентов микробиоценоза [6, 7]. Анализируя источ-
ники научной ветеринарной литературы, следует отметить достаточно узкое понимание исследова-
телями значения дисбиоза и его патологических следствий, преимущественно в причинно-
следственной взаимосвязи с расстройствами процессов пищеварения [1, 5, 8]. Согласно же данным 
журнала «Science» («Топ-10 научных достижений 2013») установлено значительное влияние кише-
чной микробиоты на функционирование всего организма человека, не исключая деятельности го-
ловного мозга. Данное открытие послужило основанием для формулирования концепции метабо-
лического дисбиоза, в соответствии с которой при подавляющем большинстве заболеваний внут-
ренних органов обнаруживается нарушение кишечного микробиоценоза [8]. В отечественных и 
зарубежных научных медицинских журналах опубликовано множество статей о роли дисбиоза в 
патогенезе функциональных заболеваний кишечника, сахарного диабета и ожирения, патологии 
сердечно-сосудистой и иммунной систем, головного мозга, печени и др. [8–12]. С целью детализа-
ции знаний о дисбиозе, преимущественно в медицине, был сделан ряд попыток его классификации. 
В основу систематизации знаний легли различные оценочные критерии нарушения кишечной мик-
роэкологии. По мнению большинства микробиологов, наиболее удачной является классификация, 
предложенная И.Б. Куваевой и К.С. Ладодо (1991), согласно которой нарушения эубиоза представ-
лены в зависимости от степени дисперсии микробного состава кишечника и ранжированы от 1 к 4 
уровню, характеризующих глубину выявленных изменений [2, 4].  Большинство исследователей 
единодушны в признании того факта, что особенности стратегии лечения  людей при болезнях, со-
провождающихся дисбиозом, независимо от его этиопатогенеза, в большой мере зависят от степени 
сдвига подвижного равновесия в кишечном нормобиозе. На наш взгляд, существующее медицинс-
кие классификации дисбиозов не могут экстраполироваться на животных, равно как и служить ба-
зой для планирования схем лечения, поскольку межвидовые количественно-качественные характе-
ристики микробиоты, равно как и факторная её чувствительность различны.  

Компилируя научное наследие в обсуждаемой области, результаты собственных наработок, 
а также многочисленные мнения практиков о неоднозначной терапевтической  эффективности 
биотических препаратов следует отметить, что отсутствие внятной клинической ветеринарной 
классификации дисбиозов не позволяет практикующим ветеринарным специалистам разраба-
тывать научно-обоснованные схемы борьбы с желудочно-кишечными болезнями у животных.    

В свете вышеизложенного, целью настоящего исследования явилась клиническое разделе-
ние дисбиозов у телят при незаразных желудочно-кишечных болезнях.   

Материал и методы исследований. Исследования проводились в условиях нескольких 
скотоводческих предприятий Беларуси, кафедры микробиологии и вирусологии, клинической 
диагностики УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». Объектом 
исследования являлись телята, больные абомазоэнтеритом, в возрасте 1-1,5 месяца и телята до 
10-дневного возраста с диагнозом диспепсия, материалом – фекалии, предметом – количест-
венный и качественный состав кишечной микробиоты. 

Для реализации цели исследований в условиях хозяйств были сформированы по принципу 
условных аналогов 2 опытных и 1 контрольная группы телят при каждом заболевании (n=25). 
Схема лечения всех больных телят, в силу этиопатогенетического единообразия, заключалась в 
применении средств диетотерапии, регидратационной, антимикробной  и детоксикационной 
терапии. Телятам первой группы в качестве антимикробного средства, имеющего в своём сос-
таве пребиотик лактулозу, применялся «Офламикс», животным второй – «Офлостин» и «Биоф-
лор», препараты назначались согласно инструкций по их применению. Контролем служили 
здоровые сверстники.  

Для изучения симбионтного микробиоценоза кишечника проводился отбор фекалий, в ко-
торых, согласно [11] определялось количество лакто- и бифидобактерий, энтеробактерий, аэро-
бных и анаэробных бацилл, стрепто- и стафилококков, грибов. Выделенные чистые культуры 
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идентифицировали по морфологическим, тинкториальным, биохимическим, культуральным 
свойствам в соответствии с рекомендациями [11].  

Результаты исследований. Анализируя результаты копрологического исследования телят, 
больных абомазоэнтеритом и диспепсией, в начале эксперимента было отмечено значимое 
снижение представителей индигенной микрофлоры в среднем на 31%, а также рост условно-
патогенных микроорганизмов более чем на 50% (р≤0,05). Наряду с этим из фекалий больных 
телят были выделены патогенные штаммы, не относящиеся к симбионтной микрофлоре толс-
той кишки. Выделяемые стафилококки проявляли гемолитические свойства, увеличение попу-
ляции кишечных палочек происходило преимущественно за счет штаммов с низкой фермента-
тивной активностью. Анализируя полученную совокупность цифровых характеристик дисбиоза 
и выраженность клинических его признаков, мы полагаем, что в начале указанных болезней 
кишечный дисбиоз имеет 3 (тяжелую) степени выраженности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Клиническая классификация кишечного дисбиоза у телят 

Степень 
дисбиоза 

Результаты копрологического исследования Результаты клинического исследования 

1 
(лёгкая) 

Количество (lg КОЕ/г):  
лакто- и бифидофлоры ниже 7,57;  
стрепто- и стафилококков ниже 6,1; анаэробных бацилл 
ниже 8,2;  
эшерихий коли (лактозопозитивных) выше 7,24;  
дрожжеподобных грибов ниже 5,91;  отсутствие пато-
генных штаммов микроорганизмов. 

Полифекалия полужидких каловых масс, с 
незначительной примесью слизи, адекват-
ная реакция на внешние раздражители, не-
значительная болезненность печени и брю-
шной стенки, умеренное усиление периста-
льтики сычуга и тонкой кишки, умеренный 
аппетит и жажда, некоторое снижение элас-
тичности кожи  

2 
(средняя) 

Количество (lg КОЕ/г):  
бифидо- и лактофлоры до 8,64 и 8,15; 
стрепто- и стафилококков до 6,01 и 6,13;  
анаэробных бацилл до 8,45;  
эшерихий коли (лактозопозитивных) ниже  7,56;  
эшерихий коли (лактозонегативных) выше 9,45;  
дрожжеподобных грибов до 6,81;   
наличие патогенных штаммов микроорганизмов   

Наличие синдромов: диарейного, эксикоза, 
интоксикации и острого абдоминального. 
Может отмечаться сладковато-гнилостный 
запах из ротовой полости, анемичность 
слизистых оболочек, болезненная дефека-
ция с вынужденными позами и частыми 
позывами к испражнению 

3 
(тяжелая) 

Количество (lg КОЕ/г): 
бифидо- и лактобактерий до 7,15 и 6,96;  
стрепто- и стафилококков выше 7,89 и 8,35;  
эшерихий коли (лактозонегативных) до 11,71;  
дрожжеподобных грибов до 7,58;  
анаэробных бацилл до 10,02;  
наличие патогенных штаммов микроорганизмов 

Диарея, полифекалия, изменение физичес-
ких свойств и примеси в кале, вялость, ас-
тения, болезненность печени и брюшной 
стенки, усиление перистальтики сычуга и 
тонкой кишки, снижение аппетита, жажда, 
олигоурия, сухость слизистых оболочек, 
снижение тургора кожи, признаки тяжелого 
эксикоза 

 
Через сутки в группах телят, больных абомазоэнтеритом, были отмечены межгрупповые ра-

зличия в динамике представителей кишечного симбиоза. Так в первой группе уже на этом этапе 
был установлен интенсивный значимый (р≤0,05) рост бифидо- и лактофлоры в среднем на 35%, 
во второй до 8,64 и 8,15 lg КОЕ/г (против 10,12 и 9,32 lg КОЕ/г  в контроле), что составило ме-
жгрупповую разницу в 19%. В отношении условных патогенов и патогенных штаммов было 
установлено закономерное значимое (р≤0,05) снижение в обеих группах, детерминированное, 
по-видимому, разной чувствительностью микроорганизмов к антимикробным препаратам. Та-
ким образом, интенсивная пролиферация индигенов в первой группе при межгрупповом срав-
нении, даже при сходной динамике некоторых условных патогенов позволяет констатировать 
разную степень изменений в опытных группах. Следуя этой логике, в первой группе нами была 
классифицирована 1 (лёгкая), а во второй – 2 (средняя) степень дисбиоза (таблица 1).    

К пятым суткам эксперимента у большинства телят из первой группы, больных абомазоэн-
теритом и диспепсией отсутствовали клинические признаки расстройства пищеварения. Ре-
зультаты исследования фекалий молодняка при абомазоэнтерите демонстрируют значимое 
(р≤0,05) численное преобладание бифидо- и лактобактерий у телят первой группы как при сра-
внении с контролем, так и со второй группой на 1-2 порядка логарифма. Установлена статисти-
чески незначимая межгрупповая разница по уровню анаэробных бацилл, а по количеству стре-
птококков она составила 1 порядок десятичного логарифма, с превалированием у телят второй 
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группы. На основании анализа полученых результатов, у телят второй группы, учитывая клас-
сификационные критерии дисбиоза, на момент исследования была констатирована 1 степень 
дисбиоза, схожая по описанию с таковой в первой группе (таблица 1). 

На 7 сутки у телят второй группы отсутствовали клинические признаки болезней, значения 
исследуемых показателей балансировали в 7-10%-ном диапазоне незначимой разницы с соот-
ветствующими контролями (р≥0,05), патогенные штаммы микроорганизмов выявлены не были. 
Следует отметить, что нами была установлена схожая динамика показателей кишечной микро-
биоты и у телят, больных диспепсией. Отличия состояли в том, что степень гомеостазирования 
показателей была менее интенсивной, чем у молодняка с диагнозом абомазоэнтерит.  

В основу представленной классификации легли результаты наших экспериментов, в ходе 
которых были диагностированы 3 степени дисбиоза. Согласно медицинской литературе, интен-
сивная пролиферация условных патогенов на фоне снижения колонизационной резистентности 
толстой кишки может привести к транслокации условно-патогенной микрофлоры из кишечного 
биотопа во внутреннюю среду организма, что авторами научных трудов классифицируется как 
4 степень дисбиоза [7]. В ходе наших исследований подобных результатов получено не было. 
Вместе с тем, исключать подобную тенденцию нельзя и данный вопрос требует дополнитель-
ных исследований.  

Выводы. На основании проведенных аналогий при различных нозологических единицах, 
имеющих единую профильную направленность, представляется возможным характеризовать 
дисбиоз стадийно, классифицировав его на 3 степени тяжести. Степень выраженности измене-
ний количественно-качественного состава кишечной микробиоты определяет патогенетичес-
кую разницу в течении и продолжительности болезней в опытных группах.  
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Клінічні аспекти дисбіозів за абомазоентериту у телят 
Курдеко О.П., Ковальонок Ю.К. 
На основі проведених аналогій за різних нозологічних одиниць, які мають єдину профільну направленість, є 

можливим характеризувати дисбіоз стадійно, класифікуючи його на 3 ступені важкості. Із вище викладеного, слід 
відмітити, що ступінь вираження змін кількісно-якісного складу кишкової мікробіоти визначає патогенетичну різни-
цю в перебігу і тривлості хвороб  у дослідних групах. Співставляючи динаміку клінічного стану тварин і характерис-
тик мікробіоти показало хибно-круговий взаємозв’язок між важкістю хвороби і дисбіозом, визначені можливі крите-
рії його клінічної класифікації. 

Ключові слова: дисбіоз, класифікація, телята, абомазоентерит, диспепсія 
 
Clinical aspects of disbioosis at abomazoenterite in calves 
A.Kurdeko, Y.Kavalionak  
It has been scientifically proven that the microbiota is not only the most ancient and habitable inhabitant of the Earth, but also is 

in complex associative interactions with a macroorganism. Most authors are unanimous in the opinion that the interaction between 
the human body and its microflora can be positive and negative, characterized by the aggression of the autoflora against the host 
organism. In a healthy organism, the symbiosis between the macroorganism and the microbiotics friendly with it is realized on the 
principle of commensalism. Through this, a dynamic equilibrium is realized in the ecosystem "macroorganism-microbiota-
environment", defined in the literature as "eubiosis." Disharmony in a holistic and stable intestinal ecosystem is treated as a dysbac-
teriosis. In recent years, a more correct term "dysbiosis" is used in medical works on microbiotic. 

Analyzing the sources of scientific veterinary literature, we should note a rather narrow understanding by researchers of 
the significance of dysbiosis and its pathological consequences, mainly in the cause-and-effect relationship with digestive 
disorders. According to the same journal, "Science" has established a significant effect of the intestinal microbiota on the 
functioning of the entire human body, not excluding the activity of the brain. 

This discovery served as the basis for the formulation of the concept of metabolic dysbiosis, in accordance with which, 
with an overwhelming majority of diseases of internal organs, there is a violation of intestinal microbiocenosis. 

In order to detail knowledge of dysbiosis, a number of attempts were made to classify it. The basis for the systematiza-
tion of knowledge was laid down by various assessment criteria for the violation of intestinal microecology. 

In the opinion of most microbiologists, the most successful is the classification proposed by IB. Kuvaeva and K.S. 
Ladodo (1991), according to which violations of eubiosis are presented depending on the degree of dispersion of the microbi-
al composition of the intestine and are ranked from 1 to 4 level, characterizing the depth of the revealed changes. 

Most researchers are unanimous in recognizing the fact that the features of the strategy of treating people with diseases 
associated with dysbiosis, regardless of its etiopathogenesis, largely depend on the degree of shift of mobile equilibrium in 
intestinal normobiosis. 

In our opinion, the existing medical classifications of dysbiosis can not be extrapolated to animals, nor can it serve as a 
basis for scheduling treatment regimens, since the inter-specific quantitative and qualitative characteristics of the microbiota, 
as well as its factor sensitivity, are different. 

Compiling the scientific heritage in the field under discussion, the results of our own findings, as well as the numerous 
opinions of practitioners about the ambiguous therapeutic effectiveness of biotic drugs, it should be noted that the lack of a 
distinct clinical veterinary classification of dysbiosis does not allow practicing veterinarians to develop scientifically based 
schemes for controlling gastrointestinal diseases in animals. 

Analyzing the results of a coprological study of calves with abdominal enteritis and dyspepsia, at the beginning of the 
experiment, a significant decrease in the representatives of the indigenous microflora was observed on average by 31%, and 
the growth of opportunistic microorganisms by more than 50% (p≤0.05). Along with this, from the faeces of diseased calves, 
pathogenic strains were isolated, not related to the symbiontic microflora of the large intestine. The isolated staphylococci 
showed hemolytic properties, the increase in the coliform population was mainly due to strains with low enzymatic activity. 
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Analyzing the obtained set of digital characteristics of dysbiosis and the severity of its clinical signs, we believe that at the 
beginning of these diseases intestinal dysbiosis has 3 (severe) degree of severity. 

A day later, in groups of calves with abdominal enteritis, intergroup differences in the dynamics of representatives of in-
testinal symbiosis were noted. Thus, in the first group, already at this stage, an intensive significant (p≤0.05) growth of bifi-
do- and lactoflora was observed on average 35%, in the second to 8.64 and 8.15 lg CFU/g (vs. 10.12 and 9.32 lg CFU/g in the 
control), which was an intergroup difference of 19%. 

Regarding the conditional pathogens and pathogenic strains, a significant (p≤0.05) decrease in both groups was found, 
determined, apparently, by the different sensitivity of microorganisms to antimicrobial agents. Thus, the intensive prolifera-
tion of the indigens in the first group in the intergroup comparison, even with similar dynamics of some conditioned patho-
gens, allows us to state a different degree of changes in the experimental groups. Following this logic, in the first group we 
classified 1 (light), and in the second group – 2 (medium) degree of dysbiosis.  

By the fifth day of the experiment, the majority of calves from the first group, who had abdominal enteritis and dyspep-
sia, had no clinical signs of digestive disorders. The results of the study of feces of young animals with abdomazoenteritis 
show a significant (p≤0.05) numerical prevalence of bifido- and lactobacilli in calves of the first group, both in comparison 
with the control and with the second group by 1-2 orders of the logarithm. A statistically insignificant intergroup difference 
in the level of anaerobic bacilli was established, and by the number of streptococci it was 1 order of the decimal logarithm, 
with prevalence in the calves of the second group. Based on the analysis of the results obtained, in the calves of the second 
group, taking into account the classification criteria of dysbiosis, at the time of the study, 1 degree of dysbiosis was found, 
similar in description to that of the first group. 

On day 7, the calves of the second group had no clinical signs of disease, the values of the studied parameters were bal-
anced in the 7-10% range of insignificant difference with the corresponding controls (р≥0,05), pathogenic strains of microor-
ganisms were not revealed. It should be noted that we have established a similar dynamic of intestinal microbiota in calves 
with dyspepsia. The difference was that the degree of homeostasis of the indices was less intense than in young animals with 
a diagnosis of abomasoenteritis. 

The presented classification was based on the results of our experiments, during which 3 degrees of dysbiosis were diag-
nosed. According to the medical literature, intensive proliferation of conditioned pathogens against the background of a de-
crease in colonization resistance of the colon can lead to the translocation of opportunistic microflora from the intestinal bio-
tope into the internal environment of the organism, which is classified as the 4th degree of dysbiosis by the authors of scien-
tific works. In the course of our research, similar results were not obtained. However, exclude such a trend is impossible and 
this issue requires additional research. 

Thus, on the basis of the analogies performed for different nosological units having a single profile orientation, it is pos-
sible to characterize dysbiosis in the staging of its development, classifying it into 3 degrees of severity. The degree of mani-
festation of changes in the quantitative and qualitative composition of the intestinal microbiota, apparently, determines the 
pathogenetic difference in the course and duration of the diseases under discussion in the experimental groups.  

Key words: dysbiosis, classification, cattle, abomasoenteritis, dispepsia  
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CORRECTION OF ANEMIA SYNDROME IN SPORT HORSES  
 

У статті представлені принципи корекції анемічного синдрому в спортивних коней. Проведено аналіз результатів дос-
лідження гематологічних показників в спортивних коней. Показано, що у коней після фізичного навантаження розвиваєть-
ся анемія гемолітичного ґенезу,оскільки в крові зростає концентрація загального білірубіну та вміст феруму. 

Застосування спортивним коням під час фізичного навантаження препаратів метаболічної дії (Роборанте Калієр 
та Ронколейкін) сприяє  відновленню показників еритроцитопоезу (збільшеннч кількості еритроцитів, вмісту гемо-
глобіну, величини гематокриту), нормалізує постачання тканин оксисеном та усуває наслідки гіпоксії. 

Ключові слова: анемічний синдром, роборанте калієр, ронколейкін, спортивні коні. 
 

Carrying out a single screening of blood indices is used to compare the results with physiological 
norms, and the benefit of regular laboratory blood tests allows us to assess the response of horses to 
physical activity and training [1]. 

In horses, physical activity is accompanied by changes in hematological indices due to the devel-
opment of hypoxia, is an answer to the provision of tissues with oxygen, and is aimed at maintaining 
homeostasis of the organism [2, 3]. 
                                                      
© Maksymovych I.А., Slivinskа L.G., 2018. 
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Changing hematological parameters for anemic syndrome may occur with insufficient assimilation 
of ferrum, vitamin B12, folic acid in diseases of the gastrointestinal tract, during pregnancy and lacta-
tion [4], as well as in difficult physical work [5]. 

The main method of diagnosis of anemia is general blood test [6], and the obtained results may be 
useful fo clinicians who, under practical conditions, encounter the problem of diagnosis of the disease 
in animals [7]. 

There is a known pathophysiological condition in sports medicine called "athletic anemia", which 
is characterized by low hemoglobin, hematocrit and the number of red blood cells [8, 9, 10]. The eti-
ology of this condition is multifactorial, and one of the reasons may be an increase in blood volume 
that occurs immediately after training [11], or a long period of training that is set up in athletes [12]. 
The pathological condition, called "athletic anemia," is associated with episodes of intravascular he-
molysis caused by physical activity [13, 14, 15]. After physical activity, anemia of hemolytic origin 
was also recorded in sport horses [16]. During the maximum physical activity, hemoglobin was de-
tected in the urine of horses [17, 18].  

In horses for physical load, there is a need for more maintenance of organs and tissues with energy 
and oxygen, and the ability of animals to load is limited by the efficiency of supply of oxygen to work-
ing muscles [19]. 

The purpose of the work was to determine the effectiveness of the use of metabolic therapy for the 
correction of anemia syndrome in sports horses. 

Material and methods. Sport horses, in the classical forms of equestrian sport of the Ukrainian 
warmblood (n = 20), Hanoverian (n = 15) and Westphalian (n = 15) breeds were included in the study. 
The average age of horses was 8.4 ± 0.71 g. (3.5-16.0 g.), weight – 479.4 ± 8.54 kg (350-605 kg). 

The horses were examined clinically and their hematological parameters were analyzed. The effec-
tiveness of metabolic therapy, which included the injection to Roborante Calier 20.0 ml subcutaneous-
ly for 6 days and Roncoleukinum – injected 3 times 500,000 IU subcutaneously at 48 hours intervals 
was studied 10 days after the treatment.  

The research was conducted in the middle of the season of intensive use of sport horses during in-
ternal competitions. The daily training corresponded to the curriculum according to the use of animals 
in the sport. During treatment, the horses were subjected to physical activity of medium intensity for 
of 1 hour: walk – 5 minutes; rising trot – 10 minutes; walk – 5 minutes; sitting trot – 10 min; walk – 
10 minutes; gallop with transition to a walk – 10 min; walk – 10 min. 

Animals are kept in individual boxes, feeding is carried out three times a day by traditional food: 
oats, herbs, herbs from different grass, carrots, with taking into account individual needs. The ration of 
sport horses was additionally supplemented with mineral-vitamin mixtures. The composition of the 
ration provided a daily need for energy, protein, minerals and vitamins, in accordance with the stand-
ards for sports horses feeding [20]. The animals had unlimited access to water. 

Blood for research was taken after a maximum load at a distance of 1600 m.  
The overall blood test was examined on an automatic hematologic analyzer Mythic 18 (Orphee 

S.A., Switzerland) using PZ Cormay S.A. reagents. (Poland). 
Blood count was based on the number of red blood cells (RBC), hemoglobin content (Hb), hema-

tocrit (PCV), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean 
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), red blood cell distribution width (RDW), width of 
distribution of red blood cells in volume (RDW-SD), number of leukocytes (WBC) and thrombocyte 
(PLT), thrombocrite (PCT), mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDV).  

In the blood serum of horses, the content of the ferrum and the concentration of total bilirubin 
were determined using an automatic biochemical analyzer Mindray BS-120 (China) using PZ Cormay 
S.A. reagents (Poland). 

The mathematical processing of the results was carried out using the Microsoft Office Excel soft-
ware with the help of generally accepted methods of variation statistics with an estimation of the aver-
age (M), its errors (m), probability was established according to Student's t-criterion. 

Results and discussion. The research revealed that in sport horses with metabolic disorders, anemic 
syndrome appeared after physical activity [5]. In clinically healthy animals after physical activity the 
number of erythrocytes (p <0.01-0.001), the hemoglobin content (p <0.05-0.001) and the hematocrit 
value (p <0.01-0.001) is increased in blood, which ensures the transport of oxygen due to the high de-
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mand for it in tissues. In horses with metabolic disorders, the number of erythrocytes, hemoglobin 
content and hematocrit value after physical activity have a tendency to increase, which is the result of 
the development of anemic syndrome in animals [5].  

In blood serum of horses after physical activity, the concentration of total bilirubin is also in-
creased: in the horses of Ukrainian warmblood by 22%, in the Hanoverian – by 3.5% in comparison 
with the indicators before load, and by 22.2% (p <0.05) in the Westphalian breeds horses [21]. In sport 
horses of the Ukrainian warmblood breed for anemic syndrome, the total bilirubin was significantly 
higher (63.5%; p <0.01) in comparison with the indicator for loading and compared with clinically 
healthy animals (34.0%; p <0.05). In the horses of the Hanoverian and Westphalian breeds for anemic 
syndrome, the total bilirubin was significantly higher (39.1%, p <0.01 and 59.8%, p <0.001) in com-
parison with the index before load and compared with clinically healthy animals (34.4 %, p <0.01 and 
30.8%, p <0.01), respectively. 

The content of total bilirubin in sport horses the next day after exercise was elevated [22, 23, 24]. 
It was found out, that athletes, after an intensive training program, tend to have a deficiency of fer-

rum, which may lead to the development of anemia [10, 25]. There is an assumption that the present 
pathogenesis mechanism is associated with the accumulation of ferrum in the liver, which during long 
training periods limits the use of the element from the bone marrow and reduces its availability for 
hemopoiesis [13]. 

The decrease in the concentration of ferrum in the blood of horses [26] is associated with a perma-
nent loss and decrease in the absorption of the element in the gastrointestinal tract [27]. Compared to 
the animals used in recreation, the content of the ferrum in sport horses was higher than the control 
values (13.0-25.0 µmol/l) [28] and associated with the intensification of erythropoiesis, which is re-
flected in high values of erythrocytes, hemoglobin and hematocrit. However, other authors [29, 30] 
showed high levels of ferrum in healthy adult horses (29.33 µmol/l), while [31] found significantly 
lower rates (12.03-18.29 µmol/l). 

Our research have shown that the concentration of ferrum in blood serum of sports horses before 
and after exercise was elevated (Fig. 1). 

 

Fig. 1. The content of ferrum in blood serum of sports horses before and after physical activity. 
 
Our results are consistent with the literature data, which showed an increase in the content of the 

ferrum was registered in athletes [32, 33] and sport horses [34, 35]. This may be due to  hemoconcen-
tration caused by physical load. But, other authors have shown [36] that the athlete's concentration of 
ferrum in serum increases 30 minutes after the load, and, consequently, it is not related to haemocon-
centration. It is obvious that the ferrum content in serum is associated with hemolysis of erythrocytes, 
caused by exercise in horses [37]. 

The analysis of the results showed that the use of Roborante Kalier and Roncoleukinum in the 
treatment of sport horse contributed to a possible increase in the number of red blood cells in the 
blood: in the animals of Ukrainian warmblood (7.8%; p <0.05), Hanoverian (10.2%; p <0.05) and 
Westphalian (11.1%; p <0.05; Table 1) breeds. In the blood of horses, a probable increase in the con-
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centration of hemoglobin was detected by 7.4% (p <0.05), 9.6% (p <0.05) and 7.8% (p <0.05), respec-
tively, compared to the period before treatment (Table 1). 

In sport horses an increase of hematocrit is observed: Ukrainian warmblood (7.8%; p <0.05), Han-
overian (9.4%; p <0.05) and Westphalian (7.6%; p <0.05; Table 1) breeds.  

 
Table 1 – Morphological indices of blood of sports horses for anemic syndrome and after treatment  

B
re

ed
s 

of
  

ho
rs

es
 Treat-

ment 
period 

RBC,  
1012/L 

Hb,  
g/l 

НСТ,  
% 

MCV,  
fl 

MCH,  
pg 

MCHС,  
g/dl 

RDW,  
% 

RDW-SD,  
fl 

U
kr

ai
ni

an
 

w
ar

m
bl

oo
d 

Before 
6.6–9.5 

7.7±0.20 
108.0–158.0 
128.8±3.29 

29.1–42.0 
34.4±0.94 

37.9–47.9 
44.5±0.69 

14.3–18.0 
16.5±0.25 

35.0–42.9 
37.5±0.68 

15.3–21.4 
19.1±0.44 

28.4–34.9 
32.3±0.50 

After  
7.0–10.4 

8.3±0.21* 
112.,0–165.0 
138.3±3.21* 

30.9–44.1 
37.1±0.86* 

37.3–47.1 
44.0±0.64 

14.5–19.0 
16.6±0.27 

36.0–42.1 
37.5±0.57 

15.1–21.7 
19.4±0.47 

28.3–35.1 
32.6±0.52 

H
an

ov
er

ia
n 

Before 
6.8–9.4 

7.8±0.25 
98.0–166.0 
127.4±3.98 

26.7–39.2 
33.0±0.98 

36.8–47.0 
42.6±0.88 

14.5–18.9 
16.5±0.45 

36.3–46.2 
38.7±0.63 

18.2–21.8 
20.5±0.27 

27.9–35.8 
31.6±0.77 

After  
7.1–10.6 

8.6±0.28* 
109.0–176.0 
139.6±4.21* 

28.7–43.0 
36.1±1.12* 

37.0–46.5 
42.5±0.79 

14.3–18.6 
16.4±0.40 

36.1–46.0 
38.5±0.57 

18.0–21.9 
20.6±0.31 

27.8–36.0 
31.0±0.71 

W
es

tp
ha

li
-

an
 Before 

6.0–8.5 
7.2±0.25 

114.0–136.0 
128.0±2.19 

30.1–39.8 
33.0±0.75 

41.7–47.9 
46.1±0.80 

16.4–19.7 
17.8±0.57 

36.3–41.8 
38.8±0.67 

18.4–21.3 
19.4±0.31 

32.3–35.0 
33.9±0.53 

After  
7.0–9.1 

8.0±0.24* 
112.0–169.0 
138.0±3.47* 

31.0–41.5 
35.5±0.72* 

42.0–48.1 
46.4±0.70 

16.4–18.8 
17.9±0.40 

36.0–41.4 
38.7±0.63 

18.6–21.2 
19.5±0.27 

31.3–35.5 
34.0±0.55 

* – р< 0,05 compared with the rates before treatment.  
 
Indices of red blood, including the mean corpuscular volume (MCV), the mean corpuscular 

hemoglobin (MCH) and the mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), the red blood cell 

distribution width (RDW) and the width of distribution of red blood cells in volume (RDW-SD) in 
sport horses of Ukrainian warmblood, Hanoverian and Westphalian breeds before and after treatment 
were almost similsr and did not differ statistically (Table 1).  

In sport horses after the treatment there is a tendency to increase the number of leukocytes: in 
Ukrainian warmblood breed by 1.3%, in the Hanoverian and Westfalian breeds by 7.0% and 2.8%, 
respectively (Table 2).  

 
Table 2 – Number of leukocytes and indicators of thrombopoiesis in sport horses for anemic syndrome and after 

treatment  

Breeds of 
horses 

Treatment 
period 

WBC,  
109/L 

PLT,  
109/L 

PCT,  
% 

MPV,  
fl 

PDV,  
% 

U
kr

ai
ni

an
 

w
ar

m
bl

oo
d 

Before 
4.9–10.1 
7.8±0.37 

37.0–169.0 
104.2±10.92 

0.021–0.107 
0.059±0.0058 

5.1–7.5 
5.7±0.16 

68.3–91.5 
80.1±1.90 

After  
4.8–10.4 
7.9±0.40 

54.0–176.0 
107.5±10.75 

0.027–0.120 
0.061±0.0060 

5.1–7.6 
5.9±0.17 

69.5–93.4 
82.,6±1.96 

H
an

ov
er

ia
n 

Before 
5.4–8.3 

7.1±0.23 
73.0–180.0 
113.1±9.80 

0.039–0.114 
0.063±0.0043 

4.9–7.0 
5.1±0.13 

68.5–93.1 
82.5±1.84 

After  
5.4–8.6 

7.6±0.27 
72.0–193.0 

119.7±10.37 
0.032–0.119 

0.067±0.0045 
4.9–7.7 

5.2±0.16 
68.0–95.3 
81.7±1.92 

W
es

tp
ha

li
-

an
 Before 
5.1–9.5 

7.1±0.49 
65.0–178.0 

106.4±11.23 
0.033–0.101 

0.060±0.0056 
5.0–6.5 

5.5±0.10 
74.0–98.3 
80.2±2.12 

After  
5.2–10.0 
7.3±0.47 

68.0–181.0 
111.7±10.57 

0.035–0.100 
0.063±0.0054 

4.9–6.2 
5.4±0.11 

73.7–94.1 
79.6±2.03 

 
The treatment did not have a negative effect on the indicators of thrombopoiesis in sport horses of 

all experimental groups (Table 2). 
It should be stated that suggested treatment had a positive effect on hemopoiesis, as the number of 

red blood cells, hemoglobin content and hematocrit value significantly increased. These changes can 
be explained by the greater biological availability of drugs used for treatment. 

Conclusion. 1. Anemia, that develops in sport horses during load is obviously of hemolytic gene-
sis, since the concentration of total bilirubin and the content of the ferrum increases in blood.  
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2. The use of preparation with metabolic action in sport horses during physical activity of (Ro-
borante Kalier and Roncoleukinum) contributes to the restoration of the indices of erythrocytosis (in-
crease in the number of erythrocytes, hemoglobin content, hematocrit values), normalizes the supply 
of tissues with oxygen and eliminates the effects of hypoxia.  

Perspectives for further research. To study the effectiveness of metabolic therapy for the treat-
ment and prevention of myocardial dystrophy in sport horses. 
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Коррекция анемического синдрома в спортивных лошадей 

Максымович И.А., Сливинска Л.Г. 
В статье представлены принципы коррекции анемического синдрома в спортивных лошадей. Проведен анализ 

результатов исследования гематологических показателей в спортивных лошадей. Показано, что у лошадей после 
физической нагрузки развивается анемия гемолитического генеза, поскольку в крови возрастает концентрация обще-
го билирубина и содержание фе-рума. Применение спортивным лошадям во время физической нагрузки препаратов 
метаболического действия (Роборанте Калиер и Ронколейкин) способствует восстановлению показателей еритроци-
топоезу (збильшеннч количества эритроцитов, содержания гемоглобина, величины гематокрита), нормализует снаб-
жение тканей оксисеном и устраняет последствия гипоксии.  

Ключевые слова: тощий синдром, роборанте калиер, ронколейкин, спортивные лошади. 
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А-, Е-ВІТАМІННИЙ ТА КАЛЬЦІЄ-ФОСФОРНИЙ ОБМІН  
У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ  
АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН 

 

У статті наведені результати клініко-біохімічних досліджень з науково-виробничої апробації вітамінно-
амінокислотного комплексу «Абетка для тварин». За клінічного дослідження птиці встановлено, що у курчат-
бройлерів дослідної групи, якій випоювали препарат у дозі 1 мл/л води на початку роботи ознаки, кон’юнктивіту 
відмічали у 3,4, перозу – у 3,1 % поголів’я. По завершенню експерименту у птиці групи досліду курчата з ознака-
ми кон’юнктивіту складали – 1,7 % (24 особини) та перозу – 1,3 % (9 голів). Тобто препарат у зазначені дозі спри-
чинив зменшення відсотку птиці з клінічними ознаками кон’юнктивіту та перозу. Вміст вітаміну А по завершен-
ню досліду (друге випоювання препарату) був більшим за нижню межу норми у 50 % птиці дослідної групи і в 
середньому становив – 183,9±6,51 мкг/100 мл, проти 159,6±4,81 мкг/100 мл у птиці групи контролю. За дослі-
дження мінерального обміну встановлено, що після дворазового застосування препарату 90 % птиці вміст кальцію 
був вищим за нижню межу норми. Тобто за третього відбору крові концентрація цього макроелемента у курчат 
контрольної групи складала 2,35±0,06 ммоль/л, а в дослідній групі, вона вірогідно (р<0,05) збільшувалася до 
2,54±0,04 ммоль/л. Різниця між вмістом загального кальцію у птиці третього і першого відбору дослідної групи 
склала 13 % (р<0,001). 

Ключові слова: курчата-бройлери, вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин», вітамін А, вітамін 
Е, загальний кальцій, неорганічний фосфор, магній. 
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Постановка проблеми. Інтенсивність метаболічних процесів в організмі птиці, порівняно 
з іншими видами сільськогосподарських тварин сприяє їх ранній скоростиглості та високому 
рівню продуктивності. За використання сучасних методів годівлі та правильно складених ра-
ціонах травна система практично усіх видів сільськогосподарських птахів, зокрема курчат-
бройлерів, має здатність досить добре перетравлювати білки тваринного походження, попов-
нюючи тим самим організм необхідними вітамінами та мінералами [1]. Проте виробничі по-
тужності багатьох підприємств з вирощування і утримання птиці м’ясного напряму продук-
тивності вимагають безперебійного надходження таких кормів. Забезпечити цей етап кормо-
вого ланцюга в умовах невисокої рентабельності аграрних птахопідприємств досить важко. 
Причиною тому є завищена вартість білкових компонентів корму. Використання преміксів 
нині є чи не єдиною складовою, яка оптимізує надходження вітамінно-мінеральної підкормки 
у складі раціону. Це дає змогу вивести ступінь метаболічних процесів на рівень, який би на-
самперед забезпечив досягнення відповідно закладеного генетичного потенціалу продуктив-
ної птиці. 

Тому роль нормуючих елементів живлення, таких як вітаміни, мінеральні елементи, аміно-
кислоти (балансуючі добавки) важко переоцінити [2, 3]. 

Птиця найбільш чутлива до дефіциту вітаміну А, що зумовлено певними особливостями йо-
го біосинтезу в організмі. До прикладу: для великої рогатої худоби, овець, свиней і коней 1 мг 
кристалічного бета-каротину еквівалентний 476 МО, або 143 мкг вітаміну А, для птиці – 1112, 
собак – 536, хутрових звірів – 277 МО [4]. Однак у крові птиці знаходяться лише сліди кароти-
ну (4–5 мкг/100 мл)» [5]. Це пояснюється практично не можливим використанням у їх годівлі 
зеленої маси за промислової технології утримання.  

Нестача ретинолу або ж порушення його обміну в організмі птиці проявляється керато-
кон’юктивітами, зниженням інтенсивності росту, появою атаксії та зниженням загальної резис-
тентності. За тривалого дефіциту вітаміну А у птахів відзначають кератинізацію слизової обо-
лонки дихальних шляхів, шлунка та кишечника, спричиняючи тим самим розвиток пневмонії й 
хвороб органів травлення [6]. 

Не менш важливим з точки зору забезпечення високих відтворних та продуктивних якостей 
птиці є вітамін Е, який також надходить в організм, головним чи переважно, з кормами рослин-
ного походження [7]. Його засвоєння із основного раціону складає лише 22,2 % з невеликим 
збільшенням до 28,8 % за умови внесення до 50 мг/кг корму [8]. Захворювання, що виникає у 
разі недостатнього надходження в організм вітаміну Е (токоферолу), супроводжується енцефа-
ломаляцією, міодистрофією або ексудативним діатезом [9, 10]. Тобто дози вітаміну Е, які у де-
кілька разів перевищують оптимальні, не забезпечують його пропорційне надходження та за-
своєння організмом птиці. За такої практики існує ймовірність спричинити негативний вплив 
на всмоктування та метаболізм інших вітамінів, зокрема – вітаміну D3 [11, 12]. Метаболізм ві-
тамінів напряму залежить від їх оптимального співвідношення в кормі та ступеня засвоєння 
[13]. Великі дози вітаміну А (30 тис. МО/кг корму) зменшують засвоєння та прояв фізіологічної 
дії холекальциферолу і навпаки [14–16]. 

Ефект міжвітамінних взаємозв’язків прямо впливає на засвоєння та використання низки мі-
неральних речовин. За порушення обміну вітаміну D3 зменшується всмоктування кальцію і фо-
сфору. Тривала нестача їх в організмі курчат провокує виникнення остеопорозу, остеомаляції й 
переломів трубчатих кісток [17, 18].  

Тому проблема вивчення дії синегрізму вітамінно-мінеральних препаратів різного фармако-
логічного направлення та форм випуску на обмін речовин в організмі продуктивної птиці в 
умовах птахогосподарств лише набуває своєї актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними C. Mata-Gómez [19] у кишечнику 
птиці всмоктується не каротин, а оксикаротиноїди, в яких А-вітамінна активність відсутня. 
Найактивніший каротиноїдів є β-каротин, за гідролізу якого ферментом β-каротин-15,15'-
діоксигеназою печінки (велика рогата худоба) і стінки тонкого кишечника (коні, птиця, свині, 
вівці, хижаки) утворюється одна молекула вітаміну А1 [20]. Кількість α-токоферолу необхідна 
для забезпечення притаманних йому фізіологічних процесів із кормом також надто обмежена. 
Єдиним джерелом надходження вітамінно-мінеральних складових комбікорму залишаються 
премікси та кормові добавки. З лікувально-профілактичною метою продуктивній птиці викори-



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

56 

стовують оральні полівітамінно-мінеральні комплекси. Тому питання синергізму дії вітамінів 
А, D3 і Е у таких комплексних препаратах залишаються досить суперечливими. 

До теперішнього часу не припиняються наукові пошуки з вивчення підвищених доз вітамі-
нів А і Е на обмін речовин і продуктивні якості сільськогосподарської птиці. У своїх дослі-
дженнях Кирилів Я.І. та ін. [21] відзначали позитивний вплив надмірних доз ретинолу і токо-
феролу на збільшення маси тіла курчат-бройлерів на 8,9 %, за рахунок збільшення грудних 
м’язів з 11,07 до 37,30 %, та зменшеня маси внутрішнього жиру. У противагу цьому  
Л.І. Апуховська [22, 23] експериментальним шляхом довела інгібувальний вплив підвищених 
доз α-токоферолу на синтез активного метаболіту вітаміну D3 – 25ОНD3 у печінці щурів, що 
безумовно має місце у світлі подальшого вивчення фізіологічної дії токоферолу на обмін холе-
кальциферолу в організмі тварин. Gallardoa M. [24] зазначає, що одночасне збільшення рівня 
вітаміну Е в раціоні (40 мг/кг) та ріпакової олії до (15 %) не призводили до накопичення токо-
феролу в м’язовій тканині курчат-бройлерів. У роботі Fathi M. [25] висвітлено, що за одночас-
ного згодовування у складі раціону 400 МО вітаміну Е та 0,3 % аргініну з питною водою у кур-
чат-бройлерів значно покращувалась серцево-легенева діяльність. Це проявлялося зменшенням 
смертності від асцитів, збільшенням приростів маси тіла та досить позитивно впливало на стій-
кість птиці до температурного стресу. 

Yılmaz S. et al [26] вивчав вплив вітаміну Е на показники пероксидного окиснення ліпідів у 
тканинах та крові курчат-бройлерів за вирощування на кормах вражених афлатоксином. Надмі-
рні концентрації вітаміну E значно знижували сироваткову активність АсАТ, АлАТ, ЛФ, ЛДГ 
та концентрацію сечовини. Таким чином було встановлено, що природний антиоксидантний 
ефект токоферолу може мати захисний ефект від токсичної дії та окисного стресу, викликаного 
афлатоксином. Провівши метааналіз 51 наукової праці, група науковців на чолі з M. Pompeu 
[27] зазначила, що додаткове внесення до раціону годівлі курчат-бройлерів вітаміну Е не впли-
нуло на прирости маси тіла. Було відзначено збільшення вмісту вітаміну Е в м’язах (р<0,001), 
концентрація поліненасичених жирних кислот не змінювалась, знижувалося перекисне окис-
нення ліпідів (р<0,01). Вміст загальних імуноглобулінів – збільшувався. Це дало підстави стве-
рджувати, що за раціонально збалансованої годівлі додаткове внесення токоферолу до кормової 
суміші у певний період вирощування має позитивний вплив, який полягає не у збільшенні при-
ростів маси тіла, а в покращені процесів пероксидного окиснення ліпідів у організмі птиці. 

Досліди з вивчення фізіологічної дії активних метаболітів вітаміну D3 –25(OH)D3, 
1,25(ОН)2D3 і 1α(OH)D3 за вмісту 2000 і 1600 МО на кг/корму, проведених А. Guerra на 952 до-
бових курчатах-бройлерах [28], довели їх позитивний ефект на висоту кишкових ворсинок на 
початку вирощування. Різні метаболіти вітаміну D3 не впливають на кінцеву вагу за винятком 
відносної маси кишечника і печінки у 21- і 42-денної птиці. Найкращі результати були у тва-
рин, які отримували 1,25(OH)2D3 за дози 2600 МО кг/корму. Це підтвердило дослідження, про-
ведені H. Tanaka [29] ще у 1982 році, які засвідчили безпосередню участь активних метаболітів 
вітаміну D3 у імунній відповіді за лейкемії у людей. M. Bozkurt [30] встановив, що підвищені 
дози 25(OH)D3, окремо або в комбінації з кальцієм і фосфором, поліпшують структуру грудних 
м’язів та збільшують відкладання у них мінеральних речовин. 

Дослідження з вивчення впливу на організм птиці препаратів Вітатон і Вітадепс як з вмістом 
бутилгідрокситолуол (БГТ), так і без нього в дозах, що перевищують потребу птиці в β-каротині в 
перерахунку на еквівалент вітаміну А в 7 разів (0,7 та 5,6 г/кг комбікорму відповідно), не змінюють 
клінічний стан, пригнічують лейкоцитопоез. Дози, що відповідають еквіваленту фізіологічної пот-
реби курчат-бройлерів у вітаміні А, що складає 0,1 та 0,93 г/кг комбікорму, стимулюють еритро- та 
лейкоцитопоез [31]. Подальшими дослідженнями Шевченко Л.В. доводить, що збільшені дози ви-
ще зазначених препаратів пригнічують імунопоез, водночас рекомендоване їх застосування – його 
стимулює [32]. О.І. Дух та С.О. Вовк [33], підсумовуючи одержані результати експериментальних 
досліджень доводять що рівень каротиноїдів у раціоні племінних курей у період інтенсивної несу-
чості істотним чином впливає на вміст загальних ліпідів і фосфоліпідів у жовтку яєць, печінці курей 
та ембріонах, а змінює жирнокислотний склад загальних ліпідів, збільшуючи кількість ненасичених 
жирних кислот у досліджуваних тканинах. 

Останнім часом у зв’язку з порушенням технологічного оснащення цехів з обробки комбікор-
мової сировини, створених безпосередньо на виробництві, виготовляється корм, який не відповідає 
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вимогам якості [34]. В такому випадку уникнути кормового дисбалансу як за токсикологічними так 
і за показниками вмісту поживних і вітамінно-мінеральних речовин досить важко. 

Таким чином, використання як додаткових джерел вітамінно-мінерального живлення різних 
за формою і фармакологічним складом ветеринарних препаратів і кормових добавок виправда-
не насамперед їх впливом на корекцію обміну речовин. У зв’язку з викладеним оглядом літера-
турних джерел, вважаємо окреслений напрям досліджень необхідним і актуальним. 

Мета досліджень. Вивчити вплив вітамінно-амінокислотного препарату «Абетка для тва-
рин» (розчин для перорального застосування виробництва ПрАТ «Технолог», м. Умань) на стан 
А-, Е-вітамінного та кальціє-фосфорного обмінів у курчат-бройлерів. 

Матеріал та методи досліджень. Експериментальні дослідження проводили у 2017 році на 
поголів’ї курчат-бройлерів кросу Cobb-500, навчально-виробничого центру Білоцерківського 
національного аграрного університету. 

Матеріалом для дослідження були 2886 курчат-бройлерів, поділених на контрольну та дос-
лідну групу по 1443 голови у кожній. Клініко-біохімічні дослідження проводили на 20 курчатах 
кожної із зазначених груп.  

Препарат випоювали з 12-добового віку упродовж 7 днів, з подальшою семиденною перер-
вою, після чого курчатам знову задавали препарат упродовж тижня в дозі 1 мл/л води (табл. 1). 
В 1 мл препарату «Абетка для тварин»  містяться діючі речовини: вітаміни А (ретинолу ацетат) 
– 5000 МО; D3 (холекальциферол) – 1000 МО; Е (токоферолу ацетат) – 10 мг; В1 (тіаміну гідро-
хлорид) – 2 мг; В3 (пантотенат кальцію) – 10 мг; В5 (пантотенова кислота) – 5 мг; В6 (піридок-
сину гідрохлорид) – 3 мг; В12 (ціанокобаламін) – 30 мкг; вітамін К3 – 1,0; DL-метіонін – 10 мг; 
L-лізин – 2,5 мг; Аргінін – 3 мг. 

 
Таблиця 1 – Схема виробничо-експериментальних досліджень з вивчення ефективності вітамінно-

амінокислотного препарату «Абетка для тварин» 

Група птиці 
Вік курчат, діб 

12–19 27–34 
Контрольна Основний раціон 
Дослідна Основний раціон + 1 мл/л води Абетка для тварин 

 

Кров для дослідження відбирали методом зажиттєвої пункції підкрилової вени [35]. Лабо-
раторні дослідження проводили на базі кафедри терапії та клінічної діагностики і лабораторії 
діагностики хвороб тварин ФВМ Білоцерківського НАУ. Кров досліджували перед випоюван-
ням, після курсу першого та другого періодів застосування препарату. А- і Е-вітамінний обмін 
вивчали за визначенням у сироватці крові: вітаміну А – методом Бессея у модифікації В.І. 
Левченка [36, 37], вітаміну Е – у реакції з 2,2-дипірідилом [38]; мінеральний метаболізм – 
дослідженням концентрації загального кальцію з реактивом Арсеназо-ІІІ, неорганічного 
фосфору – за VIS-варіантом у реакції з триетаноламіном (ТУ У 24.4-24607793-019-2003, дата 
останньої валідації 24.02.2017 р.). Всі перераховані методики виконувалися реактивами НВО 
«Філісіт-діагностика» з використанням напівавтоматичного біохімічного аналізатора Stat Fax 
1904+ (серійний номер 1904-5040). Результати досліджень статистично обраховували з викори-
станням програми Excel 2016. 

Курчатам усіх груп згодовували комбікорм, передбачений технологічною картою для вико-
ристання кросу птиці, який включав стартерний, ростовий та відгодівельний періоди.  

Результати досліджень та їх обговорення. Клінічним дослідженням курчат-бройлерів 11-
добового віку встановлено, що птиця рухлива й активна, має добру вгодованість та міцно розвине-
ний кістяк. Рогівка прозора, кон’юнктива рожевого кольору. Оглядом носових отворів засвідчено їх 
прохідність для повітря. Витікання, характерні для хвороби Ньюкасла, Інфекційного ларинготрахе-
їту, риніту неінфекційної етіології, не відмічали. Слизова оболонка язика, твердого піднебіння і хо-
ан рожевого кольору, без нашарувань. Воло за пальпації овальної форми, вміст кашкоподібної кон-
систенції. Грудочеревна порожнина – не збільшена. Слизова оболонка клоаки рожевого кольору, 
цілісна, без нашарувань. Температура тіла в середньому становила 40,3±1,01 °С. Птиця добре спо-
живала корм і пила воду. Основна маса курчат дослідної групи мала гребінь та борідку яскраво-
рожевого кольору. Оперення блискуче, гладеньке, розміщувалося рівними симетричними рядами 
уздовж тіла та мало природне для цього кросу забарвлення. Проведене клінічне дослідження птиці 
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показало, що у курчат-бройлерів дослідної групи, якій застосовували препарат «Абетка для тварин» 
на початку досліду ознаки кон’юнктивіту діагностували у 49 (3,4 %), перозу – у 45 (3,1 %) пого-
лів’я. По завершенню експерименту у птиці групи досліду (1405 голів) курчата з ознаками 
кон’юнктивіту складали – 1,7 % (24 особини) та перозу – 1,3 % (9 голів). Тобто, використання пре-
парату «Абетка для тварин» у дозі 1 мл/л води, привило до зменшення відсотку птиці з клінічними 
ознаками кон’юнктивіту та перозу. 

На початку виконання роботи встановлено, що концентрація ретинолу в сироватці крові ку-
рчат-бройлерів 11-добового віку обох груп була нижчою за норму. Зокрема, у 80 % курчат кон-
трольної групи його вміст був значно менший за норму (180–250 мкг/100 мл) і лише у двох го-
лів перетинав позначку у 175,8 та 175,4 мкг/100 мл. Середня концентрація ретинолу по даній 
групі становила – 148,3±7,72 мкг/100 мл (Lim – 115,2–175,8 мкг/100 мл), що вірогідно (р˂0,5) 
не відрізнялося від показників у курчат дослідної групи – 152,0±3,11 мкг/100 мл, (Lim – 136,4–
163,8 мкг/100 мл). Отримані результати досліджень є передумовою виникнення А-
гіповітамінозу і відповідних клінічних проявів даного захворювання. 

Після повторного відбору крові вміст вітаміну А у курчат контрольної групи фактично не 
змінився і складав 143,2±10,63 мкг/100 мл, тоді як у дослідної групи його концентрація дещо 
зросла: 160,7±5,77 мкг/100 мл, порівняно з початковими даними, проте вірогідної різниці між 
цими показниками не встановлено (р˂0,2, рис. 1). 

 

Примітка. **– р<0,01 порівняно з показником контрольної групи. 
 
Після завершення досліду вміст ретинолу в крові курчат обох груп набув більш помітних змін. 

Так, у курчат контрольної групи його вміст залишався нижче норми – 159,6±4,81 мкг/100 мл, що є 
характерним для А-гіповітамінозу. У 50 % птиці дослідної групи, концентрація ретинолу була бі-
льшою за нижню межу норми і в середньому зросла на 13,2 %, що становило – 183,9±6,51 мкг/100 
мл. Це вірогідно більше, ніж за першого узяття крові (р˂0,01), але не відрізнялося із птицею друго-
го відбору (р˂0,2). Між показниками вмісту ретинолу в сироватці крові курчат-бройлерів контро-
льної та дослідної груп після третього відбору була встановлена вірогідна різниця (р˂0,05). Це дає 
підстави стверджувати, що запропонована виробником доза препарату «Абетки для тварин» 1 мл/л 
води та кратність його випоювання може запобігти розвитку А-гіповітамінозу птиці. 

Вітамінів Е (токоферол) бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів, реакціях окиснення 
та відновлення, діє як стабілізатор у процесі обміну пероксидних і гідропероксидних сполук, 
кетонів та альдегідів. У курчат через нестачу токоферолу розвивається енцефаломаляція з хара-
ктерним ураження мозочка [39–41].  

До застосування препарату (перший відбір, 11-денні курчата) рівень токоферолу в курчат конт-
рольної групи був нижчий за норму (85–170 мкг/100 мл) і становив 84,3±2,42, а в дослідній – 
87,1±3,58 мкг/100 мл (р˂0,5). Через 7 днів після застосування препарату (другий відбір, 19-денна 
птиця) рівень вітаміну Е в сироватці крові курчат контрольної групи складав 83,1±2,85 мкг/100 мл. 
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Рисунок 1.  Вміст вітаміну А у курчат-бройлерів за використання 
препарату Абетка для тварин, мкг/100 мл
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Водночас у птиці групи досліду концентрація токоферолу була на 15,6 % більшою (р<0,05), із сере-
днім значенням – 98,5±5,50 мкг/100 мл (рис. 2). В контрольній групі після третього відбору крові 
рівень вітаміну Е становив – 84,0±5,51 мкг/100 мл, із незначною тенденцією до збільшення 
(85,9±5,16; мкг/100; р<0,5) мл в дослідній групі. 

–  

Примітка. *– р<0,05 порівняно з показником контрольної групи. 
 
Також було проведено дослідження показників макромінерального обміну за визначенням у 

сироватці крові птиці вмісту загального кальцію, неорганічного фосфору та магнію. Так, перед 
випоюванням препарату уміст загального кальцію в крові курчат контрольної групи був ниж-
чий за норму (2,25–3,0 ммоль/л) і становив 2,12±0,07 ммоль/л. У двох голів його концентрація 
була нижчою за 2,0 ммоль/л. Приблизно на такому ж рівні був і вміст кальцію в курчат-
бройлерів дослідної групи (2,21±0,09 ммоль/л; р˂0,5). 

За другим відбором крові (після першого випоювання препарату) у птиці контрольної та до-
слідної груп вміст загального кальцію склав 2,15±0,06 та 2,32±0,04 ммоль/л, відповідно (р˂0,1). 
Крім того, після завершення досліду (за третім узяттям крові) концентрація кальцію у курчат 
контрольної групи складала 2,35±0,06 ммоль/л, а в дослідній групі вона вірогідно (р<0,05) збі-
льшувалася до 2,54±0,04 ммоль/л (Lim 2,35–2,71). Відновлення іонної кальціємії відбулося у 9 з 
10 досліджуваних курчат і лише в одного його рівень був на позначці у 2,35 ммоль/л (нижня 
межа норми). Слід зауважити, що різниця між вмістом загального кальцію у птиці третього і 
першого відбору дослідної групи склала 13 % (р<0,001; рис. 3). 

 
Примітка. *– р<0,05 порівняно з показником контрольної групи. 
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Зазначені результати свідчать про те, що препарат «Абетка для тварин» має позитивний 
вплив на обмін кальцію в організмі курчат-бройлерів. 

Вміст неорганічного фосфору в сироватці крові курчат не мав вірогідної різниці (р<0,5) та 
відхилення від нормативних значень (2,2–2,7 ммоль/л). Зокрема, на початку його концентрація 
у контрольній групі становила 2,44±0,05 ммоль/л, за другим узяттям крові – 2,37±0,07 (р˂0,1), 
та третім – 2,51±0,08 ммоль/л. У свою чергу, в дослідній групі першого відбору його концент-
рація складала 2,36±0,10 ммоль/л, другого – 2,41±0,08 і третього – 2,38±0,06 ммоль/л (рис. 4). 

 
 
Обмін магнію у курчат контрольної та дослідної груп не мав вірогідних змін упродовж 

усього періоду досліду. Якщо у курчат контрольної групи за першого відбору крові його кон-
центрація становила 0,92±0,05 ммоль/л, то за другим – 0,93±0,04, а за третім взяттям – 
0,81±0,02 ммоль/л (р˂0,5). У курчат дослідної групи ці показники були схожі: 0,88±0,03, 
0,89±0,04 та 0,83±0,02 ммоль/л, відповідно, що вірогідно не відрізнялося (р˂0,5) не лише між 
собою, а й порівняно з показниками у курчат контрольної групи (рис. 5). 

 
 
Отже, за використання препарату Абетка для тварин було відзначено збільшення вмісту загаль-

ного кальцію у курчат-бройлерів дослідної групи, порівняно із показниками птиці контролю. Між 
вмістом неорганічного фосфору та магнію у курчат дослідної та контрольної групи вірогідної різ-
ниці не встановлено, а зміни їх вмісту упродовж дослідження були не вірогідними. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Клінічним дослідженням птиці 
встановлено, що у курчат-бройлерів дослідної групи, якій випоювали препарат «Абетка для 
тварин» у дозі 1 мл/л води на початку досліду ознаки кон’юнктивіту відмічали у 49 (3,4 %), пе-
розу – у 45 (3,1 %) поголів’я. По завершенню експерименту у птиці групи досліду збереженість 
склала 97,3 % (залишилося 1405 голів) із них: курчата з ознаками кон’юнктивіту складали 1,7 % 
(24 особини) та перозу – 1,3 % (9 голів). Тобто препарат у зазначені дозі спричинив зменшення 
відсотку птиці з клінічними ознаками кон’юнктивіту та перозу. 

2. Вміст вітаміну А по завершенню досліду (друге випоювання препарату) був більшим за ниж-
ню межу норми у 50 % птиці дослідної групи, і в середньому становив 183,9±6,51 мкг/100 мл, про-
ти 159,6±4,81 мкг/100 мл за відповідне значення у птиці групи контролю.  

3. За дослідження мінерального обміну встановлено, що після завершення експерименту в 
90 % птиці, вміст кальцію у крові був вищим за нижню межу норми. Тобто за третього відбору 
крові (друге випоювання препарату) концентрація цього макроелемента у курчат контрольної 
групи складала 2,35±0,06 ммоль/л, а в дослідній групі, вона вірогідно (р<0,05) збільшувалася до 
2,54±0,04 ммоль/л. Різниця між вмістом загального кальцію у птиці третього і першого відбору 
дослідної групи склала 13 % (р<0,001). 

Перспективою подальших досліджень є вивчення А-, Е-вітамінного і кальцієво-фосфорного 
обміну в курчат-бройлерів за дози вітамінно-амінокислотного комплексу «Абетка для тварин» 
– 2 мл/л води. 
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А-, Е-витаминный и кальцие-фосфорный обмен у цыплят-бройлеров при использовании препарата Азбу-

ка для животных 
А.Ю. Мельник  
В статье приведены результаты клинико-биохимических исследований по научно-производственной апробации 

витаминно-аминокислотного комплекса «Азбука для животных». При клиническом исследовании птицы установле-
но, что у цыплят-бройлеров опытной группы, которой выпаивали препарат в дозе 1 мл/л воды в начале работы при-
знаки конъюнктивита отмечали у 3,4, пероза – 3,1% поголовья. По завершению эксперимента у птиц группы опыта 
признаки конъюнктивита составляли – 1,7 % (24 особи) и пероза – 1,3 % (9 голов). То есть, препарат в указанных 
дозах вызвал уменьшение процента птицы с клиническими признаками конъюнктивита и пероза. Содержание вита-
мина А по завершению опыта (второе выпаивание препарата) было больше нижней границы нормы у 50 % птицы 
опытной группы, и в среднем составляло – 183,9±6,51 мкг/100 мл, против 159,6±4,81 мкг/100 мл у птицы группы 
контроля. При исследовании состояния минерального обмена установлено, что после двукратного применения пре-
парата у 90 % птицы содержание кальция было выше нижней границы нормы. То есть, после третьего отбора крови 
концентрация этого макроэлемента у цыплят контрольной группы составляла 2,35±0,06 ммоль/л, а в опытной группе 
она достоверно (р<0,05) увеличивалась до 2,54±0,04 ммоль/л. Разница между содержанием общего кальция в крови 
птиц третьего и первого отбора исследовательской группы составила 13 % (р <0,001). 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, витаминно-аминокислотный комплекс «Азбука для животных», витамин 
А, витамин Е, общий кальций, неорганический фосфор, магний. 

 
A-, E-vitamin and calcium-phosphorus exchange in chicken broilers for the use of Alphadet for animals 
Melnyk A. 
The purpose of research. To study the influence of the Vitamin-Amino Acid Preparation «Alphabet for Animals» (solu-

tion for oral application, production of PJSC «Technolog», Uman) on the state of A, E vitamin and calcium-phosphorus me-
tabolism in chicken broilers. 
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Material and methods of research. Experimental studies were conducted in 2017 on the number of broiler chickens of the 
Cobb-500 cross, a training and production center of the Bila Tserkva National Agrarian University. 

The material for the study was 2,886 broiler chickens, divided into control and experimental group of 1443 heads in each. Clin-
ical and biochemical studies were carried out on 20 chicks of each of these groups.The drug was dosed from a 12-day age for 7 days, 
followed by a seven-day break, after which the chickens were given a new dose of 1 ml / l of water during the week. 

Blood for examination was selected by the method of peritoneal subcutaneous vein puncture. Laboratory research was 
carried out on the basis of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics and the Laboratory for the Diagnosis of Ani-
mal Diseases of the Biomaterials of the Bila Tserkva NAU. The blood was examined before giving out, after the course of 
the first and second periods of the drug. A- and E-vitamin exchange were studied by definition in serum: vitamin A – by Bes-
sie's method in modification V.I. Levchenko, vitamin E – in reaction with 2'2-dipyridylum; mineral metabolism – a study of 
the concentration of total calcium with a reagent Arsenazo-III, inorganic phosphorus – for the VIS-variant in reaction with 
triethanolamine (TU U 24.4-24607793-019-2003, date of the last validation, 24.02.2017). All of the above-mentioned proce-
dures were carried out by the reagents of the Research Institute of Physics-based Diagnostics using the semi-automatic bio-
chemical analyzer Stat Fax 1904+ (serial number 1904-5040). The results of the studies were statistically counted using the 
Excel 2016 program. Chickens of all groups fed feed, provided by a technological card for the use of cross-bird, which in-
cluded starter, growth and fattening periods. 

The results of the work revealed that in the clinical study of broiler chickens in the experimental group, which was given 
a dose of 1 ml/l of water at the beginning of the work, the signs of conjunctivitis were noted in 3,4, perosus – in 3,1 % of the 
population. At the end of the experiment, in the experimental group, chickens with signs of conjunctivitis were 1,7 % (24 
individuals) and 1,3 % (9 heads). That is, the drug at the indicated dose caused a decrease in the percentage of poultry with 
clinical signs of conjunctivitis and perorus. The content of vitamin A at the end of the experiment (second release of the drug) 
was greater than the lower limit of norm in 50 % of the experimental group, and on average it was 183,9±6,51 µg/100 ml 
versus 159,6±4,81 µg/100 ml in the control group bird. For the study of mineral metabolism, it was found that after two-fold 
application of the drug in 90 % of the poultry, the calcium content was higher than the lower limit of normal. That is, for the 
third selection of blood, the concentration of this macroelement in the chickens in the control group was 2,35±0,06 mmol/l, 
and in the experimental group, it probably (p<0,05) increased to 2,54±0,04 mmol/l The difference between the content of 
total calcium in the third and first bird of the experimental group was 13 % (p<0,001). 

The prospect of further research is the study of A, E-vitamin and calcium-phosphorus metabolism in broiler chickens for 
doses of the Vitamin-Amino Acid Complex "Alphabet for animals" – 2 ml/l of water. 

Key words: chicken-broilers, vitamin-amino acid complex "Alphabet for animals", vitamin A, vitamin E, total calcium, 
inorganic phosphorus, magnesium. 
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН»  
НА ПОКАЗНИКИ ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ В ПОРОСЯТ 

 

Вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин» позитивно впливає на стан еритроцитопоезу в поросят на 
відгодівлі. Зокрема, через 14 днів застосування препарату кількість еритроцитів у поросят дослідної групи вірогідно збіль-
шилася, порівняно з контрольними показниками (6,62±0,15 Т/л), і склала 7,1±0,06 Т/л (р˂0,05); синтез гемоглобіну зріс на 
17,0 % (107,3±3,07 проти 91,7±1,46 г/л; р˂0,001); гематокритна величина збільшилася з 37,0±0,71 до 41,75±0,49 % 
(р˂0,001). У дослідних поросят відмічали й збільшення інших показників, які характеризують стан еритроцитопоезу: колі-
рний показник (+8,6 %; р˂0,05), середній уміст гемоглобіну в одному еритроциті (МСН; +7,7 %; р˂0,05) та середній об’єм 
еритроцита (MCV; +5,2 %; р˂0,05), порівняно з показниками у поросят контрольної групи. 

Ключові слова: вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин», поросята, анемія, еритроцити, гемо-
глобін, колірний показник, гіпохромемія, гіпохромія, гематокритна величина. 

 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. На ринку лікарських за-
собів існує багато ветеринарних препаратів, дія яких спрямована на корекцію обміну вітамінів, 
макро- чи мікроелементів у тварин різних видів. Застосування таких препаратів здійснюється 
переважно парентеральним шляхом, зокрема внутрішньом’язово чи підшкірно, проте відомо, 
що додавання ліків до корму або води також є одним з ефективних способів профілактики по-
рушень обміну речовин у свиней [1–5]. 
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У більшості останніх публікацій щодо лікування і профілактики анемії поросят раннього віку 
йдеться мова саме про ефективність препаратів, які використовуються індивідуально кожній твари-
ні. Серед таких ветеринарних препаратів значного поширення мають суїферовет, суїферовіт А, суї-
феровіт форте, сирепар, ферровет+В12, біофіт, антианемін, ферран, феролайф та ін. [6–11]. Водночас 
повідомлень у доступній літературі про вплив ліків, що задаються тваринам з кормом чи водою, на 
еритроцитопоез, обмін вітамінів, ліпідів та білків, макро- та мікроелементів, недостатньо. 

Мета дослідження – вивчити вплив препарату «Абетка для тварин на показники еритроци-
топоезу (вміст гемоглобіну та еритроцитів, гематокритну величину, колірні показники і серед-
ній об’єм еритроцитів) на поросят відгодівельного періоду. 

Матеріал і методи дослідження. В 1 мл вітамінно-амінокислотного комплексу «Абетка для 
тварин»  містяться діючі речовини: вітаміни А (ретинолу ацетат) – 5000 МО; D3 (холекальци-
ферол) – 1000 МО; Е (токоферолу ацетат) – 10 мг; В1 (тіаміну гідрохлорид) – 2 мг; В3 (пантоте-
нат кальцію) – 10 мг; В5 (пантотенова кислота) – 5 мг; В6 (піридоксину гідрохлорид) – 3 мг; В12 
(ціанокобаламін) – 30 мкг; вітамін К3 – 1,0; DL-метіонін – 10 мг; L-лізин – 2,5 мг; аргінін – 3 мг. 
Його застосовують коням, великій рогатій худобі, свиням та птиці для нормалізації гемоцито-
поезу й обміну речовин, підвищення загальної резистентності, профілактики та лікування по-
рушень обміну вітамінів та мікроелементів у жуйних і свиней, інтенсифікації росту молодняку.  

У досліді за принципом аналогів з урахуванням віку (2 міс.) та маси тіла (20–25 кг.) сфор-
мували 2 групи поросят (дослідну та контрольну) по 8 тварин у кожній. Поросятам дослідної 
групи препарат випоювали з водою у дозі з розрахунку 1 мл препарату на 10 кг маси тіла тва-
рини щодня упродовж 14 днів з перервою на тиждень через перших 7 днів застосування. Кров у 
поросят контрольної та дослідної груп відбирали перед застосуванням препарату та через 7 і 14 
днів його використання. 

Окрім виробничих показників, контроль за ефективністю препарату проводили лаборатор-
ним дослідженням крові. У стабілізованій крові визначали вміст гемоглобіну, еритроцитів, ге-
матокритну величину, середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ, МСН, пг) та сере-
дній об’єм еритроцитів (МСV, мкм3) з використанням автоматичного гематологічного аналіза-
тора Particle Counter (model PCE 170N, серійний номер 17084) [12]. 

Основні результати дослідження. Перед застосування препарату «Абетка для тварин» у 
свиней контрольної групи кількість еритроцитів коливалася в межах 6,1–7,1 Т/л і в середньому 
становила 6,5±0,12 Т/л, що відповідає нормі (6,0–7,5 Т/л). У поросят дослідної групи еритроци-
тів було дещо більше (+4,4 %), а середня величина (6,8±0,22 Т/л), проте різниця, порівняно з 
показником у поросят контрольної групи, була не вірогідною (р˂0,1; табл. 1). 

За другим узяттям (через 7 діб після другого введення препарату) крові кількість еритроци-
тів у поросят дослідної групи зросла на 8,7 % і склала 7,4±0,17 Т/л, що вірогідно більше 
(р˂0,05), ніж на початку досліду та порівняно з кількістю еритроцитів у поросят контрольної 
групи (6,6±0,22 Т/л; р˂0,05). 

Через тиждень після повторного випоювання препарату (третій відбір крові) вірогідна різ-
ниця кількості еритроцитів у поросят дослідної групи, порівняно з контрольною, зберіглася. 
Зокрема, у поросят дослідної групи середня кількість еритроцитів становила 7,1±0,06 Т/л, а в 
поросят контрольної групи – 6,62±0,15 Т/л (–6,8 %; р˂0,05; табл. 1). 

Вміст гемоглобіну у поросят контрольної групи на початку досліду коливався в межах 85,7–
105,4 г/л і в середньому становив 94,0±2,26 г/л, що відповідає показникам норми (90–110 г/л), 
хоча у 25% тварин гемоглобіну було дещо менше (85,7 та 88,6 г/л), що характерно для розвитку 
гіпохромемії. 

У поросят дослідної групи в цей час уміст гемоглобіну коливався від 90,3 до 98,3 г/л, а його 
середні дані (93,5±1,02 г/л) вірогідно не відрізнялися від показників у поросят контрольної гру-
пи (р˂0,1; див. табл. 1). 

За другим узяттям крові (через 7 днів після випоювання препарату) вміст гемоглобіну в по-
росят контрольної групи залишався без змін, порівняно з початковими даними (р˂0,1), а його 
середній уміст (93,1±1,69 г/л) був вірогідно меншим, ніж у поросят дослідної групи (102,4±3,93 
г/л; р˂0,05). При порівнянні вмісту гемоглобіну у поросят дослідної групи під час першого 
(93,5±1,02 г/л) та другого відбору крові нами встановлено, що різниця склала +9,5 % і була ві-
рогідною (р˂0,05). 
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Таблиця 1 – Показники еритроцитопоезу у поросят 

Відбір крові Група тварин 
Кількість 

еритроцитів, Т/л 
Вміст гемоглобіну, 

г/л 
Гематокритна 
величина, % 

1 
К 6,5 ± 0,12   94,0 ± 2,26 34,4 ± 0,70 
Д 6,8 ± 0,22   93,5 ± 1,02 35,1 ± 0,58 

2 
К 6,6 ± 0,22   93,1 ± 1,69 39,5 ± 1,24 
Д 7,4 ± 0,17 102,4 ± 3,93 40,5 ± 0,91 

3 
К 6,6 ± 0,15   91,7 ± 1,46 37,0 ± 0,71 
Д 7,1 ± 0,06 107,3 ± 3,07 41,7 ± 0,49 

С
ту
пі
нь

 в
ір
ог
ід
но
ст
і 

р° < 0,1 0,1 0,01 
р°° < 0,1 0,1 0,05 
р°°° < 0,1 0,1 0,1 
р' < 0,05 0,05 0,001 
р'' < 0,1 0,001 0,001 
р''' < 0,1 0,1 0,1 
р* < 0,1 0,1 0,1 
р** < 0,05 0,05 0,1 
р*** < 0,05 0,001 0,001 

Примітки:  к – контрольна група; д – дослідна група; р° < – різниця між показниками контрольної групи 1 і 2 
відбору; р°° < – різниця між показниками контрольної групи 1 і 3 відбору; р°°° < – різниця між показниками конт-
рольної групи 2 і 3 відбору; р' < – різниця між показниками дослідної групи 1 і 2 відбору; р'' < – різниця між показ-
никами дослідної групи 1 і 3 відбору; р''' < – різниця між показниками дослідної групи 2 і 3 відбору; р* < – різниця 
між показниками контрольної та дослідної груп 1 відбору; р** < – різниця між показниками контрольної та дослід-
ної груп 2 відбору; р*** < – різниця між показниками контрольної та дослідної груп 3 відбору. 

 
За третім відбором крові у поросят контрольної групи гемоглобіну стало ще менше, порів-

няно з показником другого (на 1,5 %) і першого (на 2 %) досліджень крові. Окрім того, його 
середній уміст (91,7±1,46 г/л) був на 17 % меншим, ніж у поросят дослідної групи (107,3±3,07 
г/л; р˂0,001). Водночас, вміст гемоглобіну у поросят дослідної групи у цей час був вірогідно 
вищим, порівняно з даними, отриманими за другим узяттям крові (р˂0,05; табл. 1). 

Одним із показників еритроцитопоезу є гематокритна величина, яка характеризує відно-
шення об’єму формених елементів крові до загального об’єму крові. Нами встановлено, що на 
початку досліду гематокритна величина у поросят обох груп знаходилася майже на однаковому 
рівні і становила 34,4±0,7 % у тварин контрольної та 35,1±0,58 % – дослідної груп (р˂0,1). 
Отримані дані є досить низькими, оскільки за норми гематокритної величини 35–43 % у поро-
сят простежується тенденція до розвитку анемії, яка підтверджується низьким умістом гемо-
глобіну у поросят цих груп за першого відбору крові.  

Низьку гематокритну величину у поросят обох груп можна пояснити малим середнім 
об’ємом еритроцитів, який у цей час у поросят контрольної групи становив 52,8±1,67, дослід-
них – 51,7±1,00 мкм3, що вірогідно не відрізняється між собою (р˂0,1; див. табл. 1). 

За другим відбором крові (через 14 днів від початку досліду) у поросят контрольної групи 
гематокритна величина зросла майже на 5 %, порівняно з початком досліду, і склала 39,5±1,24 
% (р˂0,01), а в поросят дослідної групи цей показник у середньому становив 40,5±0,91 %, порі-
вняно з початковими даними (р˂0,001). У цей самий час середній об’єм еритроцита у поросят 
контрольної групи зріс на 8,6 % (р˂0,05) і склав 57,3±1,13 мкм3, у дослідних – на 5,7 % 
(54,7±0,61 мкм3; р˂0,05; табл. 1), порівняно з початковими даними. 

Ще більш помітна зміна показників гематокритної величини та середнього об’єму еритро-
цитів була помітна за третім відбором крові. Зокрема, якщо у поросят контрольної групи гема-
токритна величина склала 37,0±0,71 %, то у дослідних тварин – 41,8±0,49 %, що є вірогідно 
вищим (р˂0,001) та відповідає нормі (35–43 %). Водночас, середній об’єм еритроцитів у дослі-
дних тварин також був вірогідно більшим (р˂0,05) і становив 58,8±0,91 мкм3, що на 5,2 % відрі-
зняє його від показника у поросят контрольної групи (55,9±0,86 мкм3; табл. 2). 

Відомо, що визначення у крові тварин кількості еритроцитів та гемоглобіну не завжди дає 
змогу виявити характер анемії та, відповідно, її причини. Для цього слід визначати співвідно-
шення між кількістю еритроцитів та гемоглобіну, про яке засвідчують індекси крові – колірний 
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показник (КП) та середній уміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ; MCH). Тому вивченню 
цих показників у поросят за впливу препарату «Абетка для тварин» ми надали особливої уваги. 

Перед використанням дослідного препарату (перший відбір крові) у поросят контрольної 
групи колірний показник коливався від 0,81 до 1,08 і в середньому становив 0,9±0,03 (за норми 
0,85–1,15). Тенденція до гіпохромії була характерна для 50 % тварин, у яких КП знаходився у 
межах 0,81–0,88. 

У поросят дослідної групи колірний показник становив у середньому 0,9±0,02 (коливання 
0,79–0,93) і різниця з поросятами контрольної групи була не вірогідною (р˂0,1; табл. 2). У двох 
тварин спостерігали гіпохромію (КП становив 0,79–0,80), ще у двох – тенденцію до неї (в обох 
поросят КП = 0,85). 

За другим відбором крові у поросят контрольної групи колірний показник фактично не змі-
нився (0,91±0,02; р˂0,1), тоді як у тварин дослідної він дещо зріс (+7 %) і склав 0,93±0,02, а різ-
ниця, порівняно з початковими даними була вираженою (р˂0,05). 

 
Таблиця 2 – Колірні показники та середній об’єм еритроцита у поросят 

Відбір крові Група тварин КП MCH, пг MCV, мкм3 

1 
К 0,9 ± 0,03 14,4 ± 0,50 52,8 ± 1,67 
Д 0,8 ± 0,02 13,8 ± 0,30 51,7 ± 1,00 

2 
К 0,9 ± 0,02 13,5 ± 0,26 57,3 ± 1,13 
Д 0,9 ± 0,02 13,8 ± 0,32 54,7 ± 0,61 

2 
К 0,9 ± 0,01 14,0 ± 0,17 55,9 ± 0,86 
Д 1,0 ± 0,03 15,1 ± 0,46 58,8 ± 0,91 

С
ту
пі
нь

 в
ір
ог
ід
но
ст
і 

р° < 0,1 0,1 0,05 
р°° < 0,1 0,1 0,1 
р°°° < 0,1 0,1 0,1 
р' < 0,05 0,1 0,05 
р'' < 0,05 0,05 0,05 
р''' < 0,05 0,05 0,1 
р* < 0,1 0,1 0,1 
р** < 0,1 0,1 0,1 
р*** < 0,05 0,05 0,05 

Примітки: к – контрольна група; д – дослідна група; р° < – різниця між показниками контрольної групи 1 і 2 ві-
дбору; р°° < – різниця між показниками контрольної групи 1 і 3 відбору; р°°° < – різниця між показниками контро-
льної групи 2 і 3 відбору; р' < – різниця між показниками дослідної групи 1 і 2 відбору; р'' < – різниця між показни-
ками дослідної групи 1 і 3 відбору; р''' < – різниця між показниками дослідної групи 2 і 3 відбору; р* < – різниця між 
показниками контрольної та дослідної груп 1 відбору; р** < – різниця між показниками контрольної та дослідної 
груп 2 відбору; р*** < – різниця між показниками контрольної та дослідної груп 3 відбору. 

 
За третім відбором крові та її дослідженні було встановлено, що у поросят контрольної гру-

пи колірний показник залишився без змін і становив 0,93±0,01 (коливання від 0,89 до 1,00). По-
руч з цим, у поросят дослідної групи цей показник зріс на 8,6 %, порівняно з попередніми да-
ними і склав 1,01±0,03, що вірогідно більше (р˂0,05), ніж у поросят контрольної групи та у цих 
самих тварин за другим узяттям крові (див. табл. 2). 

Інший показник – середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, на початку досліду у 
поросят контрольної та дослідної груп був досить низький. Зокрема, якщо у тварин контрольної 
групи він становив 14,4±0,50 пг (коливання від 13,0 до 17,28 пг), то в дослідної – 13,8±0,30 пг 
(р˂0,1) (коливання від 12,6 до 14,8 пг). Отримані дані свідчать, що у тварин обох груп просте-
жується гіпохромія за норми ВГЕ у свиней 16–19 пг. 

За другим відбором крові у поросят контрольної та дослідної груп ВГЕ істотно не змінився і 
становив 13,6±0,26 пг та 13,8±0,32 пг, відповідно, та вірогідно не відрізнявся не лише один від 
іншого, а й порівняно з початком досліду (р˂0,1). 

Більш помітні зміни ВГЕ спостерігали у крові поросят за другим її відбором. Зокрема, якщо 
у тварин контрольної групи ВГЕ зріс лише на 1,7 % (14,04±0,17 пг), порівняно з початковими 
даними, та показником за другим узяттям крові (р˂0,1), то в поросят дослідної групи цей пока-
зник у середньому становив 15,1±0,46 пг, що вірогідно більше (р˂0,05), ніж у контролі та порі-
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вняно з його вмістом за попередніми відборами крові. Однак слід зауважити, що навіть у тако-
му разі середній уміст гемоглобіну в одному еритроциті у поросят як контрольної, так і дослід-
ної груп не відповідав нормі (16–19 пг), тобто у них простежувалася гіпохромія від початку й 
до завершення досліду (див. табл. 2). 

Висновки. 1. Вітамінно-амінокислотний комплекс «Абетка для тварин», до складу якого 
входять жиро- і водорозчинні вітаміни та амінокислоти, позитивно впливає на стан еритроци-
топоезу у поросят на відгодівлі. Зокрема, через 14 днів застосування препарату кількість ерит-
роцитів у поросят дослідної групи вірогідно збільшилася, порівняно з контрольними показни-
ками (6,6±0,15 Т/л), і склала 7,1±0,06 Т/л (р˂0,05); синтез гемоглобіну зріс на 17,0 % 
(107,3±3,07 проти 91,7±1,46 г/л; р˂0,001); гематокритна величина збільшилася з 37,0±0,71 до 
41,7±0,49 % (р˂0,001). 

2. У дослідних поросят збільшилися й інші показники, що характеризують стан еритроци-
топоезу, зокрема колірний показник (+ 8,6 %; р˂0,05), середній уміст гемоглобіну в одному 
еритроциті (МСН; + 7,7 %; р˂0,05) та середній об’єм еритроцита (MCV; + 5,2 %; р˂0,05), порі-
вняно з показниками у поросят контрольної групи. 
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Влияние препарата «Азбука для животных» на показатели гемопоэза у поросят 

Мельник А.Ю., Безух В.М., Москаленко В.П., Вовкотруб Н.В., Богатко Л.М. 
Эта статья освещает результаты исследования препарата «Азбука для животных» на показатели гемопоэза у по-

росят на откорме. Установлено, что он стимулирует продукцию эритроцитов и синтез гемоглобина, положительно 
влияет на цветные показатели, средний объем эритроцитов и гематокрит в опытных животных. 

Ключевые слова: препарат «Азбука для животных», анемия, эритроциты, гемоглобин, цветной показатель, ги-
похромемия, гипохромия, гематокрит. 

 
Influence of the drug «Alphabet for animals» on the parameters of hematopoiesis in pigs 

Melnyk A., Bezukh V., Moskalenko V., Vovkotrub N., Bohatko L. 
This article highlights the results of the study of the drug «Alphabet for animals» on the indicators of hematopoiesis in 

pigs on fattening. It is established that it stimulates the production of erythrocytes and the synthesis of hemoglobin, positively 
influences color indices, the average volume of erythrocytes and hematocrit in experimental animals. 

Before the use of the drug «Abet for Animals» in pigs in the control group, the number of erythrocytes ranged from 6.1 to 7.1 
T/L and averaged 6.52±0.12 T/L, corresponding to the norm (6.0- 7.5 T/L). The experimental group of red blood cells was slightly 
larger (+4.4%), and the average value (6.81±0.22 T/L) was unlikely (p˂0.1), compared with that of control group pigs. 

In the second blood collection, the number of red blood cells in experimental group pigs increased by 8.7% and amount-
ed to 7.4±0.17 T/L, which is more likely (p˂0.05) than not only at the beginning of the experiment but also comparatively 
with the number of erythrocytes in the piglets of the control group (6,6±0,22 T/L). 

A week after the re-injection of the drug (third blood collection), the probable difference in the number of red blood cells 
in the pigs of the experimental group, as compared with the control, was preserved. In particular, if the pigs of the experi-
mental group had erythrocytes 7,1±0,06 T/L, then in the pigs of the control group – 6,62±0,15 T/L (-6,8%; р˂0,05). 

The hemoglobin content in the pigs of the control group at the beginning of the operation fluctuated within 85.7-105.4 
g/l and averaged 94.0±2.26 g/l, which corresponds to normal values (90-110 g/l), although in two animals hemoglobin was 
slightly less (85.7 and 88.6 g/l), which is characteristic of hypochromia. 

At the experimental group pigs, the hemoglobin content varied from 90.3 to 98.3 g/l at that time, and its average data 
(93.5±1.02 g/l) were not significantly different from those obtained from control group of pigs (р˂0,1). 

In the second blood collection, the hemoglobin content in the control group of pigs decreased by 1.0% compared with 
the initial data (p˂0.1), but its average content (93.1±1.69 g/l) was significantly lower (p˂0,05) than in experimental group 
pigs with an average hemoglobin content of 102.4 ± 3.93 g/l. When comparing hemoglobin concentration in piglets during 
the first (93.5±1.02 g/l) and second blood selection, that is, before the start of the experiment and one week after the first 
dispensation of the drug, the difference was +9.5% (p˂0,05). 

The third selection of blood in the pigs of the control group of hemoglobin was even smaller (by 1.5%), compared with 
the second and first (2%) blood tests and, in addition, its average content (91.7±1.46 g/l) was 17% less than that of experi-
mental group pigs, the hemoglobin content of which was 107.3±3.07 g/l. This amount of hemoglobin was probably (p˂0,001) 
higher not only in comparison with its content in the control group pigs, but also with the data obtained from the second 
blood collection in experimental group of pigs (p˂0.05). 

One of the indicators of hemocytopoiesis is the hematocrit value, which characterizes the ratio of the volume of the 
formed blood elements to the total blood volume. By studying this indicator, we found that at the beginning of the experi-
ment, the hematocrit size of the two groups of pigs was almost at the same level and was 34.4±0.7% in the control animals 
and 35.1±0.58% in the experimental groups (p<0.1). The obtained data are fairly low, since, according to the norm of the 
hematocrit size of 35-43%, the tendency towards future anemia is observed in pigs, which is confirmed by the low content of 
hemoglobin in the pigs of these groups for the first blood selection. 

The low hematocrit size in the pigs of both groups can be explained by the small average volume of erythrocytes, which at that 
time in the pigs of the control group was 52.8±1.67 µm3, and the experimental one was 51.75±1.00 µm3, which probably did not 
differ among them (p˂0,1), but this average volume of erythrocytes is much lower than at subsequent blood samples (р˂0,05). 

The next, second blood selection, in the control pigs, the hematocrit increased by almost 5% and amounted to 
39.5±1.24%, (p˂0.01), and in experimental group piglets this average was 40.5±0,91% compared to baseline (p˂0,001). At 
the same time, the average volume of erythrocytes in pigs of the control group increased by 8.6% (p˂0.05) and amounted to 
57.35±1.13 µm3, in experimental ones – by 5.7% (54.7±0.61 µm3; p˂0.05) compared to the initial data. 

An even more significant change in the parameters of the hematocrit size and the average volume of erythrocytes was 
evident in the third selection of blood. In particular, if the control group had a hematocrit size of 37.0±0.71%, then in the 
experimental group it was 41.75±0.49%, which is significantly higher (p˂0.001) and corresponds to the norm (35-43%). At 
the same time, the average volume of erythrocytes was also significantly higher (p˂0.05) and amounted to 58.8±0.91 µm3, 
which +5.2% makes it distinct from that of control group of pigs (55.9±0,86 µm3). 

It is known that the determination of the amount of erythrocytes and hemoglobin in the blood of animals does not always 
help to identify the nature of anemia and, accordingly, its causes. To do this, the ratio between the number of red blood cells 
and hemoglobin, which is indicated by blood indices, is the color index (CP) and the average hemoglobin content in one 
erythrocyte (MCH). Therefore, we paid special attention to the study of these indicators in pigs for the influence of the drug. 
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Before using the experimental drug (first selection of blood) in pigs of the control group, the color index ranged from 
0.81 to 1.08 and averaged 0.90±0.03 (0.85-1.15 – norm). The tendency toward hypochromia was characteristic of 50% of 
animals in which the CP was 0.81-0.88. 

In pigs of the experimental group, the color index was 0.87±0.02 (fluctuation 0.79-0.93) and was slightly (p˂0.1), com-
pared with the pigs in the control group. Two animals were observed hypochromia (CP was 0.79-0.80), with two more 
tendencies toward it (in both pigs CP = 0.85). 

In the second selection of blood in pigs of the control group, the color index did not actually change (0.91±0.02; p˂0.1), 
while in experimental animals it increased slightly (+7%) and amounted to 0.93±0, 02, and the difference, compared with the 
initial data, was probable (p˂0.05). 

In the third selection of blood and its study, it was found that in pigs of the control group, the color index remained un-
changed and was 0.93±0.01 (fluctuations from 0.89 to 1.00). At the same time, in experimental group of pigs, this indicator 
increased by 8.6%, compared with the previous data and amounted to 1.01±0.03, which is more likely (p˂0.05) than that of 
the control group of pigs and in the same animals after the second taking blood. 

Another indicator, the average content of hemoglobin in one erythrocyte, at the beginning of the experiment in pigs of control 
and experimental groups was rather low. In particular, if in animals of the control group it was 14.45±0.50 pg (fluctuations from 13.0 
to 17.28 pg), then in the experimental one – 13.80±0.30 pg (p˂0.1) (fluctuations from 12.6 to 14.8 pg). The obtained data indicate 
that animals of both groups can be traced to hypochromia according to the norm of VHE in pigs 16-19 pg. 

During the second selection of blood in the pigs of the control and experimental groups VGE did not change significant-
ly, was 13.55±0.26 pg and 13.82±0,32 pg, respectively, and probably did not differ not only from each other, but also com-
pared with the beginning of the experiment (p˂0,1). 

The more pronounced changes in VHE were observed in the blood of pigs after the second selection. In particular, if in animals 
of the control group VHE increased by only 1.7% (14.04±0.17 pg), compared with the initial data and the indicator for the second 
blood collection (p˂0.1), then in experimental group of pigs this the average rate was 15.12±0.46 pg, which is more likely (p˂0.05) 
than in the control and compared with its contents in the previous blood samples. However, it should be noted that even in this case, 
the average content of hemoglobin in one erythrocyte in pigs of both control and experimental groups did not meet the norm (16-19 
pg), that is they observed hypohromy from the beginning and until the end of the experiment. 

Conclusions. 1. The drug «Alphabet for animals», which includes a set of fat and watersoluble vitamins and aminoacids, 
positively affects the state of hemocytopoiesis in pigs on fattening. In particular, after 14 days of application of the drug, the 
number of red blood cells in pigs in the experimental group was significantly increased compared to the control (6.62±0.15 
T/L) and was 7.1±0.06 T/L (p<0,05); the hemoglobin synthesis increased by 17.0% (107.3±3.07 vs. 91.7±1.46 g/l; p<0.001); 
the hematocrit value increased from 37,0±0,71 to 41,75±0,49% (p˂0,001). 

2. Experimental pigs also increased other indicators characterizing the state of hemocytopoiesis, in particular, the color 
index (+ 8.6%, p<0,05), the average hemoglobin content in one erythrocyte (MCH + 7.7%, p˂0,05) and the mean amount of 
erythrocyte (MCV; + 5.2%; p˂0.05), compared to the control group of pigs. 

Keywords: drug «Alphabet for animals», anemia, erythrocytes, hemoglobin, color index, hypochromemia, hypochro-
mia, hematocrit. 

 

Надійшла 10.04.2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

72 

 
 
 

МІКРОБІОЛОГІЯ, ЕПІЗООТОЛОГІЯ, 
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТА ІМУНОЛОГІЯ 

 
УДК 619:616-085/.995.429.1 

 

АРТЕМЕНКО Л.П., ГОНЧАРЕНКО В.П., 

БУКАЛОВА Н.В., кандидати вет. наук 
ЗУБРИЦЬКА В.М., викладач вищої категорії ©  
технолого-економічного коледжу 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ І ЛІКУВАННЯ 

СОБАК ЗА ДЕМОДЕКОЗУ 
 
Дослідження, проведені у двох клініках ветеринарної медицини, засвідчили високу чутливість до демодекозу 

собак таких порід: ротвейлер, пітбультер’єр, французький бульдог, американський стафордширський тер’єр. Пока-
зано результати двох схем лікування собак за генералізованої форми демодекозу, одна з них містиме використання 
сучасного інсектоакарициду Бравекто, інша – комплексну терапію з використанням івермектину-10, амітразину 
плюс, катозалу 10 %, карсилу. Обидві схеми виявились ефективними, проте препарат Бравекто мав переваги, а саме: 
менша затрата праці лікарів, відсутність ускладнень та стресів у тварин та їхніх господарів. 

Ключові слова: демодекоз, епізоотологія, інсектоакарицид Бравекто, комплексна терапія. 
 

Збудником демодекозу є тромбідіформні кліщі роду Demodex. Це один із найпоширеніших 
паразитів собак, носіями яких визнано близько 50 % дорослих тварин. Деякі вчені вважають, 
що в організмі високо – резистентних тварин (близько 40 % покоління) кліщі роду Demodex 

можуть паразитувати впродовж усього життя, не спричиняючи розвитку захворювання. Науко-
вого обґрунтування цьому явищу поки що не знайдено. Деякі науковці розглядають цього пара-
зита, як коменсала волосяних фолікулів, який, однак, за певних обставин, може стати хворобот-
ворним, тобто спричинити захворювання. Стверджним фактом є те, що довкілля не є джерелом 
ураження цим паразитом. Передаватися інвазія може лише від ураженої тварини до здорової 
[1–5]. Проте з’явилися дані, що така форма захворювання, як ювенільний демодекоз у цуценят 
до 12 місячного віку передається спадковим шляхом. Для нього характерним є самостійне оду-
жання [1]. 

Багато дослідників описують ліки різноманітних форм та проводять наукові пошуки тера-
певтичних засобів за цієї інвазії. На сьогодні відомо, що в лікуванні собак використовуються 
фосфорорганічні сполуки, піретроїди, препарати макроциклічних лактонів, флураланер, офок-
саланер, сароланер тощо [6, 7, 8, 9]. Останні найновіші препарати, зазначені в переліку, вигото-
влені іноземними виробниками за сучасними технологіями і є високовартісними, а отже, мало-
доступними для багатьох власників тварин. Більш уживані низько–вартісні препарати, за їх ви-
користання, мають чимало недоліків та негативно діють на організм хворих тварин [2, 6, 7]. 
Отже, і нині відбувається пошук ефективних, безпечних та економічних хіміотерапевтичних 
препаратів для лікування собак, хворих на демодекоз. 

Метою роботи було вивчити поширення демодекозу собак у деяких регіонах України та 
удосконалити лікувальні заходи за цієї інвазії. 

Матеріал і методи досліджень. Проведено аналіз ветеринарної звітності щодо захворю-
вання шкіри собак у приватних клініках ветеринарної медицини «Оленятко» (м. Херсон) та 
«Доктор Вет» (м. Біла Церква) впродовж 2017 року. Це дало можливість визначати та реєст-
рувати собак з ураженнями шкірного покриву, характерними для демодекозу. Всього дослі-
джено 495 тварин. Частіше реєстрували собак з ураженнями шкіри морди, голови, повік 
(рис. 1), шкіри від чола до ніздрів, основи вушних раковин, шиї, грудей, кінцівок, рідше − ді-
лянки хребта. 

                                                      
© Артеменко Л.П., Гончаренко В.П., Букалова Н.В., Зубрицька В.М., 2018. 
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Рисунок 1 – Demodex canis – різні стадії розвитку (10х8) 
 
Визначення ефективності лікування собак за генералізованої форми демодекозу проводили 

за застосування двох різних схем, одна з яких передбачало використання новітніх хіміотерапев-
тичних засобів. Об’єктом експериментальних досліджень були хворі чистопорідні собаки. У 
двох клініках для досліджень були відібрані хворі собаки таких порід: німецька вівчарка – 4, 
лабрадор – 2, ротвейлер – 2, той тер’єр – 2, мопс – 4, французький бульдог – 2. Тварин, визна-
чених для експерименту, розділили на дві групи. Хворі собаки мали характерні для демодекозу, 
різні за розмірами, ураження на шкірі голови, шиї (рис. 2) та лап. Для підтвердження клінічного 
діагнозу робили зіскрібки із уражених ділянок, кірочки поміщали в бактеріологічну чашку, 
щільно закривали кришкою, поміщали в термостат за температури 45 0С на 15 хв з подальшою 
мікроскопією матеріалу. В усіх досліджуваних тварин були виявлені кліщі Demodex canis на 
різних стадіях розвитку (яйце, личинка, німфа, імаго). Діагностичні дослідження тварин прово-
дили перед початком лікування та кожні 10 днів упродовж лікування (30 діб). Крім лаборатор-
них досліджень, проводили клінічний огляд тварин: ураховували загальний стан, результати 
термометрії, частоту пульсу та дихання, функціональний стан травного каналу. 

           

Рисунок 2 – Характерні ураження шкіри голови, шиї та грудей за демодекозу собак 

 
Для тварин першої дослідної групи застосовували традиційну схему лікування з викорис-

танням препаратів івермектин-10 у дозі 0,6 мг/кг живої маси, один раз на 7 діб 4-разово; амітра-
зин плюс втирали в уражені ділянки шкіри та суміжні з ними (завширшки 1 см), один раз на 3 
доби (всього 10 обробок); катозал 10 % уводили підшкірно в дозі 0,5−5 мл/тварину, залежно від 
живої маси, 1 раз на добу (5 ін’єкцій); карсил задавали внутрішньо у дозі 5 мг/кг живої маси, 
розділеній на 2 прийоми (10 діб). Тваринам другої дослідної групи застосували препарат нового 
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покоління − Бравекто (діюча речовина – флураланер), що належить до групи ізоксазоліну та є 
інсектоакарицидом системної дії. Лікарська форма − жувальні таблетки з різною кількістю дію-
чої речовини – 112,5, 250, 500, 1000, 1400 мг. Дозують препарат, ураховуючи живу масу твари-
ни, із розрахунку 25−56 мг/кг живої маси. Препарат задавали внутрішньо одноразово, засобів 
патогенетичної дії тваринам другої дослідної групи терапії не використовували. 

Результати досліджень та їх обговорення. З огляду питань епізоотології демодекозу ціка-
вим для вивчення є поширення цієї інвазії серед популяції собак як у формі субклінічного, так і 
клінічно вираженого захворювання. Цікавить фахівців роль та співвідношення факторів, як 
внутрішніх (порода, спадковість, вік, стан імунітету тощо), так і зовнішніх (тип харчування, 
порушення умов утримання, гігієна шкіри), чинники резистентності організму та імунітету, що 
сприяють розвитку цієї патології [8]. 

У двох клініках ветеринарної медицини – «Оленятко» та «Доктор Вет», за даними журналів 
«Реєстрація тварин», проведено аналіз, який засвідчив, що за 2017 рік із 495 тварин із уражен-
ням шкіри − у 193 (38,99 %) установлений діагноз демодекоз. Дані щодо захворювання на де-
модекоз за порідними, віковими та статевими ознаками тварин подані у таблицях 1, 2, 3. 

 
Таблиця 1 – Кількість тварин різних порід, уражених демодексами 

Порода К-ть % Порода К-ть % Порода К-ть % 

Німецька вівчарка 11 5,7 Мастіно –неаполітано 2 1,0 Кавказська вів-
чарка 

7 3,6 

Американський стаф. тер’єр 12 6,2 Франц. бульдог 13 6,7 Пойнтер 1 0,5 
Ротвейлер 14 7,3 Йоркш. тер’єр 2 1 Лайка 2 1,0 
Боксер 8 4,1 Сеттери 3 1,6 Кане-корсо 1 0,5 
Доберман 5 2,6 Лабрадори 4 2,1 Коллі  3 1,6 
Англійський бульдог 4 2,1 Пітбультер’єр 7 3,6 Бігль 1 0,5 
Спанієлі 4 2,1 Дог 1 0,5 Акіта 2 1,0 
Такса 5 2,6 Далматин 2 1,0 Пекінес  3 1,6 
Той тер’єри 6 3,1 Ши-тцу 2 1,0 Метиси  27 14,0 
Мопс  7 3,6 Кит. хохлата 3 1,6 Безпорідні 31 16,1 

 
Таблиця 2 – Кількість тварин різних вікових груп, уражених демодексами 

Вік тварин  
2 – 6 міс. 6 міс. −1 рік 1−2 роки 2−5 років 5−10 років 

Старше  
10 років 

Разом 

Кількість тварин 45 61 49 27 9 2 193 
% уражених 23,3 31,6 25,4 14 4,7 1 100 

 
Таблиця 3 – Показники ураження демодексами собак різної статі 

Стать тварин Кобелі Суки 

Кількість тварин 101 92 
% уражених 52,3 47,7 

 
Аналіз результатів досліджень щодо найбільшої чутливості до Demodex canis собак різних 

порід засвідчив, що лідирують тварини з коротким шерстним покривом: ротвейлер, пітбуль-
тер’єр, французький бульдог, американський стафордширський тер’єр. Досить значний рівень 
ураження у німецької та кавказької вівчарок [7]. Високий рівень інвазії у метисів та безпорід-
них собак можна пояснити незадовільними умовами утримання та неповноцінною годівлею. 

Не часто трапляється демодекоз у собак віком до 3-х місяців та після 3-х років. Більш ура-
жені тварини віком від 3-х до 12-ти місяців. Незначна різниця й у кількості уражень демодек-
сами тварин різної статі (дещо частіше хворіють кобелі, ніж суки). 

Спостереження за великою кількістю тварин, хворих на демодекоз, дають змогу засвідчити, 
що за відсутності своєчасно встановленого діагнозу, демодекозний процес, що спочатку вини-
кає в окремих ділянках тіла, швидко генералізується. Шерсть у місцях ураження випадає, шкіра 
втрачає еластичність, стає гіперемійованлю, потовщеною й складчастою її, червоно-синюватий 
колір шкіри набуває брудно-сірого відтінку. Свербіж зазвичай відсутній, але собаки лижуть 
уражені місця, що може спричинити інфікування патогенною мікрофлорою. На початку захво-
рювання лускувата форма демодекозу, що характеризується окремими осередками ураження, 
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змінюється великими ділянками потовщеної оголеної шкіри, що з часом зливаються, утворюю-
чи суцільний демодекозний осередок, ускладнений вторинною інфекцією. 

Порівняльний аналіз використання 2-х різних схем лікування тварин, хворих на демодекоз, 
засвідчив, що тварини, як першої, так і другої дослідної груп, поступово одужували лише через 
3 тижні від початку лікування. Ознаки запалення ураженої шкіри зменшувалися, у місцях ало-
пецій відновлювався ріст шерстного покриву, тварини ставали активнішими, але, за період дос-
ліджень, у тварин першої дослідної групи виявили побічні реакції, такі як блювота та діарея, 
що швидко минали. Тварини другої дослідної групи в процесі одужання не проявляли будь-
яких побічних ознак після задавання препарату Бравекто. 

Постійний нагляд за тваринами засвідчив, що швидше одужували тварини другої дослідної 
групи, хоч у кінцевому результаті ефективність лікування собак, хворих на демодекоз, стано-
вила 100 %. Лабораторні дослідження зіскребків шкіри хворих тварин обох дослідних груп, які 
проводили кожні 10 днів, засвідчили відсутність інвазії (імаго, личинок та німф демодексів), 
починаючи з 20-ї доби від початку лікування.  

Серед недоліків лікування тварин першої дослідної групи слід зазначити велику кількість 
маніпуляцій, які призводять до стресу, що супроводжується негативним впливом не лише на 
тварину, а й на її власника. За другої схеми терапії з одноразовим використанням препарату 
Бравекто особливо варто підкреслити значно нижчу трудомісткість процедури лікування та 
кращий моральний стан власника тварини. 

Висновки. 1. У клініках ветеринарної медицини :»Оленятко» (м.  Херсон) та «Доктор Вет» (м. 
Біла Церква, Київської області) реєструють захворювання собак на демодекоз. Екстенсивність цьо-
го захворювання складає 38,99 % від кількості зареєстрованих випадків патології шкіри собак. 

2. Ураховуючи те, що у собак найтяжче перебігає демодекоз у генералізованій формі, опра-
цьовані дві схеми терапії. У першій схемі застосували специфічну та патогенетичну терапію з 
використанням препаратів івермектин-10, амітразин плюс, катозал, карсил; другій − на іншій 
групі тварин − лише специфічну терапію сучасним препаратом Бравекто, виробництва Нідер-
ландської компанії MSD.  

3. Випробування сучасного препарату Бравекто, крім 100 % ефективності, продемонструва-
ло меншу затрату праці лікаря ветеринарної медицини і господаря, відсутність побічної дії та 
стресів у тварин і їх власників. Проте слід зазначити високу вартість цього лікування, що є не-
прийнятним для багатьох власників тварин. 
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Некоторые вопросы эпизоотологии и лечения собак при демодекозе  
Л.П. Артеменко, В.П. Гончаренко, Н.В. Букалова, В.М. Зубрицкая 
В статье приведены результаты изучения распространения демодекоза собак разных пород, возрастных групп, 

пола, а также эффективности двух схем лечения животных при генерализованной форме данной патологии. 
Работа выполнена в условиях двух клиник ветеринарной медицины: „Оленятко” г. Херсона, „Доктор Вет” г. Бе-

лая Церковь, Киевской области. Установлено, что за 2017 г. из 495 животных с поражениями кожи у 193 (38,99 %) 
установлен диагноз – демодекоз. 

Анализ результатов исследований относительно чувствительности к D. сanis собак разних пород показал, что 
лидерами были животные короткошерстных пород: ротвейлер, питбультерьєр, французский бульдог, американський 
стафордширский терьєр. Касательно возрастной восприимчивости к демодексам отмечено, что чаще и более интен-
сивно были поражены животные 3−12 месяцев. Не установлено значительной разницы в поражении демодексами 
собак обоих полов. 

Наблюдения над большим количеством животных больных демодекозом показали, что несвоевременно постав-
ленный диагноз, определяющий начало развития в отдельных участках тела, быстро генерализуется. В участках по-
ражения кожа теряет эластичность, гиперемирована, утолщена, складчастая, приобретает красно-синеватый цвет, 
который со временем приобретает грязно-серый оттенок. Зуд, как правило, отсутствует, но собаки лижут поражён-
ные места, что приводит к инфицированию кожи патогенной микрофлорой. 

Таким образом, чешуйчатая форма демодекоза, регистрируемая в начале заболевания с отдельными очагами по-
ражения, распространяется на большие участки утолщённой оголённой кожи. С течением болезни образуется спло-
шной демодекозный очаг осложнённый вторичной инфекцией. 

Определили эффективность двух схем лечения собак при генерализованной форме демодекоза. Одна из них − 
однократное применение Бравэкто (Дв флураланер) – инсектоакарицид системного действия; другая – включала 
применение ивермектина-10, амитразина плюс, катозала 10 %, карсила. 

Лабораторные исследования соскобов кожи свидетельствовали об отсутствии инвазии у животных спустя 20 
дней от начала лечения. 

Недостатком применения комплексной схемы было: большое количество манипуляций, которые сопровожда-
лись стрессовыми реакциями у животных и владельцев собак. Одноразовая дача Бравэкто сопровождалась спокой-
ным состоянием, как пациентов, так и их владельцев. 

Таким образом, обе схемы лечения собак с генерализованной формой демодекоза имели 100 % эффективность. 
Основным преимуществом использования Бравэкто было: отсутствие ослонений, в том числе стресса у животных и 
их хозяев. Необходимо подчеркнуть относительно высокую стоимость такого лечения, которое может быть недосту-
пным для отдельных владельцев животных. 

Ключевые слова: демодекоз, эпизоотология, инсектоакарицид Бравэкто, комплексная терапия. 
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Some questions of episothology and treatment of dogs with demodecosis 
L. Artemenko, V. Goncharenko, N. Bukalova, V. Zubritska 
This article presents the results of studying the spread of demodicosis of the dogs of different breeds, age groups, sex, 

and also the effectiveness of the two schemes of treating animals in the generalized form of this pathology. 
The work was carried out in the conditions of two of veterinary clinics: "Olenyatko" in Kherson and "Doctor Vet", Bila Tserkva, 

Kyiv region. It was established that during 2017, out of 495 animals with skin lesions, 193 (38.99%) were diagnosed with demodicosis. 
Analysing the results of the studies on sensitivity to D. canis of different breeds it has been found out that the most re-

sponsive to treatment were short-haired animals: Rottweiler, pit bull terrier, French Bulldog, American Staffordshire Terrier. 
Regarding the age-related responsiveness to demodexes, it was noted that the most affected animals were between 3 and 12 
months old. There is no significant corelation between the demodex lesion of dogs and dog's sexes. 

Observations of a large number of animals with demodicosis showed that the untimely diagnosis that determines the on-
set of development in individual parts of the body is rapidly generalized. On the parts that are affected by the lesions, the skin 
loses elasticity, is hyperemic, thickened, folded, acquires a red-bluish color, which eventually acquires a dirty gray shade. 
Itching is usually absent, but the dogs lick the affected areas, which leads to infection of the skin with pathogenic microflora. 

Thus, the scaly form of demodicosis recorded at the onset of the disease with separate lesions spreads over large areas of thick-
ened bare skin. With the course of the disease, a continuous demodectic focus is formed, complicated by a secondary infection. 

The effectiveness of the two treatment regimens for dogs in the generalized form of demodecosis has been determined. 
One of them is a single application of Bravecto (Dv fluralaner) – an insecto-acaricide of systemic action; the other included 
the use of ivermectin-10, amitrazine plus, cathosal 10%, and carlosil. 

Laboratory studies of skin scrapings indicated the absence of invasion in animals 20 days after the start of treatment. 
The disadvantages of using the complex scheme are: a large number of manipulations, which were accompanied by stress reac-

tions in animals and dog owners. One-time giving Bravacto was accompanied by a calm state for both, patients and their owners. 
Thus, both treatment regimens for dogs with generalized form of demodecosis had 100% efficiency. The main advantage 

of using Bravacto was the absence of complications, including stress in animals and their owners. It is necessary to empha-
size the relatively high cost of such treatment, which may not be available to individual animal owners. 

Key words: demodecosis, epizootology, insectoctacaricide Bravecto, complex therapy. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ  

ТА ПРОФІЛАКТИКА ЛЕПТОСПІРОЗУ СОБАК У ПРИВАТНІЙ 
ВЕТЕРИНАРНІЙ КЛІНІЦІ У м. ВІННИЦЯ В 2015–2016 рр. 

 
Лептоспіроз – це хвороба сільськогосподарських, домашніх, диких тварин та людини. Лептоспіроз має природно-

вогнищевий характер, резервуаром збуднику лептоспірозу є мишоподібні гризуни та тварини-лептоспіроносії. Хвороба 
розповсюджена в усьому світі, в тому числі в Україні. Захворювання собак на лептоспіроз є актуальною проблемою для 
приватних клінік ветеринарної медицини, діяльність яких має бути спрямована на діагностику, лікування і профілактику 
цієї хвороби та контроль епізоотичної ситуації. Метою роботи було вивчити зазначені складові на прикладі приватної ве-
теринарної клініки м. Вінниця у 2015–2016 рр. та сформувати пропозиції для покращення відповідних ветеринарних захо-
дів. Була вивчена епізоотична ситуація, особливості діагностики, лікування та профілактики лептоспірозу у собак різних 
порід в зоні обслуговування клініки. Встановлено, що за досліджуваний період обстежили142 собаки з підозрою на лепто-
спіроз. У обстежених 34 тварин діагноз підтвердили серологічно із застосуванням реакції мікроаглютинації у державній 
ветеринарній лабораторії. Основними серогрупами, встановленими за лептоспірозу у собак були Сanicola і 
Іcterohaemorrhagiaeю. Окрім того у частини тварин реєстрували – змішані реакції. Підтверджена ефективність комплекс-
ної терапії лептоспірозу собак, яка ґрунтується на поєднаному застосуванні антибіотиків таких схем: пентстреп-400 та 
доксициклін, фармазин-50 та доксициклін, або цефтриаксон та доксициклін. Також була встановлена можливість оптимі-
зації загальноприйнятих схем для лікування собак без симптомів ураження органів травлення. Запропоновано оптимізацію 
клінічної та лабораторної діагностики лептоспірозу собак. Аналіз вакцин зареєстрованих в Україні дав змогу запропонува-
ти найбільш ефективні препарати для профілактики лептоспірозу собак.  

Ключові слова: лептоспіри, лептоспіроз собак, реакція мікроаглютинації, (РМА), серовари лептоспір, епізооти-
чна ситуація, антибіотикотерапія. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Лептоспіроз поширений 
в усьому світі, зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди [1]. Нині відомо про це 
захворювання серед людей та тварин більше ніж у 80 країнах світу. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я (ВООЗ) приділяє значну увагу контролю та боротьбі з лептоспірозом, ВООЗ у 
партнерстві з іншими міжнародними організаціями, в тому числі Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я тварин (МЕБ) створили та підтримують діяльність Референтної групи з епі-
деміологічного тиску лептоспірозу (Leptospirosis Burden Epidemiology Reference Group – 
LERG), яка проводить глобальні дослідження з метою забезпечення збору та аналізу даних про 
економічні та соціальні наслідки захворювання та напрацювання підходів до зменшення нега-
тивних соціально-економічних наслідків захворюваності людей на лептоспіроз [2–3].  

ВООЗ наголошує, що нині дуже мало відомостей про справжню захворюваність серед лю-
дей на лептоспіроз у глобальному масштабі. За оцінками ВООЗ, кожен рік захворюваність ста-
новить від 0,1 до 1 на 100000 людей, які живуть у помірному кліматі, а в тропічному кліматі 
цей показник збільшується до 10, або становить більше на 100000 людей. Якщо є епідемія, за-
хворюваність може зрости до 100 або більше на 100000 людей. Хвороба не діагностується з ба-
гатьох причин, включаючи труднощі в розрізненні клінічних ознак спричинених іншими енде-
мічними захворюваннями та відсутності відповідних можливостей у діагностичних лаборато-
рій. Така думка підтверджується дослідженнями ряду авторів [4–6].  

Лептоспіроз поширений на всій території України серед сільськогосподарських (жуйні, ко-
ні, свині) та домашніх тварин (собак та котів) [7–12].  

Основну небезпеку лептоспіроз становить для людей певних професійних груп, зокрема 
тваринників, лікарів ветеринарної медицини, фермерів, мисливців, рибалок, працівників м'ясо-
комбінатів, осіб, які працюють на заболочених луках, меліораторів, шахтарів, солдат, робітни-
ків очисних споруд і каналізації, працівників, які мають контакт із стічними водами або пра-
цюють у місцях скупчення гризунів. Значним також є ризик спалаху хвороби серед населення 
постраждалих від паводків територій [13, 14].  

Хворі собаки та лептоспіроносії несуть загрозу для людей, в першу чергу своїх господарів. 
Встановлено, що для мешканців нетрів, які проживають у поганих санітарних умовах і мають 
тісний контакт із тваринами потенційними лептоспіроносіями ризик захворіти на лептоспіроз у 
5 разів більший ніж для людей з інших громад [15, 16]. Лептоспіроз собак може бути небезпеч-
ним для родин їх власників, люди можуть заражатися через контакт з сечею та слиною хворої 
собаки або собаки-лептоспіроносія [17, 18]. Деякі автори спираючись на серологічні дослі-
дження собак та їх власників і ветеринарів не поділяють думку про високі ризики зараження 
людей і зазначають лише про теоретичну небезпеку [19]. 

Інапаратний перебіг інфекції у собак, як і тривале лептоспіроносійство, що розвивається під 
час використання недостатньо імуногенних вакцин та неадекватних схем вакцинації, значно 
ускладнює оздоровлення вогнищ лептоспірозу, створює потенційну загрозу зараження лепто-
спірозом для людей, на чому наголошують служби громадського здоров’я [20].  

На нашу думку є потреба вивчення питань діагностики хвороби, проведення типізації збуд-
ників, з’ясування ареалів поширення окремих сероварів лептоспір та необхідність розробки 
ефективних та безпечних схем етіотропної й патогенетичної терапії, на основі визначення порі-
вняльної ефективності сучасних засобів профілактики лептоспірозу собак та удосконалення 
системи протидії цьому захворюванню. 

Мета дослідження – вивчення особливостей діагностики, лікування та профілактики леп-
тоспірозу у собак у м. Вінниця на базі ПП «Ветеринарна клініка на Максимовича» та Вінниць-
кої регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.  

Матеріал та методи досліджень. Було проаналізовано діагностичні, лікувальні та профілакти-
чні заходи щодо лептоспірозу собак, які виконувались у ПП «Ветеринарна клініка на Максимови-
ча» та у Вінницькій регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини у 2015–2016 роках, 
оцінено їх відповідність та оптимальність. Впродовж 2015–2016 років було виявлено 142 підозрілих 
у захворюванні на лептоспіроз собак, лабораторно підтверджено 34 випадки захворювання. У Він-
ницькій регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини виконували мікроскопію сечі 
та дослідження сироватки крові методом реакції мікроаглютинації (РМА) із 8 серогрупами 
Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa, Pomona, Tarassovi, Hebdomadis, Sejroe, Auatralis [12]. 
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У лабораторію направляли: для бактеріологічних досліджень (кров в об’ємі 3–5 см3 від хворих тва-
рин і свіжу сечу) в гарячки, для серологічних досліджень в РМА від собак, у яких симптоми хворо-
би спостерігалися 5–7 діб поспіль, направляли кров (5–10 см3) [21].  

Основні результати дослідження. Протокол прийому хворих собак у ПП «Ветеринарна 
клініка на Максимовича» включає реєстрацію тварини, збір анамнестичних даних, клінічне об-
стеження черговим лікарем ветеринарної медицини з обов’язковим вимірюванням температури 
тіла, пульсу, дихання. Під час клінічного огляду враховують характерні для лептоспірозу кліні-
чні ознаки, а саме: гарячку, слабкість, апатичність, дрижання м’язів, хитку ходу, підвищену 
спрагу, знижений апетит, блювання, діарею, жовтяничність видимих слизових оболонок, збі-
льшення печінки та селезінки, зміну кольору сечі, зміну кольору калових мас, аборт [22]. У разі 
виявлення у тварин зазначених ознак  відбирали матеріал для лабораторного аналізу. 

Впродовж 2015–2016 років у зоні обслуговування клініки виявлено 142 собаки різних порід, 
з підозрою у захворюванні на лептоспіроз.  

Мікроскопія крові підозрюваних у захворюванні на лептоспіроз собак у жодному випадку 
не була позитивною. Мікроскопією сечі було підтверджено діагноз у 3-х тварин. Результати 
серологічних досліджень свідчать про те, що лептоспіроз реєстрували серед собак різних порід, 
зокрема таких як пуделі, американські кокер-спанієлі, ротвейлери, йорки. Попередній діагноз 
було підтверджено серологічно (РМА) у 34 тварин, що становить 23,9 % від направлених в ла-
бораторію зразків,  позитивними вважали титри у невакцинованих > 1:50 і у вакцинованих > 
1:100 (табл. 1). Хворі собаки переважно не були щеплені від лептоспірозу або були щеплені з 
порушенням рекомендованих схем і термінів. Найбільша кількість хворих на лептоспіроз тва-
рин поступало на лікування у І та ІІ кварталах року (весна–літо) 67,6 %. 

 
Таблиця 1 – Результати обстеження собак із підозрою на лептоспіроз у 2015–2016 рр. 

Порода собаки 
Кількість собак підозрілих  

у захворюванні 
Встановлено діагноз  

у РМА 
% позитивних 

Безпородні 36 12 33,3 
Пудель 18 7 38,8 
Кокер-спанієль 23 5 21,7 
Ротвейлер 27 6 22,2 
Йорк 14 2 14,3 
Вівчарка 15 2 13,3 
Бульмастиф 9 – – 

Всього 142 34 23,9 
 

Серед 34 позитивно реагуючих на лептоспіроз тварин 29,4 % були уражені серогрупами 
Icterohaemorrhagiae і 41,1 % серогрупою Canicola. Змішані реакції (Icterohaemorrhagiae, 

Сanicola, Grippotyphosa, Pomona) становили 29,4 % від загальної кількості реагуючих (табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Етіологічна структура  лептоспірозу собак за 2015–2016 рр. 

Порода собак 
Реагувало 
всього 

в тому числі 
Icterohaemorrhagiae Canicola Змішані 

Безпородні 12 4 5 3 
Пудель 7 2 4 1 
Кокер-спанієль 5 2 1 2 
Ротвейлер 6 2 2 2 
Йорк 2 – – 2 
Вівчарка 2 – 2 – 

Всього 34 10 14 10 
 
Під час лікування застосовували комплексну терапію, зокрема симптоматичну, патогенети-

чну, дієтотерапію та етіотропну, а саме використовували двоетапну антибіотикотерапію, яка 
була спрямована на елімінацію збудника з організму.  

Тваринам залежно від клінічного стану призначали внутрішньовенне крапельне введення 
розчинів глюкози, фізрозчину та плазмозамінника Реосорбілакт протягом 3–7 діб, призначали 
стимулятор обмінних процесів Катозал протягом 5–7 діб; гепатопротектори Ессенціале-Н та 
Глютаргін,  кардіопротектор Тіотриозалін протягом 10 – 21 доби лікування. Схеми та трива-
лість лікування підбиралися індивідуально. 
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Етіотропна терапія, спарямована на елімінацію збудника хвороби з організму призначалась 
індивідуально залежно від доступності препаратів та економічних міркувань. Протягом періоду 
спостережень у клініці застосовувати 4 схеми двокомпонентної антибіотикотерапії, кожну з 
яких використовували на 8–12 хворих собаках (табл. 3).  

 
Таблиця 3 – Результати ефективності методів лікування лептоспірозу собак 

Схема 
Назва препарату та 
тривалість лікування 

Форма та вміст  
діючої речовини 

Доза 
Одужали без 
ускладнень, % 

1 

Пенстреп-400 
7 діб 

у 1 см3 розчину для ін’єк-цій: пеніци-
ліну G,  200000 О.Д. та дегідростреп-
томі-цину сульфату, 200 мг. 

1 см3 на 10 кг, один раз на 
добу, в/м 

100 
Доксициклін 
14 діб 

у 1 таблетці: доксицикліну 100 мг 20 мг/кг на добу, орально 

2 

Фармазин-50 
7 діб 

у 1 см3 розчину для ін’єкцій: 50 мг 
тілозину 

1 см3 на 10 кг, один раз на 
добу, в/м 

91,6 
Доксициклін 
14 діб 

у 1 таблетці: доксицикліну 100 мг 20 мг/кг на добу, орально 

3 

Цефтриаксон 
7 діб 

1 флакон містить цефтриаксону – 1,0 г 75 мг/кг. один раз на добу, 
в/м 

90,9 
Доксициклін 
14 діб 

у 1 таблетці: доксицикліну 100 мг 20 мг/кг на добу, орально 

4 
Стрептоміцин 
14 діб 

1 флакон містить 1 г стрептоміцину 
сульфату, 1 мг препарату – 760 ОД. 

15 мг/на кг, два рази на 
добу, в/м 

62,5 

 
У клініці господарям пропонували щеплювати собак від лептоспірозу наявними на ринку 

вакцинами, вибір вакцини здійснював власник тварини після консультації лікаря. Власники пе-
реважно обирали полівалентні вакцини середнього цінового діапазону, які не містять у своєму 
складі компоненти лептоспір. Із вакцин, що містять лептоспірозний антиген частіше викорис-
товували препарати «Біокан DHPPi + L» та «Мультикан-6». 

Аналізуючи отримані результати спостережень можна розділити заходи щодо контролю ле-
птоспірозу на такі складові: аналіз ризику зараження лептоспірозом собак у зоні обслуговуван-
ня клініки, епізоотична ситуація та рівень небезпеки для власників собак, клінічна та лаборато-
рна діагностика лептоспірозу, терапія (етіотропна, симптоматична та патогенетична) загальна і 
специфічна профілактика лептоспірозу тварин у зоні обслуговування.  

ПП «Ветеринарна клініка на Максимовича» здійснює обслуговування району на заході міс-
та, який межує з лісопарковою зоною і представлений переважно приватною забудовою. Собак 
вигулюють на території потенційно 

-небезпечній щодо лептоспірозу з огляду на наявність умов для розмноження гризунів, во-
дойм із стоячою водою. Враховуючи порівняно велику кількість хворих собак ситуація щодо 
лептоспірозу у зоні обслуговування клініки напружена, небезпека зараження собак лептоспіро-
зом найвища у І-ІІ кварталі у теплу і вологу пору року [23].  

У клініці не сформований порядок інформування про небезпеку лептоспірозу для власників 
тварин на основі доведених ризиків. Кожен власник собаки має отримати від лікаря наступну 
інформацію: 1) про необхідність щорічної вакцинації собаки ефективною протилептоспірозною 
вакциною; 2) про обов’язковість миття рук та дотримання гігієнічних правил догляду за соба-
кою; 3) про обов’язковість отримання хворою собакою повного курсу антибіотикотерапії;  
4) про небезпеку контакту з сечею, фекаліями та слиною хворої собаки; 6) про обов’язкове ви-
користання захистного одягу, рукавиць, взуття під час догляду за собакою протягом лікування; 
7) про утримання собаки під час лікування ізольовано, особливо від дітей та вагітних жінок;  
8) про використання очищення поверхонь, які контактували із сечою хворої собаки, з викорис-
танням дезінфікуючих розчинів або розчину побутового хлорного відбілювача розведеного во-
дою 1:10; 9) про необхідність пильно слідкувати за грипоподібними симптомами у членів сім’ї 
та звернення до лікаря у разі першої підозри [17]. 

Клінічна діагностика лептоспірозу у собак ускладнена проявом різноманітних клінічних 
ознак. У клініці за досліджуваний період лабораторно підтверджено близько третини поперед-
ніх діагнозів на лептоспіроз. Для оптимізації клінічної діагностики в клініці можна впровадити 
бальну систему [24] (табл. 4). 
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Таблиця 4 – Клінічна діагностика лептоспірозу у собак за допомогою бальної оцінки. 

Симптом 
Оцінка, 
балів 

Симптом 
Оцінка, 
балів 

Симптом 
Оцінка, 
балів 

Гарячка 2 гемоглобінурія 2 
високий титр АТ у вакцинованих у 
РМА 

5 

Слабкість, приг-
нічення 

2 жовтяниця 5 
наростання АТ у вакцинованих під 
час повторного дослідженні у РМА 

30 

Анемія 2 
аборт, жовтушність і ге-
морагії у плода 

20 
високий титр АТ у невакцинованих 
у РМА 

30 

Геморагія 2 мастит 10 
наростання титру АТ у невакцино-
ваних під час повторного  дослі-
дження у РМА 

30 

Трактовка результатів Сума балів 

Діагноз на лептоспіроз маловірогідний менше 20 
Діагноз на лептоспіроз можливий 21-29 
Діагноз на лептоспіроз вірогідний більше 30 

  
Варто враховувати клінічні симптоми, які мають вказувати на можливість захворювання на 

лептоспіроз: гостре ураження нирок, ізостенурія пов'язана з глюкозурією без гіперглікемії, гос-
тра гепатопатія з наявною або відсутньою жовтяницею, гострі респіраторні розлади. Клінічні 
симптоми які вказують на необхідність виключення лептоспірозу, як причини захворювання: 
гострий геморагічний гастроентерит не пов’язаний з парвовірусною інфекцією, значне підви-
щення температури тіла, увеїти, крововиливи у сітківку [25].  

Надсилання зразків від підозрюваних у захворюванні на лептоспіроз собак до лабораторії та до-
слідження їх бактеріологічними та серологічними (РМА) є важливим для підтвердження діагнозу. 
Проте слід враховувати, що титр лептоспірозних антитіл починає зростати на 7–10 добу хвороби та 
досягає піку на 14, більш раннє дослідження у РМА може бути неефективним [26]. Інші лаборатор-
ні дослідження, гематологічні, біохімічні тощо, можуть бути корисними у виборі стратегії лікуван-
ня [27, 28]. Під час лептоспірозу у собак можуть змінюватись гематологічні (лейкоцитоз, тромбо-
цитопенія, коагулопатія), серологічні (гіпохлоремія, гіпонатріємія, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, 
метаболічний ацидоз), ниркові (підвищений вміст креатиніну на 80–100 %), печінкові (підвищення 
активності АлАТ, АсАТ, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази і вмісту білірубіну у сироватці 
крові), урологічні (білірубінурія, глікозурія, канальцева протеінурія, збільшення вмісту зернистих 
циліндрів, лейкоцитів і еритроцитів в осаді) показників [24]. 

Стратегія лікування хворих собак у клініці відповідає загальноприйнятій стратегії терапії леп-
тоспірозу собак [29]. Симптоматична та патогенетична терапія враховує необхідність підтримання 
діяльності вражених систем і органів організму. Окремої уваги заслуговує етіотропна терапія леп-
тоспірозу собак у клініці. Єдина схема етіотропної терапії відсутня але переважно застосовується 
двокомпонентна антибіотикотерапія направлена на першому етапі на швидкий бактерицидний 
ефект від застосування антибіотиків: пеніциліну G, стрептоміцину, тілозину або цефтриаксону. На-
ступним етапом є двотижневий курс доксицикліну для забезпечення звільнення організму (нирок) 
собаки від лептоспір. Такі схеми показують свою високу ефективність, окрім застосування стреп-
томіцину сульфату зумовленого фінансовими міркуваннями власників хворих собак, хоча слід уто-
чнити, що за такої схеми обмежено використовуються і засоби патогенетичної терапії. У світовій 
практиці [25] двокомпонентну антибіотикотерапію рекомендується застосовувати у разі неможли-
вості відразу розпочати лікування собаки перорально доксицикліном, у разі враження органів трав-
лення, блювання тощо, в інших випадках призначають 14-добовий курс доксицикліну у дозі 5 мг/кг 
через 12 годин або 10 мг / кг через 24 години перорально.  

Вакцинопрофілактика є найбільш простим, дешевим та ефективним методом запобігання 
лептоспірозу собак. Хворі на лептоспіроз собаки, яких лікували у клініці не були щеплені своє-
часно від лептоспірозу, або були щеплені з порушенням запропонованої виробником вакцини 
схеми (недостатня кількість ревакцинацій, порушені терміни введення вакцини тощо). Врахо-
вуючи те, що собаки можуть бути інфіковані різними серотипами лептоспір [11] перевагу пот-
рібно віддавати вакцинам, які містять найширший набір серотипів у своєму складі. На початок 
2018 року в Україні зареєстровано 23 препарати для собак, які у своєму складі містять лепто-
спірозі антигени. Аналізуючи антигенний склад (за лептоспірами) доступних вакцин (табл. 5) 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

82 

можна рекомендувати для застосування, як потенційно найбільш ефективні препарати: монова-
лентну вакцину Нобівак Л4 та полівалентні вакцини серії Дурамун.  

 
Таблиця 5 – Зареєстровані в Україні вакцини, які можуть бути використані для специфічної профілактики 

лептоспірозу собак 

Вакцина 
Антигенний склад 
(за лептоспірозом) 

моновалентні вакцини 

Нобівак Лепто, Nobivac Lepto – вакцина інактивована проти лептоспірозу собак L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

Нобівак Л4, Nobivac L4 – вакцина інактивована полівалентна проти лептоспірозу со-
бак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola  
L. аustralis, L. grippotyphosa  

Біокан L, Biocan L – вакцина інактивована проти лептоспірозу собак L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa  

ЕУРІКАН Lmulti, EURICAN Lmulti – вакцина інактивована проти лептоспірозу собак L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola, L. grippotyphosa 

полівалентні вакцини 

Біокан DHPPi + L, Biocan DHPPi + L – вакцина комбінована проти чуми м’ясоїдних, 
аденовірозу, парвовірозу, парагрипу та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa 

Біокан DHPPi + LR, Biocan DHPPi + LR – вакцина комбінована проти чуми 
м’ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу та сказу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa 

Вангард Плюс 5/CVL – вакцина комбінована для профілактики чуми, інфекційного 
гепатиту, аденовірусної інфекції, коронавірозу, парагрипу, парвовірозу та лептоспіро-
зу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

Вангард Плюс 5/Л – вакцина комбінована для профілактики чуми, інфекційного гепа-
титу, аденовірусної інфекції, парагрипу, парвовірозу та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

Гексадог, Hexadog – вакцина комбінована проти чуми, аденовірозу, парвовірозу, леп-
тоспірозу та сказу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

Дурамун Макс 5/4Л – вакцина комбінована для профілактики чуми м’ясоїдних, інфе-
кційного гепатиту, аденовірозу, парагрипу, парвовірозу та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa,  
L.  pomona 

Дурамун Макс 5-CвK/4Л – вакцина комбінована для профілактики чуми м’ясоїдних, 
інфекційного гепатиту, аденовірозу, парагрипу, парвовірозу, лептоспірозу та корона-
вірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa,  
L.  pomona 

Дурамун Плюс 5Л4 – вакцина комбінована проти чуми м’ясоїдних, аденовірозу, пара-
грипу, парвовірозу та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa,  
L.  pomona 

Дурамун Плюс 5Л4/СвК – вакцина комбінована проти чуми м’ясоїдних, аденовірозу, 
парагрипу, парвовірозу, лептоспірозу та коронавірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola L. grippotyphosa,  
L.  pomona 

ЕУРІКАН DHPPI2+L, EURICAN DHPPI2-L – вакцина проти чуми м'ясоїдних, адено-
вірозу, парвовірозу, парагрипу типу 2 та лептоспірозу собак. 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

ЕУРІКАН DHPPI2+LR, EURICAN DHPPI2-LR – вакцина проти чуми м'ясоїдних, аде-
новірозу, парвовірозу, парагрипу типу 2, лептоспірозу та сказу собак. 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

ЕУРІКАН DHPPі 2 -Lmulti, EURICAN DHPPі 2 -Lmulti – вакцина проти чуми 
м’ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу, парагрипу типу 2 та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

Канвак DHPPiL + R – вакцина проти чуми м’ясоїдних, інфекційного гепатиту, інфек-
ційного ларинготрахеїту, парвовірозу, парагрипу, лептоспірозу і сказу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
grippotyphosa,  
L. sejroe 

КАНВАК 8 DHPPiL – вакцина проти чуми, інфекційного гепатиту, інфекційного ла-
ринготрахеїту, парвовірозу, парагрипу та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
grippotyphosa,  
L. sejroe 

КАНІГЕН DHPPi/L – вакцина проти чуми м’ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу, пара-
грипу та лептоспірозу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

КАНІГЕН DHPPi/LR – вакцина проти чуми м’ясоїдних, аденовірозу, парвовірозу, 
парагрипу, лептоспірозу та сказу собак 

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

МУЛЬТИКАН-6 -вакцина проти чуми, аденовірусних інфекцій, парвовірусного, коро-
навірусного ентеритів і лептоспірозу собак  

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 

МУЛЬТИКАН-8 – вакцина проти чуми, аденовірусних інфекцій, парвовірусного, ко-
ронавірусного ентеритів, лептоспірозу і сказу собак  

L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola, L. grippotyphosa 

Нобівак РЛ, Nobivac RL − вакцина інактивована проти сказу й лептоспірозу собак L. icterohaemorrhagiae, L. 
canicola 
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Висновки. 1. В зоні обслуговування ПП «Ветеринарна клініка на Максимовича» (м. Вінни-
ця) та Вінницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини у 2015–2016 спо-
стерігалася напружена епізоотична ситуація щодо лептоспірозу собак. За проаналізований пе-
ріод лептоспіроз було підтверджено серологічно (РМА) у 34 собак. 

2. Основними серогрупами, діагностованими у хворих собак були Сanicola і 
Іcterohaemorrhagiae. У хворих тварин також виявлені змішані реакції, що вказує на циркуляцію 
інших сероварів збудника в регіоні.  

3. Підтверджено високу лікувальну ефективність етіотропної двокомпонентної антибіоти-
котерапії з використанням схем пентстреп-400 та доксициклін, фармазин-50 та доксициклін або 
цефтриаксон та доксициклін. Запропоновано шлях оптимізації прийнятих схем лікування у со-
бак, які не мають симптомів враження органів травлення. 

4. Встановлено недостатній рівень вакцинопрофілактики лептоспірозу у собак в зоні обслу-
говування клініки, що й зумовлювало складну епізоотичну ситуацію з цього захворювання. Ре-
комендовано використання найбільш ефективних вакцин та суворе дотримання строків та кра-
тності щеплень згідно з настановами їх застосування. 
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Эпизоотология, диагностика, лечение и профилактика лептоспироза собак в частной ветеринарной кли-

нике в г. Винница в 2015-2016 гг. 

С.А. Билык, Л.Е. Корниенко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тырсин, О.В. Довгаль, П.Г. Шульга, Ю.М. Тырсина, 
Т.М. Царенко, В.В. Уховский 

Лептоспироз – это болезнь сельскохозяйственных, домашних, диких животных и человека. Лептоспироз имеет 
естественно-очаговый характер, резервуаром возбудителя лептоспироза является мышевидные грызуны и животные-
лептоспироносиив. Болезнь распространена во всем мире в том числе в Украине. Заболевания собак лептоспироз 
является актуальной проблемой для частных клиник ветеринарной медицины, деятельность которых должна быть 
направлена на диагностику, лечение и профилактику этой болезни и контроль эпизоотической ситуации. Целью ра-
боты было изучить указанные составляющие на примере частной ветеринарной клиники г. Винница в 2015-2016 гг. 
И сформировать предложения по улучшению соответствующих ветеринарных мероприятий. Была изучена эпизоо-
тическая ситуация, особенности диагностики, лечения и профилактики лептоспироза у собак разных пород в зоне 
обслуживания клиники. Установлено, что за исследуемый период обследованию пиддилы 142 собаки с подозрением 
на лептоспироз. В обследованных 34 животных диагноз подтвердили серологически с применением реакции микроа-
гглютинации в государственной ветеринарной лаборатории. Основными серогруппы, установленными по лептоспи-
роза у собак были Сanicola и Іcterohaemorrhagiae, в части животных регистрировали и смешанные реакции. Подтве-
рждена эффективность комплексной терапии лептоспироза собак, основанная на совместном применении антибио-
тиков состоит из использованием схем: пентстреп-400 и доксициклин, фармазин-50 и доксициклин или цефтриаксон 
и доксициклин. Также была установлена возможность оптимизации общепринятых схем для лечения собак без сим-
птомов поражения органов пищеварения. Предложено оптимизацию клинической и лабораторной диагностики леп-
тоспироза собак. Анализ вакцин зарегистрированных в Украине позволил предложить наиболее эффективные пре-
параты для профилактики лептоспироза собак. 

Ключевые слова: лептоспиры, лептоспироз собак, реакция микроагглютинации, (РМА), серовары лептоспир, 
эпизоотическая ситуация, антибиотикотерапия.  

 
Epizootology, diagnosis, treatment and prevention of leptospirosis in a private veterinary clinic in Vinnitsa in 

2015-2016. 
S. Bilyk, L. Kornienko, B. Yarchuk, RV Tyrsin, O. Dovgal, P. Shulga, Yu. Tyrsina, T. Tsarenko, V. Ukhovskyi 
Introduction. Leptospirosis is spread throughout the world, found on all continents, except Antarctica. This disease among 

humans and animals is now known in more than 80 countries (World Health Organization). Activity of the Leptospirosis Burden 
Epidemiology Reference Group (LERG) supported by WHO, OIE FAO UN. WHO emphasizes that there is less information about 
the real incidence of leptospirosis in humans on global scale. Every year the incidence ranges from 0.1 to 1 per 100,000 people living 
in a temperate climate, and in the tropical climate, this rate increases to 10 or is more than 100,000 people. Leptospirosis is distribut-
ed throughout the Ukraine among productive animals (ruminant, horses, pigs) and pets (dogs and cats). The main danger of leptospi-
rosis is for people of certain professional groups, including livestock, veterinary doctors, farmers, hunters, fishermen, meat workers, 
people working on marsh meadows, meliorators, miners, soldiers, workers of sewage treatment plants and sewers. Significant is the 
risk of an outbreak of the disease among the population affected by flood areas. Infected dogs is a threat to people, especially their 
owners and famaly. For example, slum dwellers who live in poor sanitation and have close contact with animals with potential lepto-
spirosis, the risk of leptospirosis is 5 times higher than for people from other communities. Leptospirosis of dogs can be dangerous to 
the families of their owners, people can be infected through contact with urine and saliva of a infected dog. But some authors do not 
share the opinion about the high risks of infecting people and indicate only the theoretical risk. There is a need to study the diagnosis 
of the disease, distribution leptospiros and develop effective and safe schemes of etiotropic and pathogenetic therapy, improvement 
of the system of prophylactics of leptospirosis. 
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The goal of research is study of the features of diagnosis, treatment and prevention of dogs leptospirosis in Vinnitsa in 
prive clinic "Veterinary Clinic on Maksymovych street" and Vinnitsa Regional State Laboratory of Veterinary Medicine. 

The diagnostic, therapeutic and prophylactic measures for leptospirosis of dogs that were performed at "Veterinary Clinic on 
Maksymovych street" and in Vinnitsa Regional State Laboratory of Veterinary Medicine in 2015-2016 were analyzed and assessed. 
142 suspected cases of leptospirosis in dogs were detected, 34 cases were confirmed in laboratory. In Vinnytsia regional state veteri-
nary laboratory there performing microscopy urine and serum and serological study by microagglutination test (MAT) by 8 
serogroup Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa, Pomona, Tarassovi, Hebdomadis, Sejroe, Auatralis. In the laboratory 
was sent samples: for bacteriological studies (blood in the volume of 3-5 cm3 from diseased animals and fresh urine) in fever period, 
from 5-7 days diseased dogs sent blood (5 -10 cm3) for serological research (MAT). 

The protocol examination of the dogs in the clinic includes registration, collection of anamnestic data, clinical examina-
tion with mandatory measurements of body temperature, pulse, respiration. Take into account the clinical signs characteristic 
of leptospirosis: fever, weakness, apathy, trembling of the muscles, excessive thirst, decreased appetite, vomiting, diarrhea, 
icterus of the visible mucous surface, enlargement of the liver and spleen, change in the color of the urine, change in color 
fecal masses, abortion. In the case of detection of these signs in animals, the material for laboratory analysis was taken. 
Microscopy of blood from suspected dogs was not positive. Microscopy of urine was confirmed diagnosis in 3 dogs. The 
previous diagnosis was confirmed by serology (MAT) in 34 animals, representing 23.9% of the samples sent to the 
laboratory, the titres of unvaccinated > 1:50 and vaccinated > 1: 100 were considered positive.  

The sick dogs have generally not been vaccinated against leptospirosis or have been vaccinated with a violation of the 
recommended regimens and terms. The largest number of dogs (67.6%) with leptospirosis was admitted to treatment in the 
1st and 2nd quarters of the year (spring-summer). Of the 34 positively responding to the leptospirosis of animals, 29.4% were 
affected by serogroups Icterohaemorrhagiae and 41.1% of the serogroup Canicola. Mixed reactions (Icterohaemorrhagiae, 

Canicola, Grippotyphosa, Pomona) accounted for 29.4% of the total number of positive samples. 
Complex therapy was used for treatment: symptomatic, pathogenetic, diet therapy and etiotropic. Etiotropic therapy in-

clud using 2-step antibiotic therapy, which was aimed at eliminating the pathogen from the body and was assigned 
individually depending on the availability of drugs and economic considerations. During the observation period, the clinic 
used 4 schemes for the use of two-component antibiotic therapy, each schemes was used on 8-12 sick dogs. Schemes of 
treatment include a)  Penstrep-400 (penicillin G and dehydrostreptomycin) during 7 days and doxycycline during 14 days; b) 
Farmazin-50 (tilozin) during 7 days and doxycycline during 14 days; c) Ceftriaxon during 7 days and doxycycline during 14 
days; d) Streptomycin during 14 days. 

For vaccination dogs, owns the preferred vaccine of medium cost is usually, part of them intake leptospiral antigens, it is 
"Biocan DHPPi + L" and "Multikan-6". 

Analysis of measures against leptospirosis revealed a number of shortcomings. The correction actions were proposed for 
the control of dogs' leptospirosis in following aspects: risk analysis of the leptospirosis infection, danger for dog owners, 
clinical and laboratory diagnosis of leptospirosis, therapy (etiotropic, symptomatic and pathogenetic) general and specific 
prevention of leptospirosis in dogs. 

Conclusions. 1. In the service area of "Veterinary Clinic on Maksimovich street" (Vinnitsa) and Vinnitsa Regional State 
Laboratory of Veterinary Medicine in 2015-2016 there was a tense epizootic situation regarding dogs' leptospirosis. During 
the analyzed period, the leptospirosis was confirmed by serology (MAT) in 34 dogs. 2. The main serogroups diagnosed in 
sick dogs were Canicola and Iterohaemorrhagiae, mixed reactions have also been found in diseased dogs. 3. The high thera-
peutic efficacy of etiotropic therapy based on bicomponent antibiotics (pentrept-400 and doxycycline, pharmacazine-50 and 
doxycycline or ceftriaxone and doxycycline) has been confirmed. The way of optimization of treatment in dogs were pro-
posed. 4. Insufficient level of vaccine prophylaxis of leptospirosis in dogs in the clinic's service area was detected. Have been 
recommended effective vaccines and strict adherence to the rules of vaccinations. 

Key words: leptospira, leptospirosis of dogs, microagglutination test, (MAT), serovars of leptospira, epizootic situation, 
antibiotic therapy. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ОСНОВНІ  

ЗАСАДИ ЩОДО ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ І БОРОТЬБИ  
З ЛЕЙКОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ  

 

Описано оздоровчі заходи в господарствах Білоцерківського району Київської області. У межах 11 господарств, 
у яких перетримувалися хворі тварини, було здійснено повний або частковий поділ стада, РІД – позитивних тварин 
ізольовано на окремі відділки або відправлено до окремих приміщень (груп). За допомогою серологічної діагностики 
лейкозу стало можливим вивчення епізоотичного стану цієї хвороби в межах господарств Білоцерківського району, а 
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при ізоляції РІД-позитивних тварин, з подальшим їх забоєм, як одного з принципових чинників в системі оздоровчих 
заходів, провести повне оздоровлення господарств. 

Використовуючи різні методи діагностики та оздоровлення неблагополучних господарств, було виявлено та на-
ведено особливості перебігу епізоотичного процесу при лейкозі великої рогатої худоби в господарствах приватного 
сектору Білоцерківського району. 

Доведено зв'язок між динамікою розвитку епізоотичного процесу наявністю джерела збудника інфекції, та не-
своєчасним вилученням його зі стада. Дані, що наводяться у статті щодо виділення РІД-позитивного поголів’я в гос-
подарствах приватного сектора, стають підтвердженням однієї з епізоотологічних особливостей лейкозу великої 
рогатої худоби, зокрема такої як стаціонарність. Варто наголосити на відносній стабільності  епізоотичної ситуації з 
лейкозу ВРХ у приватному секторі Білоцерківського району в період останніх трьох років, що є наслідком впрова-
дження ефективної системи заходів боротьби. 

Ключові слова: Лейкоз великої рогатої худоби, епізоотичний процес, інфіковані вірусом лейкозу великої рога-
тої худоби (ВЛВРХ) тварини, гематологічно хворі тварини. 

 

Постановка проблеми. Велика кількість вітчизняних і зарубіжних вчених зверталися до 
питання дослідження лейкозів та інших гемобластозів людини і тварини, що зумовлено ваго-
мою соціальною і економічною роллю цієї проблеми. 

Для інфікованої вірусом лейкозу ВРХ характерними є зміни в обмінних та біохімічних про-
цесах, що, у свою чергу, спричиняють зміни якісних характеристик молока і м’яса та нагрома-
дження в них шкідливих для організмів тварин і людини продуктів обміну з вираженою канце-
рогенною дією. 

Останнім часом збільшилася кількість  наукових досліджень у таких напрямах: розкриття 
біологічних механізмів трансформації нормальної клітини в злоякісну, дослідження імунологі-
чних особливостей при пухлинних хворобах, створення надійних методів діагностики лейкозів, 
розробка науково обґрунтованої системи боротьби з лейкозами тварин і птиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лейкозом великої рогатої худоби (гемобласто-
зом) називається інфекційне захворювання пухлинної природи з повільним перебігом, для яко-
го характерним є лімфоцитоз і злоякісні розростання кровотворних та лімфоїдних клітин у різ-
них органах і тканинах організму. Збудником лейкозу великої рогатої худоби (ЛВРХ) є вірус 
сімейства Retroviridae [1– 4]. 

Зниження ефективності оздоровчих заходів може відбуватися через наявність серед пого-
лів’я тварин-вірусоносіїв, що мають прихований перебіг інфекційного процесу [5]. Те, що спо-
нтанний перебіг лейкозу характеризується відсутністю стадії згасання у його розвитку, що 
пов’язують з пожиттєвим носійством вірусу лейкозу інфікованими тваринами, тривалим (рока-
ми), латентним періодом розвитку захворювання і відсутністю імунітету, і стає причиною пос-
тійного зростання у неблагополучному стаді кількості тварин, що хворіють на лейкоз [6–9]. 

Лейкоз великої рогатої худоби діагностується за умови використання  низки методів дослі-
дження, зокрема клінічний, гематологічний, серологічний, патолого-анатомічний і гістологіч-
ний [10–18]. 

Раніше при діагностиці лейкозу ВРХ найчастіше зверталися до клінічного, гематологічного, 
патолого-анатомічного методів а також необхідною умовою було обов'язкове гістологічне підт-
вердження. Доведення вірусної етіології захворювання сприяло розробці сучасних методів діа-
гностики, що у більшості випадків ґрунтуються на дослідженні сироваток крові для виявлення 
вірусоспецифічних антитіл, які допомагають виявити тварин, що інфіковані, на будь-якій (що є 
найважливішою ознакою) стадії захворювання, у той час коли не відбулося жодних змін у кро-
ві, проте тварина на цьому етапі – потенційне джерело інфекції. 

Р.В. Тирсін та ін. [5] висувають думку про те, що можливим є контроль благополуччя мо-
лочних ферм щодо лейкозу за допомогою проведення досліджень збірної проби молока іму-
ноферментним аналізом (ІФА). Це сприяє скороченню строків і здешевленню процесу оздо-
ровлення господарств. Проведення паралельного дослідження проб сироватки крові і молока 
дало змогу виявити те, що за слабопозитивної або позитивної РІД титр антитіл у молоці ко-
ливається від 1:32 до 1:128. Можемо зробити висновок про те, що при проведенні досліджен-
ня збірної проби молока реєстрація позитивного результату можлива при 1–3%-му рівні ура-
женості стада. 

За результатами досліджень, проведених Б.М. Ярчуком та Р.В. Тирсіним, виявлено, що чут-
ливість імуноферментного методу діагностики лейкозу великої рогатої худоби у порівнянні з 
РІД у 2,2 разу більша. За рекомендаціями дослідників варто перейти на використання ІФА для 
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виявлення інфікованих тварин, що інфіковані, на завершальних стадіях лікування від лейкозу 
ВРХ, зважаючи на те, що це сприяє прискоренню строків оздоровлення стада.[19]. 

Відповідно до даних, , імуноферментний метод у порівнянні з РІД здатен виявити серед но-
вонароджених телят (до моменту випоювання їм молозива) більше вірусоносіїв. Деякі вчені 
виявляли тривалість періоду напіврозпаду колостральних антитіл до ВЛВРХ, який становить 
25,8 днів. За врахування меж розпаду колостральних антитіл, автори надають рекомендації що-
до використання цього для ідентифікації індукованих вірусом активних антитіл та ранньої се-
рологічної діагностики інфікованості ВЛВРХ [5 – 10]. 

Зважаючи на наведені дані, можна говорити про те, що успішною та ефективною боротьба з 
лейкозом є за умови розробки надійних способів розриву епізоотичного ланцюга в будь-якій 
його складовій, що робить можливим запобігання передачі ВЛ ВРХ від першої ланки до третьої 
і стає запорукою профілактики поширення лейкозу та стабільного благополуччя щодо нього. 

До основи сучасних підходів щодо принципів профілактики та боротьби з лейкозом ВРХ 
відносять ізоляцію та вилучення джерела збудника інфекції із загального стада, а також метод 
ізольованого вирощування молодняку для подальшої заміни інфікованого поголів’я.  

За допомогою системи епiзоотичного монiторингу можливим є розширення поглядів на 
епiзоотичний процес при лeйкозі вeликої рoгатої худoби, а також розкриття багатьох питань 
мeтодології та органiзації протиeпізоотологічних захoдів, прийнятиx рiшень тощо [19–30]. 

Мета досліджень – вивчити епізоотичну ситуацію та епізоотологічні особливості прояву, 
перебігу та закономірностей за лейкозу ВРХ. 

Матеріали і методи дослідження. Базою для проведення досліджень слугували господарс-
тва приватного сектору Білоцерківського району Київської області. 

Постановка діагнозу лейкоз великої рогатої худоби здійснювалася за допомогою серологіч-
ного та гематологічного методів дослідження. 

Основні результати досліджень. У 1996 році спостерігається застосування масових серо-
логічних (РІД) досліджень на лейкоз великої рогатої худоби в господарствах району. 

У подальший період часу спостерігається збільшення кількості господарств, у яких поголі-
в'я охоплено масовими серологічними дослідженнями, що робить можливим встановлення реа-
льної епізоотичної ситуації щодо лейкозу. 

При здачі РІД + поголів'я на забій відбувається зменшення худоби, яка досліджуються се-
рологічним методом. 

Для господарств району в питанні організаційних заходів боротьби з лейкозом великої рогатої 
худоби 2005 рік став позитивно переломним. У межах 11-ти господарств, у яких перетримувалися 
хворі тварини, було здійснено повний або частковий поділ стада, РІД + тварин ізольовано на 
окремі відділки або відправлено до окремих приміщень (груп). За допомогою серологічної діагно-
стики лейкозу стало можливим вивчення епізоотичного стану цієї хвороби в межах господарств 
Білоцерківського району, а при ізоляції РІД-позитивних тварин, з подальшим їх забоєм, як одного з 
принципових чинників у системі оздоровчих заходів, провести повне оздоровлення господарств. 

На сучасному етапі у межах господарств Білоцерківського району утримується 12772 голів 
ВРХ. Усі ці господарства вважаються благополучними щодо лейкозу великої рогатої худоби. У 
межах господарств приватного сектору поголів’я великої рогатої худоби значно відрізняється і 
є меншим: 2015 рік – 2772 голів, в 2016 – 2524 голів, у 2017 – 2369 голів. 

На жаль, постійно відбувається реєстрація нових випадків лейкозу великої рогатої худоби у 
межах господарств приватного сектору. Відповідно до проведених нами досліджень, лейкоз 
ВРХ було виявлено у різних населених пунктах протягом останнього періоду часу. 

Дані, наведено в таблиці 1 щодо виділення РІД-позитивного поголів’я у межах господарств 
приватного сектора, підтверджують стаціонарність лейкозу великої рогатої худоби як одну з 
його епізоотологічних особливостей. У період останніх 3 років діагностування лейкозу здійс-
нено в 21 населеному пункті, що є свідченням значного географічного нозереалу поширення 
захворювання. За цей період виділено 78 РІД-позитивних тварин. Епізоотична ситуація харак-
теризувалася різною напруженістю: фіксується коливання інцедентного показника числа хво-
рих тварин від 1 до 24. Село Шкарівка має найбільшу кількість хворих тварин за проаналізова-
ний період – 24 тварини (30,8% від загальної кількості, що складає 78), у с. Сидори – зареєстро-
вано 10 тварин (12,8%), у с. Матюші – 7 (9%), у с. Дрозди – 5 тварин (6,4%) відповідно. 
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Таблиця 1 – Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в господарствах приватного сектору 

Білоцерківського району за 2015–2017 рр. 

Назва  
населеного пункту 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

досліджено в 
РІД гол. 

виявлено 
РІД+ гол. 

досліджено в 
РІД гол. 

виявлено 
РІД+ гол. 

досліджено в 
РІД гол 

виявлено 
РІД+ гол. 

с. Бикова Гребля 45 1 38 1 43  
с. Бугаївка, Глибічка 11  15  11 1 
с. Пилипча 26  15  21  
с. М. Сквирка 69  60 1 51  
с. Матюші  225 2 213 1 209 4 
с.М.Вільшанка, Бакали 45  66  40  
с. Сорокотяги 39 2 20  30 1 
м. Узин 130  126  116 1 
с. Павлівка 3  4  7  
м. Біла Церква 26  26  27  
с. Тарасівка 110  88  76  
с. Михайлівка, Вербове 45  45 1 36  
с. Томилівка 46 2 58  50  
с. Яблунівка 95  85  83  
с. Озерно 60  63  58  
с. Острійки 84 2 65  74 1 
с. Макіївка  70  63  68  
с. Храпачі 71  66 1 64  
с. Скребиші 108  56 3 55  
с. Гай, Володимирівка 18  19  21  
с. Черкас 78 1 79 1 75  
с. Ол. Слобода 41  34  28 1 
с. Межове 20  11  19  
с. Щербаки   9  10  
с. Йосипівка, Красне 34  32 1 26  
с. Фесюри 24  22  15  
с. Розаліївка, Людвинівка 45  45  47 1 
с. Селекція 3  4  7  
с. Трушки 74  66  65  
с. Фурси 2  4  3  
с. М. Антонівка 39 1 34  34  
с. Шкарівка 166 3 178 17 161 4 
с. Глушки 61  52  51  
с.  Фастівка 62  58  54  
с. Коржівка 4  11  3  
с. Сухоліси, Чепеліївка 55 2 47  53 2 
с. Городище 15  26  10  
с. Василів 33  30  28  
с. Блощенці 20  20  21  
с. Іванівка 57  41  50  
с. Клочки, Коженики 19  17  19  
с. Чупира 86 1 65  53 2 
с. Потіївка, Поправка 94  84  62  
с. Дрозди 81 3 65 1 64 1 
с. Мазепенці 53  44  50  
с. Сидори 76 2 72 5 58 3 
с. В. Тарасівка 47  38  30  
с. Піщана 154  145  133  
с. Терезине 2  0  0  

Всього, голів 2772 22 2524 34 2369 22 
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Решта населених пунктів характеризується незначною кількістю зареєстрованих тварин, 
хворих на лейкоз  (від 1 до 4). 

Своєчасне діагностування та здійснення заходів щодо ізоляції хворих та ймовірно хворих 
тварин є найважливішою умоваою профілактики і боротьби з лейкозом великої рогатої худоби 

Попри різну епізоотичну ситуацію з лейкозу великої рогатої худоби у межах приватного се-
ктора Білоцерківського району, варто наголосити на відносній її стабільності у період останніх 
трьох років, що є наслідком ефективної системи заходів боротьби. 

При проведенні заходів оздоровлення серед поголів’я тварин у приватному секторі врахо-
вуються основні положення чинної «Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої 
худоби від лейкозу» та докладаються великі зусилля спеціалістів ветеринарної медицини. За 
допомогою проведення постійної роботи щодо пояснення положень цієї інструкції власникам 
тварин вдається досягти розуміння небезпеки лейкозу для інших тварин і людини. Зважаючи на 
високу компетенцію фахівців ветеринарної медицини та порозуміння з власниками, більшість 
тварин, що були інфікованими, здали на забій.  

Висновки. Складність епізоотичної ситуації щодо лейкозу виникає через недостатнє вико-
нання вимог чинної «Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від 
лейкозу» та плану організаційно господарських та спеціальних заходів з ліквідації лейкозу 
ВРХ. У період останніх 3 років лейкоз діагностовано в межах 21 населеного пункту, що є свід-
ченням значного географічного нозоареалу поширення хвороби. Епізоотична ситуація характе-
ризується різною напруженістю, зафіксовано коливання інцедентного показника кількості хво-
рих тварин від 1 до 24. Кількість РІД-позитивного поголів'я корів в цілому корелює із загаль-
ною кількістю антитілоносіїв. 

Така динаміка епізоотичного процесу пов'язана з неповним вилучення із стад джерела збуд-
ника інфекції.  
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Эпизоотологический мониторинг и основные принципы мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рога-

того скота 
О.В. Довгаль, Р.В. Тырсин, П.И. Шульга,  Ю.М. Тырсина, С.А. Билык, Б.М. Ярчук 
Описаны оздоровительные мероприятия в хозяйствах Белоцерковского района Киевской области. В пределах 11-ти 

хозяйств, в которых передерживались больные животные, было осуществлено полное или частичное разделение стада, 
РОД + животных изолированно на отдельные участки или отправлено в отдельные помещения (групп). С помощью серо-
логической диагностики лейкоза стало возможным изучение эпизоотического состояния по лейкозу в пределах хозяйств 
Белоцерковского района, а при изоляции РОД позитивных животных, с последующей сдачей их на убой, как одного из 
важных факторов в системе оздоровительных мероприятий, провести полное оздоровление хозяйств. 

Используя различные методы диагностики и оздоровления неблагополучных хозяйств, были обнаружены и при-
ведены особенности течения эпизоотического процесса при лейкозе крупного рогатого скота в хозяйствах частного 
сектора Белоцерковского района. 

Доказана связь между динамикой развития эпизоотического процесса и наличием источника возбудителя инфе-
кции, а также несвоевременным удалением его из стада. Данные, приводимые в статье, о выделении РОД-
положительного поголовья в хозяйствах частного сектора становятся подтверждением одной из эпизоотологических 
особенностей лейкоза крупного рогатого скота, а именно такой как стационарность. Стоит отметить относительной 
стабильности эпизоотической ситуации по лейкозу КРС в частном секторе Белоцерковского района в период после-
дних трех лет, что является следствием внедрения эффективной системы мер борьбы. 

Ключевые слова: Лейкоз крупного рогатого скота, эпизоотический процесс, инфицированные вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛВРХ) животные, гематологические больные животные. 
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Epizootological monitoring and basic principles of measures for the prevention and control of leukemia in cattle 
O.V. Dovgal, R.V. Tyrsin, P.I. Shulga, Y.M. Tyrsina, S.A. Bilyk, B.M. Yarchuk 
A large number of both domestic and foreign scientists turned to the issue of study of leukemias and other 

hemoblastomas of humans and animals, which is predetermined by the significant social and economic role of this problem. 
Leukemia of cattle (hemoblastosis) is called infectious slow-moving disease of tumor nature, which is characterized by 

lymphocytosis and malignant growth of hematopoietic and lymphoid cells in various organs and tissues of the body. The 
causative agent of leukemia of cattle (LUC) is a virus of the family Retroviridae. 

Leukemia of bovine cattle is diagnosed with the use of a number of research methods, in particular clinical, 
hematological, serological, pathologic-anatomical and histological methods [10-18]. 

Earlier, most often in the diagnosis of CK leukemia, they turned to clinical, hematological, pathologic-anatomical 
methods, as well as a necessary condition for obligatory histological confirmation. The advent of the viral etiology of the 
disease contributed to the development of modern diagnostic methods, which in most cases are based on the study of serum 
samples to detect virus-specific antibodies that help detect infected animals on any (which is the most important sign) stage 
of the disease, while not there was no change in blood, but the animal at this stage is a potential source of infection. 

The basis of modern approaches to the principles of prevention and control of leukemia of cattle is the isolation and 
removal of the source of the pathogen of infection from the general herd, as well as the method of isolated growth of young 
animals for the subsequent replacement of infected livestock. 

With the help of the system of epizootic monitoring, it is possible to broaden the views of the epizootic process in the 
lymphatic drainage of a very thin skin, as well as to reveal many questions of the methodology and organization of 
antiepileptic seizures, to take decisions, etc. 

In 1996, the use of mass serological (RID) studies on leukemia of cattle in farms in the area. 
In the next period of time there is an increase in the number of farms in which the population is covered by mass 

serological studies, which makes it possible to establish a real epizootic situation with regard to leukemia. 
At delivery RID + a livestock for slaughter there is a decrease in livestock, which is studied by serological method. 
For the farms of the district on the issue of organizational measures to combat leukemia in cattle, 2005 became a turning 

point. Within the 11 farms where the sick animals were crossed, a complete or partial division of the herd, RID + animals 
was isolated in separate sections or sent to separate rooms (groups). With the help of serological diagnostics of leukemia, it 
became possible to study the epizootic state of leukemia within the farms of the Bila Tserkva district, and, at the isolation of 
RID-positive animals, with their subsequent slaughter, as one of the principal factors in the system of health measures, to 
conduct a full healing of farms. 

At the present stage, 12,772 heads of cattle are kept within the farms of the Bila Tserkva district. All these farms are 
considered to be well-off for leukemia in cattle. Within the private sector, the stock of cattle is significantly different and 
smaller: 2015 – 2772, in 2016 – 2524, in 2017 – 2369 heads. 

Unfortunately, the registration of new cases of the presence of leukemia in cattle in the private sector is constantly 
underway. According to our research, cattle leukemia was detected in different settlements during the last period of time. 

Data on the allocation of RID-positive livestock in private sector farms confirm the stationary nature of leukemia in 
cattle as one of its epizootic features. In the last 3 years, the diagnosis of leukemia has been carried out in 21 settlements, 
which is evidence of a wide geographical outbreak of the spread of the disease. During this period, 78 RID-positive animals 
were allocated. The epizootic situation was characterized by different tensions: the fluctuation of the incident index of the 
number of sick animals from 1 to 24 was recorded. The village of Shkarivka has the largest number of diseased animals for 
the analyzed period – 24 animals (30.8% of the total number being 78), in vil. Sidorsy- 10 registered (12.8%), in vil. 
Matyushi – 7 (9%), in vil. Droces – 5 (6.4%) respectively. 

The remaining settlements are characterized by a small number of registered animals, patients with leukemia (1 to 4). 
Timely diagnosis and implementation of measures to isolate patients and suspects in animal diseases are the most 

important conditions for the prevention and control of leukemia in cattle. 
Despite the different epizootic situation in the case of bovine leukosis within the private sector of the Bila Tserkva 

district, it is worth emphasizing its relative stability over the last three years, which is the result of an effective system of 
control measures. 

In the course of measures to improve the number of animals in the private sector, the basic provisions of the current 
instruction "Guidelines for the prevention and rehabilitation of bovine leukosis from leukemia" are taken into account and the 
efforts of veterinary medicine specialists are being implemented. Through ongoing work to explain the provisions of this 
manual, animal owners can reach their understanding of the risk of leukemia for other animals and humans. Considering the 
high competence of veterinary medicine experts and understanding with the owners, most of the animals that were infected 
were slaughtered. 

Conclusions The complexity of the epizootic situation with regard to leukemia is due to insufficient compliance with the 
requirements of the current "Guidelines for the prevention and improvement of bovine leukosis from the leukemia", and the 
plan for organizing economic and special measures for the elimination of leukemia of cattle. In the last 3 years, leukemia has 
been diagnosed in 21 settlements, which is evidence of a wide geographical distribution of the disease. The epizootic 
situation is characterized by different tensities, the fluctuation of the incident index of the number of sick animals from 1 to 
24 is recorded. The number of RID-positive cows, in general, correlates with the total number of antibody carriers. 

Such a character of the dynamics of the epizootic process is due to incomplete removal from the herds of the source of 
the pathogen of infection. 

Key words: Leukemia of cattle, epizootic process, infected with bovine leukosis virus (VLVRH) animals, hematologic 
diseased animals. 
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АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ: ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ  

МОНІТОРИНГ І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ ТА  
ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ 

 

У статті наведені результати епізоотологічного моніторингу африканської чуми свиней з часу її виникнення на 
Африканському континенті та поширення в різні країни світу. Зібрано й вивчено статистичні матеріали та детально 
проаналізовано епізоотичну ситуацію з африканської чуми свиней з часу її виникнення (2012) по 22.02.2018 рр. в 
Україні, шляхи проникнення й джерела збудника інфекції та чинники передачі цього вірусу, наведено основні чин-
ники що мають негативний вплив на таку ситуацію.  

Проведено детальний аналіз впровадження системи біобезпеки й біозахисту на фермах із різним поголів’ям тва-
рин та різними підходами до впровадження таких заходів на підприємстві. 

Надані пропозиції для покращення епізоотичної ситуації з АЧС в Україні, відповідно до вимог ветеринарного 
законодавства та досвіду багатьох країн світу, що мали справу з цієї проблемою.  

Ключові слова: африканська чума свиней, моніторингові дослідження, спалахи, випадки, біологічний захист, епізоо-
тична ситуація, поширення, неблагополучний пункт, домашні та дикі свині, реєстрація, господарства різних форм власнос-
ті, боротьба із захворюванням, відстріл, знищення, епізоотичне благополуччя, прогнозування, заходи, ризики. 

 
Постановка проблеми. Захворювання свиней вірусно-інфекційними захворюваннями, до 

яких належить АЧС, завдають колосальні економічні збитки галузі свинарства, а держава та 
власники витрачають значні кошти на ліквідацію наслідків цього захворювання (забезпечення 
умов карантинування та робота спеціалістів за такої ситуації, вимушений забій та спалювання 
трупів, проведення дезінфекцій тощо).  

За статистичними даними Мінагрополітики епізоотія АЧС з 2012 по 2017 рр. завдала Украї-
ні збитків на суму 4,81 млн доларів, з яких 1,51 млн доларів – галузі, а 3,3 млн – держбюджету. 
За цей період через АЧС було знищено в нашій країні більше 45 тис. свиней [1, 2]. За підрахун-
ками експертів, за період неблагополуччя АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн 
дол. на експорті свинини, а збитки від цієї хвороби перевищують уже 1 млрд грн [3, 4]. 

Африканська чума свиней (Pestis africana suum, африканська гарячка, східно-африканська 
чума, хвороба Монтгомері, АЧС) – порівняно нове, надзвичайно небезпечне захворювання, яке 
сьогодні є національним і економічним лихом, глобальною проблемою для тих країн світу, де 
розвинуте свинарство, через високу контагіозність цього вірусу для домашніх і диких свиней, 
адже смертність серед захворілих може становити 98 – 100% [5, 6, 7, 28]. Відповідно до правил 
Міжнародної класифікації заразних хвороб тварин, ця недуга належить до транскордонних за-
хворювань тварин списку A і є обов'язковою для реєстрації у Всесвітній організації охорони 
здоров'я тварин (МЕБ). [8, 9, 10, 32]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше африканську чуму свиней діагностували 
на початку XX століття (1903 р.), в країнах субекваторіальної та південної Африки. Поява АЧС 
як нової нозологічної одиниці зумовлена ввезенням колоністами до країн Африки домашніх 
свиней, яких раніше там не розводили. Свині швидко захворювали і майже у 100% випадках 
гинули. Ці обставини і стали першопричиною детального вивчення цієї хвороби [11, 12, 13, 14].  

До 1957 року це захворювання реєстрували лише на Африканському континенті, а навесні 1957 
р. африканську чуму свиней вперше діагностували в Європі (Португалія), де її ліквідовували 14 мі-
сяців проте у 1960 році вона знову зявилася майже одночасно в Португалії та Іспанії. У 1964 році 
АЧС виявили у Франції, в 1967 – в Італії, а в 1971 р. – на території Республіки Куба [15, 16, 33, 34].  

В 70-х роках ХХ ст. спалахи АЧС уже реєстрували у Вірменії, Україні, Росії та в багатьох краї-
нах Європи. Навіть двічі, у вигляді емерджентної інфекції, хвороба була занесена до Центральної та 
Південної Америки (1971 та 1978 –1980 р), де набула поширення у вигляді панзоотії [10].  

На території України вперше африканську чуму свиней було зареєстровано у 1977 році в 
Одеській області. Завдяки проведеним суворим заходам хворобу було локалізовано і ліквідова-
но за два місяці [17, 18]. 
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Відтоді випадки захворювання тварин на АЧС почали реєструвати не тільки в Європі, а й на 
Кавказі, в Росії, Білорусі, Україні, Польщі, Литві та Латвії.  

У 2007-2015 рр. вірус африканської чуми свиней (генотипу ІІ) стрімко поширився країнами 
Східної Європи, починаючи з Грузії та Вірменії, Азербайджану на Кавказі (2007-2008 рр.), на 
південну та центральну частини Російської Федерації (у 2012-2013 рр.) в Україну та Білорусь, 
далі у Польщу та країни Балтії (2014-2015). До 90% усіх випадків реєстрували у приватних гос-
подарствах [11, 19].  

Мета дослідження – провести епізоотологічний моніторинг африканської чуми свиней в 
Україні та визначити ризики її занесення й поширення на цій території.  

Матеріали і методи досліджень. Первинна документація державних лікарень ветеринарної 
медицини про підтвердження випадків АЧС в Ічнянському районі Чернігівської області та До-
манівському районі Миколаївської області, проаналізовані джерела літератури за цією темати-
кою, статистичні дані Держпродспоживслужби України та Інформаційного агентства Уніан.  

Результати досліджень. У незалежній Україні перший випадок АЧС зафіксували у 2012 
році, у Приморському районі Запорізької області, серед свиней приватної власності (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Моніторинг спалахів АЧС в Україні з 2012 по 22.02. 2018 рр. 

Роки  
неблагополуччя 

Кількість спалахів 
Серед домашніх 

тварин 
Серед диких  
тварин 

Інші інфіксові 
об’єкти 

2012 1 1 – – 
2014 16 4 12 – 
2015 40 34 5 1 
2016 91 84 7 – 
2017 163 119 38 6 

2018 (на 22.02) 37 13 21 3 
Всього по роках 348 255 83 10 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України вживало всіх заходів, аби запобі-

гати поширенню вірусу на території держави. У 2012 і 2013 рр. відділом ветеринарної міліції з 
проведення карантинних ветеринарних заходів України спільно з органами МВС та ДАІ  були 
створені робочі групи, які здійснювали контроль на автошляхах за переміщенням живих тва-
рин, продуктів їх забою і переробки. Лише за 7 місяців 2013 р. ці підрозділи перевірили 1196 
суб’єктів господарювання, які займались виробництвом і переробкою свинини. Було виявлено 
915 порушень, накладено штрафи на суму 109 тис. грн, оформлено 718 приписів, призупинено 
дільність 28 суб’єктів господарювання, вилучено понад 33,4 тонни свинини [7].  

Отже, проведення належного державного ветеринарно-санітарного контролю спеціалістами ор-
ганів управлінь, установ державної ветеринарної медицини та підрозділами ветеринарної міліції з 
проведення карантинних ветеринарних заходів тоді стримувало поширення АЧС в Україні. 

Якщо у 2013 році випадків АЧС не реєстрували, а може, просто не показували, то у 2014 ця 
епізоотія почала набувати поширення. Всього за рік зафіксовано 16 спалахів АЧС, з яких – 3 
випадки захворювання серед диких свиней і 1 у приватному секторі (Луганська область) та 11 – 
у Чернігівській, з яких 8 серед диких кабанів і 3 серед домашніх свиней громадян, де не виклю-
чений контакт із дикою фауною, та 1 спалах у Сумській області (серед диких свиней). Провів-
ши аналіз епізоотичної ситуації з АЧС за 2014 рік, ми з’ясували, що вірус було занесено на те-
риторію України дикими свинями, з неблагополучних територій Російської Федерації.  

У 2015 р. вірус АЧС поширювався в Україні на захід (Житомирська і Рівненська) та південь 
(Миколаївська, Одеська) і центр (Київська, Полтавська та Черкаська) області. Упродовж 2015 
року було зареєстровано 40 випадків АЧС у 9 областях, а саме: Чернігівській – 13 спалахів у 9 
районах (у Козелецькому аж 4 випадки і 2 у Менському – серед домашніх свиней); у Київській 
та Сумській – по 6 спалахів; в Полтавській – 5; Миколаївській – 4; Одеській та Рівненській по 2 
випадки; Житомирській та Черкаській по 1. Із 40 спалахів – у 34 випадках захворювання реєст-
рували серед домашніх свиней. Отже, якщо у 2014 р. більшість випадків АЧС реєстрували се-
ред диких свиней, то у 2015 р. це захворювання поширилося серед домашніх свиней, де важли-
ву роль у розповсюдженні вірусу відігравали люди [20, 21]. 
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З метою боротьби із захворюванням влітку 2015 року в низці областей України здійснювали 
відстріл диких свиней у природних умовах для виявлення носія збудника. Такі заходи проводи-
ли в Київській, Рівненській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. 

Попри проведені заходи, у 2016 р. захворювання поширювалося ще більшими темпами і 
упродовж року підтверджено 91 спалах АЧС (84 серед домашніх і 7 серед диких свиней) в 16 
областях України, а у 2017 році – 163 випадки (119 серед домашніх, 38 серед диких і 6 інфіко-
ваних об’єктів) на території 23 областей України.  

З 1 січня по 22 лютого 2018 р. уже офіційно зареєстровано 37 випадків цього захворювання, 
зокрема у січні 2018 р. – 18 спалахів. Якщо у 2014 році випадки африканської чуми фіксували 
один раз на 13 або 30 діб, то у 2017 і 2018 рр. цю інфекцію в Україні реєструють кожні дві до-
би. Упродовж останніх двох років АЧС охопила усі області України (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Випадки АЧС в областях України за період з 2012 по 22.02 2018 р. 

Області 
України 

Кількість випадків АЧС в Україні по роках 

2012 2014 2015 2016 2017 на 22.02. 2018 Всього 

Вінницька    1 8  9 
Волинська    4 1  5 
Дніпропетровська     4  4 
Донецька     9 5 14 
Житомирська   1 2 1  4 
Закарпатська    1 13 7 21 
Запорізька 1    4 1 6 
Івано – Франків.     3  3 
Київська   6 2 7  15 
Кіровоградська    5 7  12 
Луганська  4   10 3 13 
Львівська     1  1 
Миколаївська   4 15 8 3 30 
Одеська   2 23 11  36 
Полтавська   5 10 21 2 38 
Рівненська    2 4 12 7 25 
Сумська  1 6 5 2  14 
Тернопільська     5 2 7 
Харківська    8 17  25 
Херсонська     9  9 
Хмельницька    5 1 1 7 
Черкаська   1 3 6  10 
Чернівецька    1 2 5 8 
Чернігівська  11 13 2 3 1 30 

Всього по роках 1 16 40 91 163 37 348 

 
Найбільше спалахів цього захворювання було зафіксовано у Полтавській (38), Одеській 

(36), Чернігівській (30), Миколаївській (30) та Харківській (25) областях.  
За результатами моніторингових досліджень епізоотичної ситуації в Україні з 2012 року, на 

22.02.2018 р. офіційно було зафіксовано 348 випадків африканської чуми свиней у різних обла-
стях нашої країни (рис. 1). 

Вивчаючи поширення африканської чуми свиней у ТОВ МРП «Ічня» поблизу с. Южне Іч-
нянського району Чернігівської області у січні – лютому 2018 року, у смт Врадіївка (Врадіївсь-
кий район, Миколаївської області), на території мисливського угіддя ТОВ «Мисливців та риба-
лок Білоусівки» (Вознесенський район Миколаївської області) – 2018 рік, ми встановили, що 
масштаби та темпи географічного поширення, залучення до епізоотичного процесу поголів’я 
свиней різних категорій, вікових груп і порід у господарствах різних форм власності, а також, 
останнім часом, і популяцій європейського дикого кабана, зробили АЧС однією з найбільших 
ветеринарних проблем для свинарства України. 

Істотно ускладнює ситуацію з АЧС паралельне проникнення вірусу в популяцію диких сви-
ней, висока щільність якої на півночі країни (особливо у зоні відчуження Чорнобильської АЕС) 
створює додаткові ризики для тривалого укорінення захворювання.  



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

97 

 
 

Рис. 1. Випадки АЧС в Україні з 2012 по 22.02 2018 р. 

 
Макаров В.В., Неволько О.М. [13, 22] доводять, що важливу роль у поширенні АЧС відіг-

рають дикі кабани які за вразливістю до цього захворювання нічим не відрізняється від домаш-
ніх свиней, але вони не обмежені в переміщеннях. В пошуках їжі вони можуть за день долати 
відстані 2–11 км. До 10% від наявного поголів’я диких свиней припадає на мисливську здобич. 
Потрапляння такого м’яса в харчові цілі без попередньої ветсанекспертизи, що в нашій країні 
практикується, провокує появу нових спалахів АЧС.  

За статистикою, джерелом збудника інфекції (АЧС) в Україні із 348 випадків у 255 – були 
домашні свині та ще й 10 спалахів покинутих людьми домашніх свиней на сміттєзвалищах та 
посадках. Лише у 83 випадках (23,8%) захворювання переносили дикі свині (кабани), що свід-
чить про недостатній відстріл їх в Україні та контроль на носійство цього вірусу.  

За даними В. Поліщука та М. Бухикала [23], Л.Є Корнієнка [17], В.В. Макарова [12], основним 
середовищем циркуляції та персистенції вірусу АЧС в нинішніх умовах є сектор екстенсивного 
свинарства. Одним із головних шляхів поширення АЧС в Україні є «людський фактор», адже кліщі 
роду Ornithodorus erreticus, де цей вірус може персистувати, на території країни відсутні; роль мух, 
комарів, ґедзів та синантропних птахів у поширенні цього збудника не доведена; всі промислові 
комплекси нині працюють у «закритому режимі». Генотип II вірусу АЧС, який циркулює у Східній 
Європі, не має високого ступеня заразності – він поширюється у стаді повільно [26, 27, 29]. 

На нашу думку, ключову роль у підтримці цієї інфекції в Україні відіграє сектор екстенсивного 
свинарства (більше 50% в Україні це господарства населення та підсобні свиноферми), де відсутня 
система санпропускника, і не планують її запроваджувати, тому спалахи захворювання надзвичай-
но важко запобігати, відстежувати і вживати адекватних заходів для їх локалізації [2].  

У європейських країнах вже є відпрацьовані державні плани дій щодо недопущення і профілак-
тики поширення АЧС, які передбачають масштабне знищення диких кабанів і заборону на утри-
мання свиней у приватних секторах. Якщо виникають спалахи таких захворювань на негативних 
чистих фермах, то їх не вдається зупинити. Подібного плану дій в Україні не розроблено [25, 26]. 

За результатами проведеного аналізу, встановили, що значне ускладнення епізоотичної си-
туації в Україні з АЧС відбулося в період реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітар-
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ної служби (2014 – 2016 рр.). Новостворена Держпродспоживслужба у 2016 році так і не змогла 
покращити епізоотичну ситуацію з АЧС, адже захворювання уже поширилося на території 16 
областей України.   

Для ліквідації, локалізації та недопущення поширення збудника АЧС в Україні потрібно:  
поновити існування та функції ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринар-

них заходів, яку було розформовано у 2015 році; 
затвердити і впровадити в життя державну цільову комплексну Програму із боротьби та 

профілактики АЧС на 2017–2022 роки, що розроблена Асоціацією тваринників України спільно 
з експертами та науковцями; 

удосконалити систему діагностики цього захворювання до рівня інших країн світу, створи-
ти свою референс-лабораторію на базі одного з науково-дослідних інститутів, як це зроблено в 
країнах Європи [30, 31]; 

службі ветеринарної медицини регулярно (планово) проводити роз’яснювальну роботу се-
ред населення та власників тварин про небезпеку АЧС та заходи з біобезпеки у господарствах й 
підприємствах, діяльність яких пов’язана з обігом свиней; 

не допускати переміщення по території України свиней (сировини, продуктів від них) без 
ветеринарних документів; 

власникам тварин (фізичним та юридичним особам) слід проводити реєстрацію всіх тварин, 
про що зазначено у 34 ст. Закону України «Про ветеринарну медицину» (2006 р.) [24], в орга-
нах державної ветеринарної медицини та запровадити введення електронних номерів, що до-
поможе встановити власників кинутих трупів тварин на узбіччях доріг та звалищах для сміття, 
а за такої ситуації вводити штрафи; 

заборонити: торгівлю живими свинями у недозволених для цього місцях та стихійних рин-
ках, подвірний забій свиней для реалізації продуктів забою на ринках без попереднього клініч-
ного огляду спеціалістом ветеринарної медицини;  

забезпечити утримання свиней у закритих, надійно ізольованих приміщеннях та не допус-
кати доступ сторонніх осіб на таку територію; 

не використовувати харчові відходи для годівлі свиней у незнезараженому вигляді; 
забезпечити відшкодування матеріальних збитків, спричинених АЧС власникам тварин, що 

дасть змогу контролювати епізоотичну ситуацію. 
Компенсація є ключовим моментом для того, щоб власник (фермер) вчасно повідомив держав-

ну службу ветеринарної медицини про спалах захворювання тварин. Компенсація має бути випла-
чена за трупи, за хворих чи інфікованих або вимушено забитих, якщо це пов’язано з ліквідацією 
АЧС. Компенсація має бути і за майно, якщо воно було знищене у вогнищі. Сума компенсації має 
відповідати ринковій ціні на період знищення тварин та інших матеріальних цінностей. 

Відсутність адекватної компенсації за хворих та загиблих тварин призводить до того, що 
власники: не повідомляють про спалах захворювання; самостійно проводять вимушений забій, 
а для компенсації збитків намагаються тушу реалізувати на стихійних ринках, без ветеринар-
них документів, або купують документи на таку продукцію; переміщують умовно здорових 
тварин, що контактували із хворими на будь-які відстані, задля власної вигоди; неправильно 
утилізують туші, вивозять і залишають їх у місця доступу тварин та людей. 

Висновки. 1. За результатами моніторингових досліджень епізоотичної ситуації з 2012 року 
на 22.02.2018 р. офіційно було зафіксовано 348 випадків африканської чуми свиней у різних 
областях України.  

2. Найбільше спалахів АЧС було зафіксовано у Полтавській (38), Одеській (36), Чернігівсь-
кій (30), Миколаївській (30) та Харківській (25) областях 

3. Вивчаючи епізоотологічні особливості АЧС у неблагополучних пунктах Чернігівської та 
Миколаївської областей у січні – лютому 2018 року, ми встановили, що масштаби та темпи гео-
графічного поширення, залучення до епізоотичного процесу поголів’я свиней різних категорій, 
вікових груп і порід у господарствах різних форм власності, а останнім часом і популяцій євро-
пейського дикого кабана, зробили це захворювання однією з найбільших ветеринарних про-
блем для свинарства України. 

4. Ліквідація АЧС можлива за впровадження Державної програми з її викорінення в Україні 
та проведення одночасно комплексу заходів, визначених програмою та чинною інструкцією. 
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Африканская чума свиней: эпизоотологический мониторинг – нынешние реали в Украине и основне 

факторы, влияющие на ситуацию  
Корниенко Л.Н. 
В статье приведены результаты эпизоотологического мониторинга африканской чумы свиней со времени ее во-

зникновения на Африканском континенте и распространение в разных странах мира. Собраны статистические мате-
риалы и проведен детальный анализ эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней со времени ее возникно-
вения (2012) по 22.02.2018 гг. в Украине. Изучены пути проникновения, источники возбудителя инфекции и факто-
ры передачи этого вируса, приведены основные причины, имеющие негативное влияние на сложившуюся ситуацию. 
Проведен анализ внедрения системы биобезопасности и биозащиты на фермах с разным поголовьем животных и 
разными подходами к внедрению таких мероприятий на предприятии. 

Предоставлены предложения для улучшения эпизоотической ситуации из АЧС в Украине, в соответствии с тре-
бованиями ветеринарного законодательства и опыта многих стран мира, которые имели такую же проблему. 

Ключевые слова: африканская чума свиней, мониторинговые исследования, вспышки, случаи, биологическая 
защита, эпизоотическая ситуация, распространение, неблагополучный пункт, домашние и дикие свиньи, регистра-
ция, хозяйства разных форм собственности, борьба с заболеванием, отстрел, уничтожение, эпизоотическое благопо-
лучие, прогнозирование, мероприятия, риски. 

 
African swine fever: episothological monitoring and realities of the presentation in ukraine and the main factors 

influencing the situation 
Korniienko L. 
African Swine Fever (ASF) belongs to the viral-infectious diseases, which inflict enormous economic losses on the pig 

industry. The state and farmers bear high costs for the elimination of the consequences of the disease. According to expert 
estimates, during the period of trouble ASF has prevented Ukraine from earning an additional $ 12 million in exports of pork, 
and the losses from this disease at the beginning of 2018, exceed 1 billion UAH. 

In Ukraine, for the first time, African swine fever was registered in 1977 in the Odessa region. Due to the severe 
measures taken, the disease was localized and eliminated in two months. 

In independent Ukraine the first case of ASF was recorded in 2012 in the Primorsk district of the Zaporozhye region 
among privately owned pigs. There were no registered cases of ASF in 2013, or might be that they were not shown. In 2014 
this epizootic began to spread. In total, for 2014 there were 16 outbreaks of ASF registered, 4 of which in the Luhansk re-
gion: 3 cases of wild pigs and 1 in the private sector; 11 in Chernihiv region (8 with wild boars and 3 among domestic pigs, 
where contact with wildlife is not excluded); 1 outbreak  took place in the Sumy region among wild pigs. After analyzing the 
epizootic situation with ASF in 2014, it has been found that the virus was introduced into the territory of Ukraine by wild 
pigs from the unfavorable territories of the Russian Federation. 

In 2015 the ASF virus spread in Ukraine to the western (Zhytomyr and Rivne regions) and southern parts (Mykolayiv, 
Odessa regions) and the central part (Kyiv, Poltava and Cherkasy region). During 2015 there were 40 registered outbreaks of 
ASF in 9 regions, namely: in Chernihiv region 13 outbreaks in 9 districts; in Kyiv and Sumy regions 6 outbreaks respective-
ly; in Poltava region – 5; Mykolaiv region – 4; Odesa and Rivne regions both with 2 cases; Zhytomyr and Cherkasy regions 1 
case respectively. Out of 40 outbreaks in 34 cases the disease was registered among domestic pigs. Consequently, as in 2014 
most cases of ASF were registered among wild pigs, and then in 2015 this infection was diagnosed on domestic pigs, where 
people played an important role in the spread of the virus. 

In 2016 91 outbreaks of ASF (84 among domestic and 7 wild swine) in 16 regions of Ukraine were confirmed, and in 
2017 – 163 cases (119 among domestic, 38 among wild and 6 infected objects) in 23 regions of Ukraine. 

From January 1 to February 22, 2018 37 cases of ASF were officially registered, including 18 outbreaks in January 
2018. If in 2014 cases of African plague were fixed once every 13 or 30 days, then in 2017 and 2018 this infection in Ukraine 
is recorded every two days. During the last two years, ASF was diagnosed in all regions of Ukraine. 

The largest outbreaks of African Swine Fever were recorded in Poltava (38), Odessa (36), Chernihiv (30), Mykolaiv (30) 
and Kharkiv (25) regions. According to the results of monitoring studies of the epizootic situation in Ukraine in total from 
2012 to 22.02.2018, 348 cases of African swine fever were officially recorded. 
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While investigating the spread of ASF in the Ltd. “Ichnya” around the village Yuzhne of Ichnyanksy district of Cher-
nihiv region in January-February 2018, in Vradiyivka village (Vradievsky district, Mykolaiv region), on the territory of the 
hunting grounds of LLC "Hunters and Fishermen of Belousovka" LLC (Voznesensk district of Mykolaiv region), we estab-
lished the scale and pace of geographical distribution of the disease. The involvement of different categories, age groups and 
breeds of different types of pigs, as well as livestock populations of European wild boar in the epizootic process, have made 
ASF one of the major veterinary problems for pig breeding of Ukraine. 

Significantly complicates the situation with ASF the penetration of the virus into the population of wild pigs, whose high 
density in the north of the country (especially in the exclusion zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant) creates additional 
risks for long-term rooting of the disease. 

In our opinion, the key role in supporting this infection in Ukraine is played by the sector of extensive pig breeding 
(more than 50% in Ukraine are households and subsidiary pig farms), where biosafety is violated. There is no sanitary in-
spection system and they do not plan to implement it. Therefore, outbreaks of the disease are extremely difficult to prevent, 
monitor, and take adequate measures to locate them. 

In European countries already there are worked out state action plans for the prevention and prevention of the spread of AFS, 
which envisage the massive destruction of wild boars and the ban on keeping pigs in the private sector. If there are outbreaks of these 
diseases on negative clean farms, then they can not be stopped. A similar action plan in Ukraine has not been developed. 

According to the results of the conducted analysis, it was found that a significant complication of the epizootic situation 
in Ukraine with AFS occurred during the reorganization of the State Veterinary and Phytosanitary Service (2014 – 2016). 
The State Committee for Consumer Safety and Consumer Protection, created in 2016, could no longer improve the epizootic 
situation with AFS, as the disease has already spread over the 16 regions of Ukraine. 

To eliminate, localize and prevent the spread of ASF in Ukraine, it is necessary to do the following steps: 
Renew the functions of the veterinary police on the implementation of quarantine veterinary measures, which were dis-

banded in 2015; 
To approve and implement the state target comprehensive program for the prevention and control of ASF in 2017-2022, 

developed by the Association of Animal Breeding of Ukraine together with experts and scientists; 
Improve the system of diagnosis of ASF to the level of other developed countries, to create its reference laboratory on 

the basis of one of the research institutes, as it is created in the European countries; 
Regularly carry out the explanatory work by the veterinary service among the population and farmers about the danger 

of ASF and measures on biosecurity in farms and enterprises whose activity is related to the turnover of pigs; 
To prevent the movement of pigs (raw materials, products from them) on the territory of Ukraine without veterinary 

documents; 
The owners of animals (physical and legal persons) should register all animals, according to the Article 34. The Law of Ukraine 

"On Veterinary Medicine" (2006), in state veterinary medicine authorities and introduce electronic numbers, which will allow to 
found out the owners of abandoned animal corpses on roadside and landfill sites, and to impose fines in such a situation; 

Prohibit trade in live pigs in unacceptable places and spontaneous markets, slaughter of pigs for sale of slaughter prod-
ucts on the markets without a preliminary clinical examination by a veterinary expert; 

To ensure the keeping of pigs in closed, securely isolated premises and to prevent third parties from accessing such territory; 
Do not use food waste in a non-infected form for feeding pigs; 
To provide compensation for the material damage caused by ASF to the owners of animals, this will allow control of the 

epizootic situation. 
Compensation is a key point for the owner (farmer) to timely inform the State Veterinary Service regarding outbreak of 

animal disease. Compensation must be paid for corpses, sick or infected or involuntarily killed, if this is connected with the 
liquidation of the ASF. Compensation should also be for property if it was destroyed in the fire. The amount of compensation 
should correspond to the market price for the period of destruction of animals and other tangible assets. 

Key words: African swine fever, monitoring researches, outbreaks, cases, biological defense, epizootic situation, distri-
butions, dysfunctional point, domestic and wild pigs, registration, farms of different forms of property, fight against disease, 
shooting, destruction, epizootic well-being, forecasting, measures, risks. 
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КРОЛІВ PSOROPTUS CUNCULI ТА ЗМІНЕННЯ  
ІМУННОГО СТАТУСУ ЇХ ОРГАНІЗМУ 

 

На підставі моніторингу санітарно-гігієнічних умов виявлено, що псороптозна інвазія у кролів найчастіше ре-
єструється у зимовий та ранньовесняний періоди року при утриманні їх у закритих приміщеннях з високою вологіс-
тю, поганими умовами годування, які обумовлюють інтенсивну популяцію кліща B. Cuniculi та швидке їх поширен-
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ня. У хворих псороптозом кроликів проявляється занепокоєння, свербіж, розчеси, вони відстають у рості, у них при-
гнічуються гуморальні та клітинні показники природної резистентності, зменшується кількість Т- та В – лімфоцитів, 
вміст білків та її фракцій утримується на низькому рівні. 

Ключові слова: гігієнічний чинник, кролі, резистентність, імуноглобуліни, Т- та В- лімфоцити, псороптоз. 
 

Постанова проблеми. На сьогодні у дослідженнях вчених України переважають роботи з 
питань лікування та профілактики хвороб, пов'язаних з порушенням обміну речовин, застосу-
ванням БАР у непродуктивних тварин проте бракує досліджень, присвячених кролям, у яких 
визначають ензоотіїспорадичні випадки псороптоза, збудник якого Psoroptus cuniculis парази-
тує у епітеліальному шарі, проробляючи безліч ходів [7,10]. Найбільш вразливими до псороп-
тозу є кролі старшого віку [3,6]. Захворювання проявляються найчастіше взимку та ранньою 
весною при утриманні кролів у закритих приміщеннях [9]. Захворюванню сприяють неякісне 
годування порушення гігієнічних та санітарних правил умов утримання тварин, які знижують 
резистентність організму. Сукупність факторів, особливо у зимовий період, висока вологість у 
кролятнику та тісний контакт тварин обумовлюють інтенсивне розмноження кліщів та швидке 
їх поширення [1,10,12]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як свідчить практика веденню кролівницької галу-
зі значних витрат завдають шкірні захворювання. Особливу небезпеку становить псороптоз твари-
нам, оскільки він не лише є причиною економічних втрат, а й може призвести до отримання кроля-
тини, яка не відповідає санітарним вимогам та виникненню харчових токсикоінфекцій [5, 8]. Спа-
лах псороптозних інвазій на фермах спричинений не підвищенням патогенності збудника (кліща), а 
накопиченням його у критичній концентрації через незадовільні санітарно-гігієнічні норми [2, 4]. 
Вивченню цієї проблеми нині в Україні не надається увага. А ветеринарно-санітарні нормативине 
дотримуються [11,13,14]. Ба більше галузь перестала бути привабливою. Питання гігієни вирощу-
вання резистентних тварин недостатньо висвітлені в наведених статтях. 

Мета дослідження – вивчити зміни імунологічного стану у кролів при захворюванні їх 
псороптозом. 

Матеріал та методика досліджень. Відомо, що після захворювання тварин значно пригні-
чується обмін речовин та імунна система. Про вплив Psoroptus cuniculis, враховуючи сказане, 
ми крім вивчення клінічного стану та симптомів псороптоза, проводилися дослідження крові 
щодо з'ясування імунного стану у кролів, хворих на цю хворобу оскільки роль впливу на  імун-
ний статус не вивчена. Тварини були розподілені на такі групи: контрольна група клінічно здо-
рових кролів; дослідна – 1 тварини з перебігом захворювання (ураження однієї вушної ракови-
ни, по типу мокрої екземи з червоними бугорками, потім бульбашками з витіканням з них світ-
ло-жовтої рідини); дослідна – 2 – з ураженням двох вушних раковин, з розвитком на них вели-
кого запального процесу та скупченням у слуховому проході кірок тварини розчісують вуха 
кігтями лап. Виявлення кліща P. Сuniculis визначали відповідно ДОСТ 25383-80 «Методи лабо-
раторної діагностики». Зіскрібки взяті з уражених місць та вух підігрівали до 30 – °С, кірки ро-
зм'якшували 10 % NaOH та розглядали у чашці Петрі через лупу в затемненому полі. 

Дослідження проведені у 2016−2017 рр. на кролях 6,5−7 місячного віку в умовах приватно-
го господарства «Куц» Дніпропетровської області. У цільній крові визначали гемоглобін, ерит-
роцити та лейкоцити з використанням аналізатора «Medanic» СА 620 (Швеція) та реактивів фі-
рми «Cozney» (Польща). У сироватці крові визначали її бактерицидну активність (БАСК) нефі-
лометричним методом по відношенню до Е. соli за О.В. Смирновою та Т.А. Кузьміною, 1966, 
лізоцимну активність сироватки крові –(ЛАСК) за В.Г. Дорофейчуком, 1968, вміст загального 
білку – за В.Ю. Чумаченко, 1991, білкові фракції рефрактометричним методом. Визначення Т – 
лімфоцитів – за Jondal M., 1972, вміст В – лімфоцитів – за Mendes N., 1973, сироваткових іму-
ноглобулінів класів Jg G, Jg M, Jg A – за Manchini et.al., 1965. Клітинні показники природної 
резистентності ( фагоцитарна активність нейтрофілів – ФАН та фагоцитарний індекс – ФІ) ви-
значали за методикою С.І. Плященка, 1979. 

Визначення мікроклімату виконували за загальноприйнятим у зоогігієні методом – Чорний 
М.В. 1994, зоотехнічні показники (жива маса, збереженість, приріст) зважуванням та щоденни-
ми спостереженнями. Цифрові дані оброблені за Н.А. Плохинським, 1973. 

Результати досліджень. Встановлено, що динаміка показників імуноглобулінів була неоднако-
вою (табл. 1). Так, у кролів 5 – добового віку (д-1) концентрація Jg G становила19,48 ± 0,52 г / л, до 
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10 доби вона знизилася на 2,39%, на 30 – добу на 4,16 %. Цей показник тварин з (д-2) підвищився 
до значення 20,26±0,70 г/л, на 30 добу на 1,97 %. У д-2 зареєстрували збільшення на 9,7% Jg M 
(на 10 добу), на 30 – добу – на 5,3 % у порівнянні з дослідной-1, що, на наш погляд, зумовлено за-
безпеченням імунологічної захисту за рахунок швидкого структурно -функціонального становлен-
ня шкіряних уражень з легким перебігом хвороби. Тенденції до зниження, у порівнянні з контроль-
ною групою, рівня Jg A на 6,46% простежуються на 10 добу захворювання, на 11,27% на 30 – день 
хвороби. 

 
Таблиця 1– Зміст сироваткових імуноглобулінів у піддослідних кроликів (M±m, n=5) 

Показники Доба досліду 

Jg G, г/л 

5 10 30 
Контрольна група 

20,51±0,68 20,78±0,81 21,4±0,72 
Дослідна -1 

19,48±0,52 19,21±0,48 18,67±0,62 
Дослідна- 2 

18,71±0,42 20,26±0,70 17,08±0,38 

Jg M, г/л 

5 10 30 
Контрольна група 

2,31±0,07 2,24±0,07 2,40±0,08 
Дослідна -1 

2,08±0,03 1,84±0,04∗ 1,87±0,03∗ 
Дослідна – 2 

2,37±0,04 2,02±0,03∗ 1,97±0,03∗ 

Jg A 

Контрольна 
0,96±0,04 1,24±0,06 1,42±0,02 

Дослідна – 1 
1,09±0,03 1,18±0,03 1,30±0,02∗ 

Дослідна -2 
0,86±0,02 1,16±0,03∗ 1,26±0,02∗ 

∗р≤0,05 до контролю 

 
Нами проаналізовані дані по Т- і В – лімфоцитів у кролів, порівнюваних груп (табл. 2) 
 

Таблиця 2 – Показники Т- і-В лімфоцитів у кролів (M±m, n=5) 

Група Вік, доба Т-лімфоцити,% В-лімфоцити,% 

Контрольна 5 32,16±1,70 20,10±1,04 
10 30,51±0,95 21,87±1,19 
30 32,63±1,15 23,09±1,40 

Дослідна -1 5 31,87±2,10 19,40±2,13∗ 

10 33,18±1,80 18,50±1,80 

30 37,08±1,72 17,12±2,03∗ 

Дослідна -2 5 20,24±0,83∗ 11,61±1,70 

10 21,08±1,12∗ 10,05±1,62 

30 23,14±1,28∗ 9,78±1,26 

∗р≤0,05 до контролю 
 

З таблиці 2 видно, що у хворих на псоропто тварин показники клітинного та гуморального 
захисту реєструються на нижній межі фізіологічної норми у порівнянні зі здоровими індивіду-
умами. У дослідній -2 групі рівень Т – лімфоцитів коливався у межах 20,24±0,83 – 23,14 ± 
1,28%, що на 29,1-30% нижче, ніж у контрольній. 

У кролів з легшим ступенем ураження (одна вушна раковина) кількість В – лімфоцитів у 
периферичній крові знизилася до значення 17,12 ± 2,03 та 19,40±2,13 % у порівнянні з контро-
льною (20,10 ± 1,04 та 23,09 ± 1,40%). Отже, у хворих на псоропто кролів на 5,10, 30- дні дослі-
джень встановлено зниження гуморального імунітету. 

Кров є відображенням фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі тварини, а її по-
казники – це індикатори імунного стану (І.М. Карпуть, 1981, А.І. Ятусевіч, 1987). З огляду на 
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вплив біотичних чинників на прояв захворювання, зокрема саркоптозної інвазії, ми, крім симп-
томатичних ознак псороптоза, проводили дослідження крові та сироватки (табл 3). 

 
Таблиця 3 – Морфологічні показники крові піддослідних кролів (M±m, n=5) 

Показник 
Контрольна Дослідна -1 Дослідна -2 

5 доба 30 доба 5 доба 30 доба 5 доба 30 доба 

Гемоглобін, г/л 112,4±7,1 120,7±11,2 109,1±3,40 105,20±3,70∗ 100,25±4,13 98,40±5,02∗ 

Еритроцити, г/л 6,58±0,31 5,81±0,33∗ 5,26±0,31∗ 5,09±0,21 4,68±0,35 3,97±0,28∗ 

Лейкоцити, г/л 6,31±0,20 6,53±0,38∗ 7,14±0,23 8,05±0,19∗ 9,61±0,48 11,81±0,87∗ 

∗р≤0,05 до контролю 
 

Дані свідчать, що кількість еритроцитів у крові кролів (д-1) зменшилося на 20,1 % (5 добу 
досвіду) у д-2 групи на 30 добу – відповідно на 12,4% (р ≤ 0,05). Концентрація гемоглобіну в 
крові контрольних кролів, протягом 30 – добового спостереження утримувалася у межах 112,4 
± 7,1 – 120,7 ± 11,2 г/л, що на 13,0 – 15,5%, нижче ніж у тварин з дослідних груп (р ≤ 0,05). За 
кількістю лейкоцитів у хворих, навпаки, встановлено їх збільшення до значення 9,61±0,48 – 
11,81±0,87 г / л або на 20% та 23,2 % у порівнянні з контролем (30 добу спостережень). 

 
Таблиця 4 – Гуморальні показники сироватки крові кролів піддослідних груп (M±m, n=5) 

Група 
БАСК %, доба ЛАСК %, доба 

5 10 30 5 10 30 

Контрольна 40,38±1,80 42,54±2,18 48,26±1,50 22,06±0,81 23,21±1,18 29,51±1,40 

Дослідна -1 36,35±2,08 37,05±0,81 36,01±1,25 19,87±0,75 19,02±0,86 18,88±0,93 

Дослідна -2 37,02±1,90 34,71±2,01 35,44±1,70 20,11±0,74 17,22±0,74 17,01±0,9 

∗р≤0,05 до контролю 
 

Інформативними для оцінки гуморального захисту організму вважаються бактерицидна та 
лізоцимна активність сироватки крові (табл.4) Мінімальне значення інтегрального показника – 
БАСК виявили у кролів дослідної – 2 групи у порівнянні з дослідною -1(10 та 30 добу дослі-
джень – 34,71±2,01 та 35,44±1,70%). Рівень ЛАСК у тварин дослідної -1 групи змінювався неіс-
тотного: від 19,87 ± 0,80% до 18,88 ± 0,90% (р ≤ 0,05). У здорових кролів значення аналізовано-
го показника було в 1,1 (на 5 добу), 1,34 (на 10 добу) і в 1,38 разу (на 30 добу) вище (р ≤ 0,05). 

За білковими показниками найістотніші зміни були у периферичній крові кролів з важкою 
формою псороптозу (табл. 5). 

 
Таблиця 5 – Білкові показники крові кролів піддослідних груп (M±m, n=5) 

Показник 
Група 

К д-1 д-2 

Загальний білок, г/л 67,8±3,2 59,9±3,8 56,7±5,1 

Альбуміни, % 57,76±3,11 49,20±2,06 50,33±2,18 

α –глобуліни, % 21,48±0,38 16,08±1,13 14,70±1,54 

β- глобуліни, % 8,15±0,34 21,68±1,14 23,52±0,92 

γ – глобуліни, % 12,91±0,80 13,04±0,88 11,45±0,76∗ 

∗р≤0,05 до контролю 
 

Так, загальний білок не перевищував 56,7 ±5,1 г/л, що менше на 16,4% (р ≤ 0,05) у порів-
нянні з контрольною. У тварин з легкою формою перебігу хвороби вміст загального білка був 
на 5,6 % більше, ніж д-2 групі. У кролів з легкою та важкою формами захворювань у порівнянні 
зі здоровими тваринами зміна білкового обміну виразилася зниженням альбумінів на 16,1% та 
12,9% відповідно (р ≤ 0,05), збільшення β- глобулінів до значень 21,68±1,14 та 23,52 ± 0,92 % та 
γ – глобулінів – на 1,05 % (д-1) та навпаки, їх зниження у д-2 групі на 11,31% (р ≤ 0,05). 

Аналіз даних продуктивних показників засвідчив, що у хворих псороптозом кролів встано-
влена депресія росту. Їх жива масана 30 добу життя дорівнювала 2,6± 0,1 кг (д-1), д-2 – 
2,35±0,05 кг. Заі інтенсивністю росту тварини з контролю перевершували своїх однолітків з д-1 
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на 22,3 % (р≤ 0,05), з д-2 – на 35,3% (р ≤ 0,05), що узгоджується з даними О.Ю. Нечаєва, 2004, 
В.П. Лясоти, 2013. 

Висновки. Псороптоз – поширене захворювання кролів, яке реєструється найчастіше взим-
ку та ранньою весною при утриманні їх у закритих приміщеннях. Це пов'язано з високою воло-
гістю, поганими гігієнічними умовами утримання та догляду, тісним контактом тварин, які зу-
мовлюють інтенсивне розмноження psoroptus cunculi та швидке їх поширення. Хворі на псоро-
пто кролі відстають у рості, у них знижується імунологічна реактивність організму, що харак-
теризується такими змінами: 

- вміст загального білку у сироватці крові на низькому фізіологічному рівні – 56,71 ± 5,1 та 
59,9 ± 3,8 г / л, 

- зниженням альбумінів у сироватці на 16,1% (р ≤ 0,05), збільшенням бета-глобулінів – до 
значення 21,68 ± 1,14 та 23,52 ± 0,92% і зниженням на 11,3% гамма глобулінів (р ≤ 0,05), особ-
ливо у кролів з важкою формою перебігу псороптоза; 

- пригніченням гуморальної ланки імунітету – бактерицидної та лізоцимної активності си-
роватки крові; 

- зниженням кількості Т – і В лімфоцитів; 
- зменшенням концентрації гемоглобіну на 13-18,5% і зниженням кількості еритроцитів на 

12,4 та 20,1% (р ≤ 0,05); 
- депресією живої маси тіла та зниження середньо добових приростів 22,3% та 35,3% (р ≤ 0,05). 
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Влияние гигиенических факторов на инвазирование кроликов Psoroptus Cunculi и изменение иммунного 

статуса их организма 
Кулак В.В., Черний Н.В., Е.И. Силинская 
На основании мониторинга санитарно-гигиенических условий выявлено, что псороптозная инвазия у кроликов 

чаще всего регистрируется в зимний и ранневесенний сезоны года при содержании их закрытых помещениях с вы-
сокой влажностью, плохими условиями кормления, которые обуславливают интенсивную популяцию клеща 
B. Cuniculi и быстрое их распространение. У заболевших псороптозом кроликов проявляется беспокойство, зуд, рас-
чесы, они отстают в росте, у них угнетаются гуморальные и клеточные показатели естественной резистентности, 
уменьшается количество Т- и В – лимфоцитов, содержание белков и ее фракций удерживается на низком уровне. 

Ключевые слова: гигиенический фактор, кролики, резистентность, иммуноглобулины, Т – и В – лимфоциты, 
псороптоз. 

 

Effect of hygienic factors on invasion of rabbits by Psoroptus Cunculi and change of immune status of the organism 
Kylak V., Cherniy N., Silinska O. 
The aim of this study was to investigate the immunological resistance of rabbits of 6, 5-7 months of age. The research was car-

ried out on the basis of the private farm "Kuts" in 2016-2017,three groups of animals, 10 heads in each group, were formed. The 
control group consisted of clinically healthy animals, the experimental group 1 included animals  with mild loca ldamag e on one 
pinna in the form of (red tubercles, then bubbles, from which flew light yellow liquid, it dried up and formed scabs of grey-brown 
color, they turned into dense crusts with suppuration). In the experimental group 2 there were the animals with the invasion of two 
ears and the development of the entensive in flammatory process on them, the accumulation of a large number of crust sin the ear 
canal, the animals scratched the irears with the claw sof their limbs. The rabbits of White Giant, Californian and NewZealand breeds 
were used in the experiment. The hygienic, morphological, biochemical, immunological, zootechnical, biometrical methods were 
used in the research. The use of methods to detectpsoroptosis invasion and its effecton the immunological reactivity and theintensity 
of rabbitgrowth have been studied.The tasks of the experiment were: 

- to study hygienic conditions of maintenance on the manifestation of psoroptosis invasionin the conditions of 
closedpremises; 

- to determine the changes of morphological and biochemical parameters in the rabbits having psoroptosis with different 
forms oft he course of the disease; 

- to determine the immune state of the rabbits having psoroptosis by the conten to fimmunoglobulins and thenumber of T 
and B lymphocytes; 

- to determine thegrowth rate and the intensity of the average daily weight gains in the sick rabbit sand clinically healthy ones. 
The tasks were solved with the use of the methods of natural resistance–bactericidal activity of blood serum (BASK) 

was determined by the nepholemetric method ccording to O.V. Smirnova and TA. Kuzmina, 1966, the lysozymic activity of 
the blood serum (LASK) was determined by V. G. Dorofeychuk, 1968, the contentofthet ot alp rotein and its fractions were 
determined by V.E. Chumachenko, 1991, thenumber of T lymphocytes–according to Jondal M., 1972, the content of B-
lymphocytes–according to Mendes N., 1973, the amount of serum immunoglobulins of the classesJgG, JgM, Jg A–according 
to Manchinietal., 1965. The cellular indices of the natural resistance (phagocyticactivity of neutrophils-FAN and phagocytic 
index – FI) weredetermined by S.I. Plyashchenko’ method,1979. The sanitary and hygienic conditions were monitored byt 
hemethods adopte din hygiene. Psoroptosi si saninvasive diseaseofr abbits, it often occurs in winter and in early springwhen 
the rabbits are kept in the closed premises, that is associated withhigh humidity,improper hygienic condition so fmaintenance 
and care, the crowding that cause sinten sivereproduction of psoroptuscunculi and their rapid spread. The rabbits with pso-
roptosis arel aging behind in growth, their immunological reactivity decreases, that is characterized by the following changes: 

- the conten toftotal protein in the serum at a low physiological level – 56.71 ± 5.1, 59.9 ± 3.8 g / l, 
- the decrease in the content of albumins in the blood serum by 16.1% (p≤0.05) and gamma-globulins by11.3% (p≤0.05), 

and the increase in the content of beta-globulins to the value of 21.68 ± 1.14 and 23, 52 ± 0.92%, especially in the rabbits 
with a severe form of psoroptosis; 

-the suppression of the humoral link of immunity–bactericidal and lysozymic activity of blood serum and the decrease in 
the number of T and B lymphocytes; 

- the decrease in the concentration of hemoglobin by 13-18.5% and the decreaseinthenumberoferythrocytes by 12.4 and 
20.1% (p≤0.05); 

- the depression oft he bodyweight and growth ntensity by 22.3% and 35.3% (p≤0.05). 
Key words: hygienic factor, rabbits, resistance, immunoglobulins, T – and B – lymphocytes, psoroptosis. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ  
НОВОГО ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «ДЕЗСАН» 

 

У статті наведені результати вивчення гострої токсичності нового дезінфектанту «Дезсан» для білих мишей. 
Дезінфікуючий засіб «Дезсан» містить у своєму складі як діючі речовин: алкілдиметилбензиламонію хлорид, диде-
цилдиметиламонію хлорид, глутаровий альдегід та інші допоміжні речовини. Препарат застосовують для профілак-
тичної, поточної, заключної та вимушеної дезінфекцій тваринницьких і птахівничих приміщень, поверхонь, транс-
портних засобів та інших об’єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду. Токсичний вплив на дослід-
них тварин дезінфікуючий препарат «Дезсан» має при введенні їм дози від 1200 см3/кг і вище з інтервалом 100 
см3/кг. При цьому загибель лабораторних тварин спостерігається в кількості від однієї голови до п’яти. В результаті 
проведених досліджень встановлено, що середньосмертельна доза дезінфектанту «Дезсан» при введенні в шлунок 
білим мишам, розрахована за методами Г. Кербера та Г. Першина становить 1490 см3 препарату на 1 кг маси твари-
ни. Параметри середньосмертельної дози «Дезсану» для самок білих мишей при внутрішньошлунковому введенні, 
згідно з розрахунками за методом Б.М. Штабського, становлять1424,29 (1327,61÷1520,97) см3 /кг.  

Гостре отруєння лабораторних тварин характеризувалося гіперемією та набряком слизової оболонки шлунка і 
кишечника,  збільшенням селезінки, застійними явищами в легенях, серці та печінці.  

Згідно з Санітарно-гігієнічними нормами  ГОСТ 12.1.007-76иза класом токсичності препарат «Дезсан» в концентрації 
2,5% при введенні в шлунок білим мишам належить до четвертого класу небезпечності (мало небезпечні сполуки). 

Ключові слова: дезінфектант «Дезсан», гостра токсичність, білі миші, отруєння, клас небезпечності. 
 

Постановка проблеми. Птахівництво займає провідне місце серед галузей сільськогос-
подарського виробництва, які забезпечують населення цінними продуктами харчування. Для 
сучасного промислового птахівництва характерні інтенсивні методи вирощування, висока 
концентрація поголів’я на відносно обмежених територіях, поточна система вирощування, 
збільшення щільності посадки на пташниках, що ускладнює проблему охорони здоров'я пти-
ці, призводить до репродукції мікроорганізмів у високих концентраціях та посилення їхніх 
патогенних властивостей, збільшення ймовірності поширення збудників інфекційних хвороб, 
зміни форм прояву вже відомих інфекцій і виникненню нових захворювань, які часто мають 
подібну клінічну картину ураження органів травлення і дихання. На перше місце виходять 
змішані бактеріально-вірусні та грибкові інфекції, що відрізняються від класичних форм про-
яву [1-3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За сучасних умов ведення птахівництва не-
обхідна добре продумана чітко спланована система профілактичних заходів, спрямованих 
на зменшення мікробного «тиску», оскільки саме він впливає на мікробну забрудненість 
повітря у пташниках, що негативно діє на ріст і розвиток птиці, її збереженість та продук-
тивність. 

У зв'язку з цим дезінфекція  є одним із основних заходів у системі профілактики та ліквіда-
ції інфекційних захворювань, забезпечення стійкого епізоотичного благополуччя та високої 
санітарної якості харчових продуктів [4-6]. 

На сьогодні у ветеринарній медицині запропоновано низку дезінфектантів вітчизняного і 
закордонного виробництва, однак більшість із них не повною мірою відповідає сучасним вимо-
гам універсальності, стабільності при транспортуванні, розчинності у воді, активності стосовно 
широкого спектру мікроорганізмів, формуванню їх резистентності, безпеки для людей і тварин 
не агресивні відносно будівельних конструкцій і матеріалів, екологічної безпеки, оптимальному 
співвідношенню: «ефективність-витратна норма-ціна» [7-10]. 

Санітарна обробка приміщень, де утримується птиця, обладнання, підсобних і прилеглих 
територій, яка містить профілактичні або вимушені заходи щодо дезінфекції, дезінвазії, дезін-
секції, дератизації та дезодорації об'єктів, є важливою складовою частиною технологічного 
процесу функціонування птахівничого господарства і безпосередньо впливає на стан здоров'я 
птиці та її продуктивність. У комплексі проведення ветеринарно-санітарних заходів важливе 

                                                      
© Нечипоренко О.Л., Улько Л.Г., Фотіна Г.А., 2018. 
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місце займає дезінфекція, яка являє собою знищення у зовнішньому середовищі патогенних і 
умовно патогенних мікроорганізмів – збудників інфекційних хвороб [11–16].  

Поряд з високою ефективністю більшість дезінфікуючих засобів мають низку істотних не-
доліків. Також з цього, розробка нових дезінфектантів, що усувають недоліки наявних методів 
санітарної обробки, є актуальним завданням ветеринарної практики [17–20].  

Метою досліджень було вивчення гострої токсичності нового дезінфікуючого препарату 
«Дезсан». 

Матеріал і методика досліджень. Дезінфікуючий засіб «Дезсан» містить в своєму складі 
як діючі речовини алкілдиметилбензиламонію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид, глута-
ровий альдегід та інші допоміжні речовини. Глутаровий альдегід за характером гострої токсич-
ності при введенні в шлунок належить до 3-го класу помірно небезпечних речовин. Алкілдиме-
тилбензиламонію хлорид та дидецилдиметиламонію хлорид є четвертинні солі, як належать до 
катіонно-активних речовин, мають бактерицидну, фунгіцидну, туберкулоцидну, віруліцидну 
дію. Застосовуються як дезінфектант і сировин у виробництві дезінфекційних і синтетичних 
миючих засобів для молочної та м'ясної промисловості. Засоби належать до 3-го класу помірно 
небезпечних речовин при введенні в шлунок. Амонійні групи ЧАС формують зв'язки з карбоні-
льниими групами глутарового альдегіду і утворюють високоефективні комплекси, завдяки чо-
му створюється високоефективна синергетична дезінфекційна система, що має усі переваги ді-
ючих речовин, які входять у композицію. Дезінфікуючий засіб «Дезсан» застосовують для 
профілактичної, поточної, заключної та вимушеної дезінфекцій тваринницьких і птахівничих 
приміщень, поверхонь, транспортних засобів та інших об’єктів і обладнання, які підлягають 
ветеринарному нагляду. 

Гостру токсичність дезінфектанту «Дезсан» досліджувати відповідно до положень, викла-
дених у посібнику «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006) [21].  

На першому етапі дослідження токсичності нового дезінфектанту «Дезсан» вивчали його 
небезпечність для здоров’я в умовах короткотривалої дії та отримали дані про смертельні дози і 
концентрації. За одноразового введення визначали параметри токсичності й симптоми гострого 
отруєння. 

Досліди з визначення гострої токсичності дезінфектанту «Дезсан» при внутрішньошлунко-
вому введенні проводили на білих мишах віком 2 місяці, масою 18-20 г. Перед проведенням 
досліду для акліматизації тварин витримували п’ять діб в дослідних умовах після чого зважу-
вали і вводили препарат. Перед введенням препарату тварин упродовж 4 годин не годували. 
Розчини дезінфектанту вводили за допомогою шприца з голкою, яка на кінці мала булаво поді-
бне розширення, безпосередньо у шлунок. Доза розраховувалася  в см3 досліджуваної речовини 
на 1 кг  маси тіла досліджуваної тварини. 

Для розгорнутого досліду було сформовано за принципом аналогів 12 груп білих мишей (11 
дослідних і 1 контрольна) по 10 голів у кожній (5 самок та 5 самців). Препарат вводили зранку 
натще, внутрішньошлунково, одноразово за допомцогою шприца з’єднаного з голкою з тупим 
кінцем у дозах 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900 та 2000 см3 на 1 кг 
маси. Контрольним тваринам вводили фізіологічний розчин у дозі 50 мл на 1 кг маси. Після 
введення препарату спостереження за лабораторними тваринами вели протягом 15 діб. При 
цьому оцінювали загальний стан піддослідних мишей, їх живу вагу, стан сечовиділення, акт 
дефекації, поведінкові реакції, споживання корму та води, стан шерстного покриву та слизових 
оболонок, ритм і частоту дихання, час виникнення та характер і ступінь токсичної дії, перебіг, 
час загибелі тварин або покращення загального стану.   

Для встановлення токсичності визначали DL50 за методами Г. Кербера (1931) та Г. Першина 
(1939, 1950) та використовували спосіб трьох точок за Б. М. Штабським (1980).  

Визначення середньосмертельних доз дезінфектанту «Дезсан» методом Г. Першина (1950) 
проводили за формулою:  

 

DL50 = 
Ʃ [(a + b) • (m − n)] 
             200 

  
де: a і b – величини суміжних доз, m і n – відповідні цим дозам частоти смертельних наслідків у відсотках. 
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Визначення середньосмертельних доз препарату за методом Г. Кербера (1931) проводили за 
нижчезазначеною формулою:  

DL50 = DL100− 
Ʃ (z d) 
    m      

де: DL100 (DЕ100) – доза речовини, яка вивчається і спричиняє загибель (ефект, який враховується) у всій групі тва-
рин; d – інтервал між кожними двома суміжними дозами; z – середньоарифметичне з числа тварин, що загинули, або 
у котрих спостерігалася прихована реакція під впливом кожних двох суміжних доз; m – число тварин у кожній групі. 

 

За Б. Штабським, залежність відсотка летальності (Y) від дози (Х) може бути описана рів-
нянням прямої з кутовим коефіцієнтом (a):  

Y = aХ + b                                                                (3) 

де: b – вільний член.  
Значення a та b визначали за формулами:  

α= (Y2 – Y1) : (Х2 – Х1)                                                   (4); 

b = (ΣΥ – αΣХ) : n                                                         (5) 

де: Х1 та Х2 – значення двох крайніх із трьох досліджених доз; Y1 та Y2 – відповідні відсотки летальності; n – число 
вказаних (досліджених) доз, яке рівне 3.  

 
Знаючи a та b, вирішили рівняння (3) стосовно Х:  

Х = (Υ + b) : α                                                           (6) 

Відтак, послідовно підставляли у формулу (6) значення Y, які рівні 50, 84 і 16 %, знаходили 
DL50, DL84, DL16 та розраховували σ, m, mt (t – критерій Стьюдента) та довірчі межі за форму-
лою DL50 ± mt.  

Дослідження гострої токсичності зводилося не лише до визначення DL50. Токсична дія дос-
ліджуваної речовини базувалась також на  визначенні дозо залежного ефекту на різні функції 
організму шляхом реєстрації специфічних і неспецифічних симптомів інтоксикації, клінічної 
картини її розвитку, перебігу та наслідків. Під час клінічного обстеження тварин звертали увагу 
на поведінку, зовнішній вигляд, апетит, спрагу, реакцію на зовнішні подразники тощо. 

Основні результати досліджень. На початку дослідження, для отримання необхідної попе-
редньої інформації про діапазон доз, які близькі до середньо смертельних, було сформовано 
п’ять груп тварин по 3 голови у кожній. Препарат вводили, беручи широкі міждозові інтервали: 
500 см3, 1000 см3, 2000 см3, 3000 см3 2,5 % розчину на 1 кг. 

Залежно від кількості введеного дезінфектанту «Дезсан» визначали середньосмертельну 
(DL50) дозу та основні параметри гострої токсичності, використовуючи методи Г. Кербера 
(1931) та Г. Першина (1939, 1950). 

 
Таблиця 1 – Гостра токсичність препарату «Дезсан» при внутрішньошлунковому введенні самкам білих мишей 

Дози препарату, см3/кг маси Загинуло /вижило, тварин 

500,0 0/10 
1000,0 0/10 
2000,0 10/0 
3000,0 10/0 

 

У наступній серії дослідів для уточнення дози препарату, враховуючи те що найнижча доза, 
яка не спричиняла загибелі тварин – 1000 см3 на 1 кг маси, а найвища – 2000 см3/кг проводили 
розгорнутий дослід. Тваринам вводили препарат в дозах: 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 
1600; 1700; 1800; 1900 та 2000 см3/кг маси. Кожну дозу препарату випробовували на 10 мишах 
(5 самцях і 5 самках) (табл. 2). 

Спостереження за клінічним станом тварин проводили впродовж 15 діб. У процесі досліду 
враховували клінічний стан тварин, рухову активність, відхилення від поведінки, апетит і спра-
гу, стан шерстного покриву та слизових оболонок. 

З даних таблиці 2 видно, що токсичний вплив на дослідних тварин дезінфікуючий препарат 
«Дезсан» має при введенні їм дози від 1200 см3/кг і вище з інтервалом 100 см3/кг. При цьому 
загибель лабораторних тварин спостерігається в кількості від однієї голови до п’яти.  
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Таблиця 2 – Гостра токсичність препарату «Дезсан» при внутрішньошлунковому введенні самкам білих мишей 

Група тварин 
Доза 

препарат, см3/кг 

Число тварин 

загинуло вижило 

1 1000 0 5 
2 1100 0 5 
3 1200 1 4 
4 1300 2 3 
5 1400 3 2 
6 1500 3 2 
7 1600 3 2 
8 1700 3 2 
9 1800 4 1 

10 1900 4 1 
11 2000 5 0 

 
Визначення середньосмертельних доз препарату «Дезсан» методом Г. Першина (1939, 1950) 

(табл. 3).  
 

Таблиця 3 – Визначення гострої токсичності препарату «Дезсан» при внутрішньошлунковому введенні сам-
кам білих мишей за Г. Першиним (1950) 

Дози препарату, мл/кг маси 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Результати, що спостерігалися,  
загинуло /вижило тварин 

0/5 0/5 1/4 2/3 3/2 3/2 3/2 3/2 4/1 4/1 5/0 

Відсоток тварин, які загинули 0 0 20 40 60 60 60 60 80 80 100 
a + b        2100     2300    2500    2700     2900     3100     3300    3500     3700     3900    
m – n           0          20        20        20           0           0          0         20          0          20 

(a + b) • (m − n)           0       46000  50000  54000        0           0          0       70000      0       78000    
 

DL50= Ʃ[(a + b) • (m − n)] = 0+46000+50000+54000+0+0+0+70000+0+78000 = 298000 = 1490 
200 200 200 

Визначення середньосмертельних доз препарату «Дезсан» за Г. Кербером (1931) (табл. 4) 
 

Таблиця 4 – Визначення гострої токсичності препарату «Оксипрол» при внутрішньошлунковому введенні 
білим мишам (самкам) за Г. Кербером (1931) 

Дози препарату, 
мл/кг 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Вижило тварин 5 5 4 3 2 2 2 2 1 1 0 
Загинуло тварин 0 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5 

z             0           0,5          1,5          2,5         3,0          3,0          3,0          3,5          4,0          4,5 
d           100        100         100         100         100         100         100        100          100         100 

z d             0            50         150         250         300         300         300        350          400         450 
 

DL50 = DL100 − 
Ʃ(z d) 

=   2000 − 
0+50+150+250+300+300+300+350+400+450 

= 1490 
m 5 

Враховуючи дані розрахунку середньосмертельної дози дезінфектанту «Дезсан» при вве-
денні в шлунок за Г. Кербером (1931), встановлено, що DL50  для білих мишей становить 1490 
см3 препарату на 1 кг маси тварини. 

Визначення середньосмертельних доз препарату «Дезсан» за Б.М. Штабським (1980) (табл. 5). 
 

Таблиця 5 – Параметри для визначення середньосмертельних доз препарату «Дезсан» для самок білих мишей 
за Б.М. Штабським (1980) 

Y X, см3 /кг 

40 1300 
60 1550 
80 1850 

∑ = 180 ∑ = 4700 
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Отже: 
згідно з формулою (4) α = (80,00 – 40,00) : (1850 – 1300) = 40 : 550 = 0,07; 
із  формули (5) b = (180 – 0,07 · 4700) : 3 = (180 – 329) : 3 = 49,7; 
DL50 = (50 + 49,7) : 0,07 = 99,7 : 0,07= 1424,29 см3 /кг; 
DL16 = (16 + 49,7) : 0,07 = 65,7 : 0,07 = 938,57 см3 /кг; 
DL84 = (84 + 49,7) : 0,07 = 133,7 : 0,07 = 1910,0 см3 /кг; 
2α = DL84 – DL16 = 1910,0  – 938,57 = 971,43; 
m = 2α : (√2 · N) = 971,43 : √2 ·  15 = 971,43 : 21,2 = 45,82; 
mt = 45,82 · 2,11 = 96,68; 
Нg = DL50 – mt = 1424,29 – 96,68= 1327,61; 
Вg = DL50 + mt = 1424,29 + 96,68= 1520,97. 
 

Отже, параметри середньосмертельної дози «Дезсану» для самок білих мишей при внутрі-
шньошлунковому введенні, згідно з розрахунками за методом Б.М. Штабського, становлять: 

DL50 = 1424,29 (1327,61÷ 1520,97) см3 /кг.  
 

Таблиця 6 – Розрахунок DL50 дезінфікуючого засобу Дезсану для самців білих мишей методом пробіт-аналізу 

Доза, 
мг/кг 

Число тварин % загибелі пробіти 
z d (z ·  d) Σ (z ·d) 

загинуло вижило  
1000 0 5 0 3,36 0,5 200 100  

 
 
 

2700 

1200 1 4 20 4,16 
2,0 200 400 

1400 3 2 60 5,25 
3,0 200 600 

1600 3 2 60 5,25 
3,5 200 700 

1800 4 1 80 5,84 
4,5 200 900 

2000 5 0 100 6,64 
 

DL50 = DL50 – Σ(z ·d)/n 
 

За формулою Кербера  
DL50 = 2000 – (2700 : 5) = 1460 мг/кг 

Результати досліду з вивчення гострої токсичності препарату на білих мишах самцях, мето-
дом пробіт-аналізу відображені на рисунку 1.  

При вивченні гострої оральної токсичності засобу «Дезсан» на самцях білих мишей були 
отримані такі параметри:  

DL0 = 1000 см3 /кг, ЛД16 = 1160 см3 /кг, DL50 = 1460 см3 /кг,  
DL84 = 1780 см3 /кг та DL100 = 2000 см3 /кг.  

 

Показники похибки ЛД50 знаходили за формулою:  
S DL50 = ± 2S : √2n; 

де: 2S = DL84 – DL16; n – кількість тварин у групах, для яких значення пробітів знаходиться між 3,5 та 6,5.  
 

S DL50 = ± (1780 – 1160): √ 2 × 20 = ± 98,1 мг/кг. 
Довірчий інтервал генеральної середньої DL50 вираховували за формулою:  

DL50 = DL50 ± tS DL50; 
де t – критерій вірогідності. 

 

Критерій вірогідності t склав 2,05 при числі ступеня свободи (f = u – 1) 29, при р < 0,05. 
Таким чином, довірчий інтервал генеральної середньої DL50 = 1460 ± 2,05 × 98,1 = 1460 ± 

201,1 см3/кг. Враховуючи те, що довірчий інтервал генеральної середньої DL50 знаходиться в 
межах 1259 – 1661 мг/кг, можна вважати, що при повторенні дослідів у 95 випадках із 100, зна-
чення DL50 не вийде за ці межі. При цьому коефіцієнт небезпеки гострого смертельного отру-
єння для мишей склав 1,53.  

Гостре отруєння лабораторних тварин характеризувалося гіперемією та набряком слизової 
оболонки шлунка і кишечника,  збільшенням селезінки, застійними явищами в легенях, серці та 
печінці.  
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Рис. 1. Параметри гострої токсичності дезінфікуючого засобу «Дезсан» для самців білих мишей 

 
Проведені дослідження щодо впливу 0,5-1,5% дезінфекційного засобу на організм білих 

мишей в об’ємі 1 см3/кг живої маси за перорального застосування  показали, що змін і гістоло-
гічних порушень в органах і тканинах дослідних тварин виявлено не було. 

Висновки. Згідно з Санітарно-гігієнічними нормами  ГОСТ 12.1.007-76иза класом токсич-
ності   препарат «Дезсан»  в концентрації 2,5 % при введенні в шлунок білим мишам належить 
до четвертого класу небезпечності (мало небезпечні сполуки). 
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Определение параметров острой токсичности нового дезинфицирующего средства «Дезсан» 
А.Л. Нечипоренко, Л.Г. Улько, А.А. Фотина  
В статье приведены результаты изучения острой токсичности нового дезинфектанта «Дезсан» для белых мышей. 

Дезинфицирующее средство «Дезсан» содержит в своем составе в качестве действующих веществ: алкилдиметилбе-
нзиламония хлорид, дидецилдиметиламония хлорид, глутаровый альдегид и другие вспомогательные вещества. 
Препарат применяют для профилактической, текущей, заключительной и вынужденной дезинфекции животноводче-
ских и птицеводческих помещений, поверхностей, транспортных средств и других объектов и оборудования, подле-
жащих ветеринарному надзору.  

Токсическое воздействие на опытных животных дезинфицирующий препарат «Дезсан» имеет при введении им 
дозы от 1200 см3 / кг и выше с интервалом 100 см3 / кг. При этом гибель лабораторных животных наблюдается в 
количестве от одной головы до пяти. В результате проведенных исследований установлено, что среднесмертельная 
доза дезинфектанта «Дезсан» при введении в желудок белым мышам рассчитана методами Г. Кербера Першина, 
составляет 1490 см3 препарата на 1 кг массы животного. Параметры среднесмертельной дозы дезсана для самок бе-
лых мышей при внутрижелудочном введении согласно расчетам методом Б. Штабського составляет 1424,29 (1327,61 
÷ 1520,97) см3 / кг живой массы. 

Острое отравление лабораторных животных характеризовалось гиперемией и отеком слизистой оболочки желу-
дка и кишечника, увеличением селезенки, застойными явлениями в легких, сердце и печени. 

Согласно cанитарно-гигиеническиv нормам ГОСТ 12.1.007-76 по классу токсичности препарат «Дезсан» в концентра-
ции 2,5% при введении в желудок белым мышам относится к четвертому классу опасности (мало опасные соединения). 

Ключевые слова: дезинфектант «Дезсан», острая токсичность, белые мыши, отравление, класс опасности. 
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Determination of parameters of acute toxicity of the new disinfectant " Dezsan" 
A.L. Nechiporenko, L.G. Ulko, A.A. Fotina 
At the present stage of the development of disinfectology to create a highly effective and absolutely safe for humans and 

animals disinfectants is impossible. Some medium that has a negative effect on a microorganism (slows down development 
or leads to its death) are dangerous for the whole biocenosis as a whole. 

The article presents the results of studying the acute toxicity of the new disinfectant Dezsan for white mice.  
Disinfectant Dezsan contains in its composition as active substances: alkyl dimethylbenzylammonium chloride, dede-

cyldimethylammonium chloride, glutaraldehyde and other auxiliary substances. 
According to the nature of acute toxicity when injected into the stomach Glutaraldehyde belongs to the third grade of moderate-

ly hazardous substances. Glutaraldehyde has a pronounced local irritant effect on the skin and mucous membranes of the eye, pos-
sesses sensitizing properties. Alkyl dimethylbenzylammonium chloride and dedecyldimethylammonium chloride are quaternary 
salts and cationic active substances. Alkyl dimethylbenzylammonium chloride and dedecyldimethylammonium chloride exercise 
strong bactericidal, fungicidal, tuberculocidal, virulicidal action. Alkyl dimethylbenzylammonium chloride and dedecyldime-
thylammonium are used as disinfectant and raw materials in the production of disinfection and synthetic detergents for the dairy and 
meat industry. Alkyl dimethylbenzylammonium chloride and dedecyldimethylammonium belong to the 3 rd class of moderately 
hazardous substances when injected into the stomach. Ammonium groups CHAS form connections with carbonyl groups of glutar-
aldehyde and form highly effective complexes, thus creating a highly effective synergetic disinfection system that has all the benefits 
of active substances included in the composition. This composition has biocidal, antimicrobial properties for the entire spectrum of 
pathogenic microflora: bacteria, fungi and viruses. 

The disinfectant Dezsan has toxic effect on the experimental animals at administration of a dose of 1200 cm3 / kg and 
above, with an interval of 100 cm3 / kg. In this case, the death of laboratory animals is observed in an amount from one head 
to five. As a result of the conducted studies it was established that the average dose of disinfectant Dezsan when introduced 
into the stomach by white mice is calculated by the methods of G. Kerber and G. Pershin is 1490 cm3 of the drug per 1 kg of 
animal mass. The parameters of the average dose of Dezsan for females of white mice with intragastric administration ac-
cording to calculations by the method of B. Shtabsky is 1424.29 (1327.61 ÷ 1520.97) cm3 / kg of live weight. 

Acute poisoning of laboratory animals was characterized by hyperemia and edema of the mucous membrane of the 
stomach and intestines, an increase in the spleen, congestion in the lungs, heart and liver. 

According to sanitary-hygienic norms of GOST 12.1.007-76 in the toxicity class, the drug for desinfection Dezsan in a concen-
tration of 2.5% when introduced into the stomach to white mice belongs to the fourth hazard class (low-risk compounds). 

Key words: disinfectant Dezsan, acute toxicity, white mice, poisoning, hazard class. 
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МІКРОМІЦЕТИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ 
 

Пшениця (Triticum aestivum L.) – одна з найважливіших серед сільськогосподарських харчових і кормових куль-
тур з моменту її створення, основа для харчування людини і має величезне економічне значення в усьому світі. Нині 
відомо більше 300 видів грибів-продуцентів мікотоксинів. Особливо небезпечними серед них вважають гриби родів 
Aspergillus, Fusarium та Penicillium. Досліджено кількісний і якісний склад грибів зерна пшениці. встановлено, що в 
1 г зерна пшениці виявлено від 1,12·103 до 6,5·104 КУО, що в середньому складало 3,3·104±3,2·104. При цьому у 2016 р. 
найбільше грибів було в зерні пшениці з Полісся, а найменше – у зоні Степу. У 2017 р., навпаки, більше КУО вияв-
ляли в зерні зони Степу, а найменше – в зоні Полісся. За 2 роки в середньому на Поліссі КУО становило 3,3·104 ± 
4,49·104, у Лісостепу  2,4·104 ± 3,24·104 та Степу 3,3·104 ± 3,2·104. 

Якісний склад епіфітної мікобіоти зерна пшениці складав: Aspergillus spp. 80 % зразків, Alternaria alternata 79 %, 
Mucor spp. 74 %, Penicillium spp. 59 %, Fusarium spp. 36 %, Phoma exiqua 17 %, Mycelia sterilia 10 %. Ендофітну 
мікобіоту представляли гриби родів Alternaria 67 % зразків, Aspergillus spp. 37 %, Phoma exiqua 30 %, рідше роди 
Fusarium spp. та Mucor spp. у 19 % проб. Таким чином результати отримані нами відповідають поширенню мікро-
скопічних грибів на зерні пшениці для Української природно-кліматичної зони і з не значним відхиленням 
відповідають дослідженням проведеним у 2006-2007 роках. 

Ключові слова: КУО, мікобіота, міксоміцети, мікотоксини, Aspergillus, Alternaria, Mucor, Penicillium, Phoma, Mycelia. 
 

Постановка проблеми. Пшениця (Triticum aestivum L.) – одна з найважливіших серед сільсько-
господарських харчових і кормових культур з моменту її створення, основа для харчування людини 
і має величезне економічне значення в усьому світі. В основному використовується пшениця для 
споживання людьми і є частиною основної дієти майже 35% населення світу (Behl et al., 2006).  
                                                      
© Островський Д.М., Корнієнко Л.Є., Андрійчук А.В., Зоценко В.М., 2018. 
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Її вирощують приблизно в 102 країнах світу, що охоплює близько 220,69 мільйонів гектар 
землі, що складає 32% від загальної кількості оброблюваних земель світу. Площа і виробництво 
зросли на 0,83 мільйона гектар та 1,84 мільйона тонн відповідно у 2000 р. (Hasan, 2006 р.). 

Вона забезпечує велику долю дієтичного білка, загальне харчування. Це також є основним 
джерелом вуглеводів та білків як для людей, так і для тварин. Щорічно наша держава Україна 
збирає врожаю пшениці в межах 66 мільйонів тон зерна [1], нею засаджують близько 177 тисяч 
гектар посівної площі країни [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пшениця зберігається протягом певного періоду ча-
су, перш ніж її можна буде продавати або використовувати як корми або насіння. Тривалість 
зберігання зернових може бути збережена, залежно від умов збирання та використання сховища [3].  

Врожай пшениці піддається ряду захворювань, що значною мірою знижує його загальне вироб-
ництво, оскільки рослини пшениці на всіх стадіях росту та у всіх природних умовах піддаються 
різним механічним, фізіологічним та біологічним стресам, які перешкоджають їх нормальному зро-
станню і розвитку. Біотичні небезпеки, комахи, віруси, грибки, нематоди, бактерії та бур&apos;яни 
є основними факторами, що впливають на процес вирощування і зберігання пшениці [4]. 

Досить часто пшениця на різних етапах виробництва і зберігання за сприяння певних факторів та-
ких як якість ґрунту, температури, вологості може вражатись мікроскопічними грибами, та як наслі-
док, їх вторинними метаболітами мікотоксинами. Це може зменшувати кількість продукту, якість 
пшениці, та навіть повністю стати не придатною для споживання як людиною так і тваринами [5].  

Нині відомо більше 300 видів грибів-продуцентів мікотоксинів. Особливо небезпечними се-
ред них вважають гриби родів Aspergillus, Fusarium та Penicillium. Їх відзначають через високу 
загальну токсичність, імуносупресивну дію, мутагенні та / або канцерогенний вплив на людей 
та тварин після того, як забруднений ними продукт переробляється в їжу і споживається. Міко-
токсини, такі як зеараленон (ZEN), деоксиніваленол (DON) або ніваленол (NIV), найчастіше 
виробляються грибами F. graminearum і F. culmorum ї є небезпечними через їх гострий або 
хронічний токсичний вплив на ссавців [6]. 

Метою наших досліджень було вивчення кількісного та якісного складу мікобіоти зерна 
пшениці врожаю 2016 та 2017 року. 

Матеріали і методика досліджень. Об’єктом дослідження були 70 зразків зерна пшениці 
врожаїв 2016 та 2017 років, відібраних у колективних господарствах, приватному секторі, на 
елеваторах, селекційних станціях і обласних насіннєвих інспекціях трьох регіонів України згід-
но з ГОСТ 13586.3-83 у 9 областях України. Зона Степу включала зерно з Кіровоградської, Ми-
колаївської та Одеської областей 20 зразків, Лісостепу – з Вінницької, Київської, Хмельницької 
та Черкаської 25 зразків, а зона Полісся – із Закарпатської, Київської, Чернігівської 25 зразків. 
Проби відбирали у таких районах Котовському, Балтському, Кагарлицькому, Виноградівсько-
му, Бершадському, Білоцерківському, Вінницькому, Менському, Комінтернівському, Красно-
окнянському, Ставищанському.  

Для визначення епіфітної мікобіоти використовували метод прямої інокуляції, для чого по 
6–7 зерен розкладали на поверхню агару Чапека і культивували в термостаті за температури 24 
і 37 °С. Чисті культури отримували шляхом пересіву грибів у пробірки на скошений агар Чапе-
ка і для визначення виду проводили їх мікроскопію. Ендофітний склад мікобіоти визначали так: 
зерно перед посівом обробляли 3%-ним розчином формаліну протягом 3 хв і промивали сте-
рильною водою [7]. Для визначення кількісного складу мікобіоти 10 г наважку зерна подріб-
нювали і виготовляли серійні розведення 10-2 та 100-3, по 1 мл суспензій яких висівали на агар 
Чапека в чашки Петрі й термостатували за температур 24 і 37 °С. Для ідентифікації грибів ви-
користовували різні визначники [8, 9]. За відсутності типового конідієутворення у грибів роду 
Fusarium для їх ідентифікації застосовували метод мікрокультури [10]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Виконаними дослідженнями встановлено, що в 1 г 
зерна пшениці по Україні виявлено від 1,12·103 до 6,5·104 КУО, що в середньому складало 
3,3·104±3,2·104 (табл. 1). При цьому у 2016 р. найбільше грибів було в зерні пшениці з Полісся, а 
найменше – у зоні Степу. У 2017 р., навпаки, більше КУО виявляли в зерні зони Степу, а найменше – 
в зоні Полісся, що може бути пов’язане із вищою температурою червня та липня 2017 р. та різни-
цею у кількості опадів за даними архіву погоди gismeteo.ua. За 2 роки в середньому на Поліссі КУО 
становило 3,3•104 ± 4,49•104, у Лісостепу  2,4•104 ± 3,24•104 та Степу 3,3•104 ± 3,2•104. 
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Що стосується поширення мікроміцетів, та їх родового і видового складу результати (табл. 2) 
можна стверджувати, що лідером серед епіфітної мікобіоти є мукоральні гриби, вони були виявлені 
у 84 % зразків зерна. Серед них найчастіше виявляли Mucor spp. у 92 % зразків із зони Полісся. 
Другу позицію за частотою виділення займали гриби Aspergillus spp. Alternaria alternata 80 % та 79 
% зразків відповідно. При цьому найбільше аспергил було виявлено у Степу це 90 % випадків, а 
альтернарію на Поліссі 88 % зразків.  

  
Таблиця 1 – Вміст КУО в зерні пшениці 

                             Роки, 
                              зони 
   Показник 

Урожай 2016 р. Урожай 2017 р. За 2 роки 

Зона Полісся 
Lim 2,95•10³ – 6,5•104 1,5•10³ – 2,4•104 1,5•10³ – 6,5•104 

M ± m 3,4•104 ± 4,3•104 1,27•104 ± 1,59•104 3,3•104 ± 4,49•104 
Зона Лісостепу 

Lim 1,42•10³ – 4,7•104 1,12•10³ – 3,62•104 1,12•10³ – 4,7•104 
M ± m 2,42•104 ± 3,22•104 1,87•104 ± 2,48•104 2,4•104 ± 3,24•104 

Зона Степу 
Lim 1,62•10³ – 4,43•104 1,57•10³ – 4,3•104 1,57•10³ – 4,43•104 

M ± m 2,3•104 ± 2,1•104 2,2•104 ± 2,1•104 2,29•104 ± 2,13•104 
По країні 

Lim 1,42•10³ – 6,5•104 1,12•10³ – 4,3•104 1,12•10³ – 6,5•104 
M ± m 3,32•104 ± 3.2•104 2,2•104 ± 2,1•104 3,3•104 ± 3,2•104 

  
Одним із конамінантів були і гриби роду Penicillium  spp. 80 % проб, при цьому найбільше 

їх було виявлено у зоні Лісостепу у 72 % зразків. 
Гриби роду Fusarium spp. були виявлені у 36 % зразків, найбільше їх було виділено у зерні з 

зони Полісся 64 % проб, а найменше із зони Степу 10 %. 
  

Таблиця 2 – Епіфітна мікобіота зерна пшениці урожаю 2016 і 2017 років 

Види 
мікроміцетів 

Зони 
Всього 

(70 проб) Полісся 
(25 проб) 

Лісостеп 
(25 проб) 

Степ 
(20 проб) 

Факт % Факт % Факт % Факт % 
Zygomycota, Zygomycetes, Mucorales, Mucoraceae 

Mucor spp. 23 92 22 88 14 70 59 84 
Absidia corymbifera (Cohn) Jacc. Et A.Trotter 8 32 10 40 5 25 23 33 
Rhizopus oyizae Went.  6 24 5 20 4 20 15 21 
Разом мукоральних 20 80 17 68 15 75 52 74 

Mitosporic fungi, Coelomycetes, Sphaeropsidales, Sphaerioidaceae 
Phoma exiqua Desmazieres 4 16 5 20 3 15 12 17 
Hyphomycetales, Dematiaceae 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl 22 88 19 76 14 70 55 79 

Moniliaceae 
Aspergillus fumigatus Fres. 14 56 9 36 11 55 34 49 
Aspergillus flavus Zr:Fr 12 48 13 52 14 70 39 56 
Aspergillus niger van Tieghem 4 16 4 16 9 45 18 26 
Aspergillus candidus Zk:Fr. 2 8 6 24 3 15 12 17 
Разом аспергіл 22 88 16 64 18 90 56 80 
Penicillium  spp. 13 52 18 72     10 50 41 59 

Hyphomycetales, Agonomycetales, Agonomycetaceae 
Mycelia sterilia (Pink) 5 20 2 8 - - 7 10 

Tuberculariales, Tuberculariaceae 
Fusarium spp. 4 16 3 12 - - 7 10 
Fusarium sporotrichiella Bilai 7 28 3 12 1 5 9 13 
Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et. Hans 2 8 - - 1 5 3 4 
Fusarium moniliforme Sheld. 2 8 1 4 - - 3 4 
Fusarium semitectum Berk. et. Rav 1 4 - - - - 1 1 
Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. 1 4 - - - - 1 1 
Разом фузаріїв 16 64 7 28 2 10 25 36 
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Стосовно глибинної, або ендофітної мікобіоти можна сказати, що найбільш часто виявленими 
були гриби родів Alternaria 67 % зразків, Aspergillus spp. 37 %, Phoma exiqua 30 %, рідше роди 
Fusarium spp. та Mucor spp. у 19 % проб. Таким чином результати отримані нами відповідають по-
ширенню мікроскопічних грибів на зерні пшениці для Української природно-кліматичної зони і з 
не значним відхиленням відповідають дослідженням проведеним у 2006-2007 роках. 

 

Таблиця 3 – Ендофітна мікобіота зерна пшениці 2016 і 2017 років 

Види мікроміцетів 

Зони Всього  
70 проб Полісся 

25 проб 
Лісостеп 
25 проби 

Степ 
20 проби 

Факт % Факт % Факт % Факт % 
Zygomycota, Zygomycetes, Mucorales, Mucoraceae 

Mucor spp. 5 20 4 16 4 16 13 19 
Разом мукоральних 5 20 4 16 4 16 13 19 

Mitosporic fungi, Coelomycetes, Sphaeropsidales, Sphaerioidaceae 
Phoma exiqua Desmazieres 4 16 12 48 5 25 21 30 

Hyphomycetales, Dematiaceae 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl 25 100 14 56 8 40 47 67 

Moniliaceae 
Aspergillus fumigatus Fres. 1 4 1 4 4 20      6 9 
Aspergillus flavus Zr:Fr 10 40 3 12 7 35 20 29 
Разом аспергілл 11 44 4 16 11 55 26 37 
Penicilium spp. 5 20 - - 1 5 6 9 

Hyphomycetales, Agonomycetales, Agonomycetaceae 
Mycelia sterilia (Pink) 5 20 2 8 1 5 8 11 

Tuberculariales, Tuberculariaceae 
Fusarium spp. 2 8 1 4 - - 3 4 
Fusarium sporotrichiella Bilai 1 4 2 8 1 5 5 7 
Fusarium oxysporu (Schlecht.) Snyd. 
et. Hans 

2 8 1 4 1 5 4 6 

Fusarium moniliforme Sheld. 1 4 1 4 - - 2 3 
Разом фузаріїв 6 24 5 20 2 10 13 19 

  

Висновок. Нами досліджено 70 зразків зерна пшениці врожаю 2016 та 2017 року з різних 
фізико-географічних зон. Встановлено кількісний та якісний склад грибів у зерні пшениці. 
Виділені штами мікроскопічних грибів буде досліджено на їх здатність, щодо утворення ними 
вторинних метаболітів мікотоксинів. Результати також будуть використанні для подальшого 
прогнозування  можливого забруднення зерна в майбутньому, за зміни фізичних факторів нав-
колишнього середовища. 
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Микромицеты зерна пшеницы в Украине 
Д.Н. Островский, Л.Е. Корниенко, А.В. Андрейчук  
Пшеница (Triticum aestivum L.) – одна из важнейших среди сельскохозяйственных пищевых и кормовых культур 

с момента ее создания, основа для питания человека и имеет огромное экономическое значение во всем мире. Сейчас 
известно более 300 видов грибов-продуцентов микотоксинов. Особенно опасными среди них считают грибы родов 
Aspergillus, Fusarium и Penicillium. 

Исследованн количественный и качественный состав грибов зерна пшеницы, установлено, что в 1 г зерна пше-
ницы обнаружено от 1,12 • 103 до 6,5 • 104 КОЕ, что в среднем составляло 3,3 • 104 ± 3,2 • 104. При этом в 2016 боль-
ше грибов было в зерне пшеницы из Полесья, а меньше всего – в зоне Степи. В 2017, наоборот, больше КОЕ прояв-
ляли в зерне зоны Степи, а наименьшее – в зоне Полесья. За 2 года в среднем на Полесье КОЕ составило 3,3 • 104 ± 
4,49 • 104, в Лесостепи 2,4 • 104 ± 3,24 • 104 и Степи 3,3 • 104 ± 3,2 • 104. 

Качественный состав грибов зерна пшеницы составляет: Aspergillus spp. 80% образцов, Alternaria alternata 79%, 
Mucor spp. 74%, Penicillium spp. 59%, Fusarium spp. 36%, Phoma exiqua 17%, Mycelia sterilia 10%. Качественный со-
став эпифитных микобиоты зерна пшеницы составлял: Aspergillus spp. 80% образцов, Alternaria alternata 79%, Mucor 
spp. 74%, Penicillium spp. 59%, Fusarium spp. 36%, Phoma exiqua 17%, Mycelia sterilia 10%. Эндофитную микобиоты 
представляли грибы родов Alternaria 67% образцов, Aspergillus spp. 37%, Phoma exiqua 30%, реже рода Fusarium spp. 
и Mucor spp. в 19% проб. Таким образом результаты получены нами соответствуют распространению микроскопиче-
ских грибов на зерне пшеницы для Украинской природно-климатической зоны и с не значительным отклонением 
соответствуют исследованиям проведенным в 2006-2007 годах. 

Ключевые слова: КОЕ, микобиота, микромицеты, микотоксины, Aspergillus, Alternaria, Mucor, Penicillium, 

Phoma, Mycelia/ 
  
Micromycetes of wheat grain in Ukraine 
D. Ostrovskiy, L. Korniyenko, A. Andreychuk 
Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the most important among agricultural food and forage crops since its inception, 

the basis for human nutrition and is of great economic importance throughout the world. Usually wheat is used for human 
consumption and is part of the main diet of almost 35% of the world&apos;s population (Behl et al., 2006). 

It is grown in about 102 countries around the world, covering about 220.69 million hectares of land, accounting for 32% 
of the world&apos;s total cultivated land. The area and production grew by 0.83 million hectares and 1.84 million tons re-
spectively in 2000 (Hasan, 2006). 

It provides a large proportion of dietary protein, total nutrition. It is also the main source of carbohydrates and proteins 
for both humans and animals. Each year, our state Ukraine collects wheat crops in the amount of 66 million tons of grain [1], 
it is planted about 177 thousand hectares of country&apos;s sown area [2].  Wheat is stored for a certain period of time be-
fore it can be sold or used as a feed or seed. The storage time of the cereals may be maintained, depending on the conditions 
of the storage and use of the storage [3]. 

Wheat yields a number of diseases, which greatly reduces its overall production, since wheat plants are subjected to var-
ious mechanical, physiological and biological stresses in all stages of growth and in all natural conditions that impede their 
normal growth and development. Biological hazards, insects, viruses, fungi, nematodes, bacteria and weeds are the main 
factors that influence the process of growing and storing wheat [4]. 

Quite often, wheat at different stages of production and storage, with the help of certain factors such as the quality of 
soil, temperature, humidity can be affected by microscopic fungi, and as a consequence, their secondary metabolites, myco-
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toxins. It can reduce the amount of product, the quality of wheat, and even completely become unfit for human consumption 
and animals [5]. 

Now more than 300 species of fungi producing mycotoxins are known. Especially 
Among them, Aspergillus, Fusarium and Penicillium are considered as dangerous among them. They are noted because 

of high overall toxicity, immunosuppression, mutagenic and / or carcinogenic effects on humans and animals after the con-
taminated product is processed into food and consumed. Mycotoxins such as zearalenone (ZEN), deoxynivalenol (DON) or 
nivalenol (NIV) are most often produced by fungi F. graminearum and F. culmorum are dangerous due to their acute or 
chronic toxic effects on mammals [6]. 

The object of the study was 70 samples of grain of wheat crops in 2016 and 2017, selected in collective farms, the pri-
vate sector, elevators, breeding stations and regional seed inspections of three regions of Ukraine in accordance with GOST 
13586.3-83 in 9 regions of Ukraine. The Steppe zone included 25 samples from the Kirovograd, Nikolaev and Odessa re-
gions, 25 samples from the forest-steppe – from the Vinnitsa, Kyiv, Khmelnytsky and Cherkassy regions, and the Polissya 
zone from the 25 Transcarpathian, Kyiv and Chernihiv regions. 

Quantitative and qualitative composition of wheat grain fungi was investigated. It was established that in 1 g of wheat 
grain was detected from 1,12 • 103 to 6,5 • 104 KFUs, which averaged 3,3 • 104 ± 3,2 • 104. At the same time in 2016 most of 
the fungi were in grain of wheat from Polissya, and the least – in the zone of the Steppe. In 2017, on the contrary, more KFUs 
were found in the Grain zone of the Steppe, and the least in the zone of Polissya. In 2 years, on average in Polissya KFUs was 
33,3•104 ± 4,49•104, in the forest-steppe 2,4•104 ± 3,24•104 and Steppe 3,3•104 ± 3,2•104. The qualitative composition of 
wheat fungi is: Aspergillus spp. 80% of samples, Alternaria alternata 79%, Mucor spp. 74%, Penicillium spp. 59%, Fusari-

um spp. 36%, Phoma exiqua 17%, Mycelia sterilia 10% . 
Thus, the results obtained by us correspond to the distribution of microscopic fungi on wheat grains for the Ukrainian 

natural and climatic zone and with not significant deviations correspond to the research conducted in 2006-2007. 
 We examined 70 samples of wheat grain from 2016 and 2017 from different physical and geographical zones. The quantita-
tive and qualitative composition of fungi in grain of wheat is established. The isolates of microscopic fungi will be investi-
gated on their ability to form secondary metabolites of mycotoxins. The results will also be used to further predict the possi-
ble contamination of grain in the future, due to changes in physical environmental factors. 

Key words: KFUs, mycobiota, mycromycetes, mycotoxins, Aspergillus, Alternaria, Mucor, Penicillium, Phoma, Mycelia 
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МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ В ТОНКІЙ КИШЦІ ЦУЦЕНЯТ ЗА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ ІЗОЛЯТОМ ПАРВОВІРУСУ, 

КУЛЬТИВОВАНИМ У ГЕТЕРОЛОГІЧНІЙ КУЛЬТУРІ КЛІТИН 
 

Наведено результати вивчення гістологічних змін в дванадцятипалій, порожній і клубовій кишках собак за екс-
периментального зараження парвовірусним ентеритом. Проведено гістологічне дослідження тонкого відділу кишеч-
нику, відібраного від трупів (n = 5) цуценят, метис лабродора з безпородною, що були заражені польовим ізолятом 
парвовірусу культивованим на гетерологічних культурах клітин (СПЕВ, ВНК-21, RK-13). Наявність парвовірусу, без 
інших асоціантів у дослідних тварин підтверджена у ІФА та ІХА. Виготовлені гістологічні зрізи фарбували гематок-
силіном й еозином за стандартними прописами. Загальну гістологічну будову і мікроструктурні зміни в гістологіч-
них препаратах вивчали під світловим мікроскопом. 

Найбільш виразні пошкодження й типові зміни в усіх дослідних собак зафіксовані нами у порожній і клубовій 
кишках. 

Ключові слова: парвовірусний ентерит собак, гістологічні зміни, дванадцятипала кишка, порожня кишка, клу-
бова кишка. 

 

Постановка проблеми аналіз останніх досліджень і публікацій. У загальній патології собак 
ентеровірусні інфекції цуценят посідають провідне місце. У ветеринарних клініках невеликих міст, 
з відсутністю діагностичних лабораторій, диференціацію таких хвороб не проводять, а частіше 
об’єднують під назвою «парвовірусний» ентерит. Дане ствердження є цілком слушним, аналізуючи 
дані діагностичних установ або науково–дослідних інститутів. Вдночас практика проведення спе-
цифічної профілактики дає можливість стверджувати, що в етіологічному спектрі “провокатором” 
виникнення хвороб цього симптомокомплексу є також корона- та ротавірусний ентерит [3, 9, 10]. 

Парвовірусний ентерит собак (ПВС, парвовіроз, «олімпійка» Caninae parvoviridae) – гостра 
висококонтагіозна хвороба, що характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту й се-
                                                      
© Радзиховський М.Л., 2018. 
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рцевого м’яза. Парвовіроз зазвичай має стаціонарний прояв зі значним охопленням поголів’я. 
Найбільш небезпечна хвороба для цуценят віком до 6-ти місяців, при цьому летальність може 
досягати 80 % [4, 7, 13, 14]. 

Метою досліджень було вивчити і охарактеризувати мікроскопічні зміни в тонкій кишці за 
експериментального зараження  собак парвовірусним ентеритом. 

Матеріали і методи. Розтин тварин проводили в прозекторії кафедри анатомії і гістології 
факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ. Матеріалом дослідження слугував патологічний 
матеріал, відібраний під час патологоанатомічного розтину від цуценят (n = 5), після експери-
ментального зараження і евтаназії. 

Досліджували тонкий відділ кишечнику: дванадцятипалу, порожню і клубову кишки. 
Основним методом було гістологічне дослідження та опис мікроструктурних змін в ткани-

нах органів. Патологічний матеріал після відбору одразу фіксували в 10 % водному розчині 
нейтрального формаліну з подальшою заливкою в ущільнююче середовище (парафін). Вигото-
влені гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном Караці й еозином за стандартними прописа-
ми. Загальну гістологічну будову і мікроструктурні зміни в гістологічних препаратах вивчали 
під світловим мікроскопом MC 100LED (Micros Austria) при збільшеннях від 70 до 1000 разів. 
Мікрофотографування гістологічних препаратів здійснювали за допомогою відеокамери CAM 
V200, вмонтованої у мікроскоп Micros МС 50 [1, 2]. 

Для проведення біопроби використовували 13 цуценят 45 денного віку, які були розділені 
на три групи: перша група 5 тварин заражали культуральним парвовірусом, друга – 5тварин 
культуральним коронавірусом і третя 3 тварин – на виявлення спонтанного виникнення хворо-
би, на випадок інфікування до початку експерименту. Евтаназію проводили активну, викорис-
товуючи лікарські засоби, що забезпечують швидке безболісне настання смерті відповідно до 
Європейської Конвенцієї із захисту хребетних тварин, що використовуються для експеримен-
тальних та інших наукових цілей [Ошибка! Источник ссылки не найден., 8]. 

Основні результати дослідження. В експерименті було використано 13 цуценят метис ла-
брадора з безпородною. На момент початку роботи тварини були в задовільному стані без будь-
яких ознак захворювання чи патології. 

Для виключення впливу на дослід паразитарного агента на 21 та 34 день від народження со-
бак проводили дегельмінтизацію за допомогою антигельмінтика Пірантел. 

У 45-денному віці, вагою близько 3 кг цуценят відлучили від суки і розділили на три групи, 
перша – заражали культуральним коронавірусом, друга – культуральним парвовірусом і третя – 
контрольна для виявлення спонтанного виникнення хвороби на випадок інфікування до почат-
ку експерименту. 

Для зараження використовували виділений та підтверджений в ПЛР польовий парвовірус 
отриманий від загиблої собаки. Інфікований біологічний матеріал культивували на гетерологі-
чних культурах клітин, а саме  перещеплювальні лінії культур клітин СПЕВ (нирки ембріона 
свині), ВНК-21 (нирки сирійського хом'яка), RK-13 (нирки кроля). В експерименті використо-
вували культуральний вірусний ізолят, що мав 90 – 100 % прояв ЦПД впродовж 10 діб. Вірусо-
вмісний культуральний ізолят заморожували за мінус 24 0С. Перед використанням розморожу-
вали за кімнатної температури і час від часу різкими рухами, матрас з культуральною рідиною, 
струшували для покращення лопання клітин та виходу вірусу. 

Інфікували дослідних тварин per os один раз на добу в дозі 5 мл/кг.  
Перші загальні симптоми спостерігали на 4 день, а початок специфічних клінічних ознак вияв-

ляли на 6 день. У цей день провели діагностику ІХА використовуючи тест системи VetExpert на 
наявність антигену. Отримавши позитивний результат була проведена активна евтаназія, викорис-
товуючи внутрішньовенне введення Тіопенат (діюча речовина – тіопентал натрію), що забезпечує 
швидке безболісне настання смерті відповідно до Європейської Конвенції із захисту хребетних тва-
рин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). 

Під час проведення гістологічних досліджень нами було встановлено, що в просвіті дванад-
цятипалої, голодної та клубової кишок виявляється велика кількість клітинного детриту, серед 
якого реєструвались окремі фрагменти епітелію та напівзруйновані клітини. В багатьох кліти-
нах епітелію, які знаходились серед клітинного детриту, реєструвались ядерні еозинофільні 
тільця-включення, а частина ядер були повністю еозинофільними. Раніше було встановлено, 
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що за гістологічних дослідженнях маркером наявності парвовірусу в ядрах уражених ним клі-
тин є утворення внутрішньоядерних еозинофільних тілець-включень [6, 12, 15].  

Мікроскопічні зміни стінки тонкої кишки в різних її відділах були подібними, проте дещо 
різними за своєю інтенсивністю – найменш ураженою була дванадцятипала кишка, в той час як 
у голодній і клубовій кишках ступінь ураження був подібним. Водночас ступінь ураження сли-
зової оболонки тонкої кишки був різним навіть у поряд розташованих її сегментах (тобто ура-
ження слизової оболонки були сегментарними). 

На одних ділянках ворсинки та клітини епітелію (ентероцити), які їх вкривали, були добре 
збереженими. В стромі більшості таких ворсинок реєстрували крововиливи.  

На інших ділянках відмічали оголення верхньої частини ворсинок та їх часткове руйнуван-
ня або ж майже повне руйнування ворсинок. В ядрах епітеліоцитів ворсинок реєструвались ео-
зинофільні тільця-включення, а частина ядер були переважно еозинофільними. 

Оскільки гістологічним маркером наявності парвовірусу в ядрах уражених ним клітин є 
утворення внутрішньоядерних еозинофільних тілець-включень, можна зробити висновок, що в 
експериментально заражених ізолятом парвовірусу собак, культивованим у гетерологічній ку-
льтурі клітин, скупчення збудника знаходились в ядрах ентероцитів ворсинок.  

Раніше було встановлено, що парвовірус собак, як і інші парвовіруси, має односпіральну 
ДНК, внаслідок чого здатний розмножуватись тільки в проліферуючих клітинах, оскільки для 
його реплікації необхідні компоненти ДНК-синтезуючого апарату клітини, особливо α- і 
g-ДНК-полімерази, які синтезуються в S-фазі клітини [11, 15]. 

Враховуючи одержані нами результати та раніше відомі факти, можна зробити висновок, 
що парвовірус собак, культивований нами в гетерологічній культурі клітин або ж набув здатно-
сті більш повільно розмножуватись в клітинах, внаслідок чого уражені клітини крипт встигали 
переміщуватися аж на верхівки ворсинок, або ж (що менш ймовірно, але теоретично можливо) 
використовувати для своєї реплікації інші клітинні механізми.  

Проте найбільш виразні зміни слизової оболонки в тонкій кишці нами були встановлені в 
ділянці крипт. Усі без виключення крипти дванадцятипалої, голодної й клубової кишок були 
дезорганізовані та частково зруйновані. Проте на різних, нерідко поряд розташованих ділянках 
тонкої кишки, ступінь дезорганізації та руйнування крипт був різним. При цьому вона чітко 
корелювала зі ступенем руйнування ворсинок – чим більш дезорганізованими та зруйнованими 
були крипти, тим більш зруйнованими були ворсинки. 

На нашу думку певна сегментарність ураження слизової оболонки тонкої кишки експери-
ментально інфікованих парвовірусом цуценят була зумовлена нерівномірною локалізацією сай-
тів реплікації збудника. 

Це підтверджувалось тим, що на ділянках з більшим руйнуванням крипт, особливо там, де 
одночасно реєструвалось і руйнування ворсинок, в епітелії крипт виявлялось більше клітин з 
внутрішньоядерними еозинофільними тільцями-включеннями та повністю чи майже повністю 
еозинофільними ядрами. 

На поодиноких ділянках каудальної третини голодної та в клубовій кишках реєструвалось 
повне руйнування крипт, на місці яких виявлялися нещільно розташовані фібробласти, які про-
дукували пучки колагенових волокон, що формували сіткоподібну структуру. 

Слизова оболонка в ділянці крипт була набрякла, інфільтрована відносно невеликою кількі-
стю лімфоцитів і поодинокими моноцитами й макрофагами. В ядрах частини лімфоцитів, які 
інфільтрували слизову оболонку, виявлялись еозинофільні тільця-включення. 

Раніше було встановлено, що за кишкової форми хвороби після періоду віремії збудник па-
рвовірусної інфекції собак знаходять в ентероцитах крипт тонкого відділу кишечнику та в лім-
фоїдній і кровотворній тканинах (тимус, селезінка, лімфатичні вузли та червоний кістковий мо-
зок). За серцевої форми хвороби збудник також виявляють в м’язових клітинах міокарда [6]. 

Гладкі м’язові клітини м’язової пластинки слизової оболонки перебували в стані зернистої 
дистрофії. 

Підслизова основа була досить виразно набрякла, її кровоносні судини виразно розширені, пере-
повнені клітинами крові. Реєстрували фрагментацію й розпад пучків колагенових волокон, нерівно-
мірну інфільтрацію підслизової основи лімфоцитами та поодинокими моноцитами й макрофагами. 
Особливо виразною така інфільтрація була поблизу поодиноких і скупчених лімфоїдних вузликів. 
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Поодинокі й скупчені лімфоїдні вузлики були помітно гіпертрофовані за рахунок гіперпла-
зії лімфоцитів, що їх утворювали. Проте в центральній частині цих вузликів лімфоцити зазви-
чай розташовувались розріджено. В ядрах багатьох лімфоцитів виявляли еозинофільні тільця-
включення. Місцями виявляли невеликі осередки некрозу лімфоцитів. 

У м’язовій оболонці тонкої кишки прояв мікроскопічних змін залежав від того, чи була ки-
шка розтягнена, чи ні. На ділянках, де тонка кишка не була розтягнена, реєстрували зернисту 
дистрофію внутрішнього й зовнішнього шарів її м’язової оболонки. Частина дистрофічно змі-
нених клітин руйнувалась. 

На ділянках, де кишка була значно розтягнута (просвіт її був виразно розширений, а товщина 
стінки – виразно зменшена) мікроскопічні зміни внутрішнього та зовнішнього шарів м’язової обо-
лонки мали кардинально інший прояв. Внутрішній шар був нерівномірно забарвлений внаслідок 
чергування більш темних і більш світлих смуг різних розмірів, і зазвичай не зовсім правильної фо-
рми, які на поперечних зрізах стінки тонкої кишки йшли впоперек цього шару м’язової оболонки. 
Така нерівномірність забарвлення була зумовлена тим, що одні групи гладких м’язових клітин зна-
ходились у стані виразного скорочення, в той же час розташовані  між  ними  інші  групи гладких  
м’язових клітин були розтягнені та мали ознаки зернистої дистрофії, або ж надзвичайно слабко за-
фарбовані  ядро й цитоплазму. Частина таких клітин руйнувалась. 

У зовнішньому шарі м’язової оболонки тонкої кишки було встановлено набряк, зернисту 
дистрофію гладких м’язових клітин, а також руйнування частини дистрофічно змінених глад-
ких м’язових клітин. 

Серозна оболонка мікроскопічних змін не мала, або ж була виразно потовщена внаслідок її 
набряку. 

Висновки. 1. У тонкій кишці цуценят за експериментального зараження ізолятом парвовірусу, 
культивованим у гетерологічній культурі клітин ураження мають сегментарний прояв: на одних 
ділянках ворсинки не змінені, на інших – з оголеними верхівками, в третьому випадку – частково 
чи майже повністю зруйновані. Крипти дезорганізовані, частково чи повністю зруйновані. Ступінь 
дезорганізації та руйнування крипт чітко корелює зі ступенем руйнування ворсинок. 

2. Місцева реакція системи специфічного імунітету характеризується гіпертрофією поодиноких 
і скупчених лімфоїдних вузликів. Місцями виявляються невеликі осередки некрозу лімфоцитів.  

3. Також спостерігаються набряк і гіперемія підслизової основи, зерниста дистрофія глад-
ких м’язових клітин м’язової пластинки слизової та м’язової оболонок. 

4. У ядрах епітеліоцитів ворсинок і крипт, а також в ядрах лімфоцитів виявляються еозино-
фільні тільця-включення. 
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Микроскопические изменения в тонкой кишке щенков при экспериментальном заражении изолятом па-

рвовируса, культивируемого в гетерологичных культурах клеток 

Н. Л. Радзиховский  
Приведены результаты изучения гистологических изменений в двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишках 

собак при экспериментальном заражении парвовирусным энтеритом. Проведено гистологическое исследование тонкого 
отдела кишечника, отобранного от трупов (n=5) щенков, метис лабродор с беспородной, которые были заражены полевым 
изолятом парвовируса культивируемым на гетерологичных культурах клеток (СПЭВ, ВНК-21, RK-13). Присутствие пар-
вовируса, без других асоциантов в опытных животных подтверждено в ИФА и ИХА. Изготовлены гистологические срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином по стандартным прописям. Общее гистологическое строение и микроструктурные 
изменения в гистологических препаратах изучали под световым микроскопом. 

Наиболее выразительные повреждения и типичные изменения во всех исследуемых собаках зафиксированы на-
ми в тощей и подвздошной кишках. 

Ключевые слова: парвовирусный энтерит собак, гистологические изменения, двенадцатиперстная кишка, то-
щая кишка, подвздошная кишка. 

 
Microscopic changes in the thin jejunum of puppies in experimental influence by parovirus isolate, cultivated in 

heterological cultures of cells 
Radsikhovskii N. 
The article presents the results of the study of histological changes in the duodenal ulcers, the empty and iliac gut of 

dogs for experimental infection with parvovirus enteritis. The histological examination of the small intestine, selected from 
corpses (n=5) of puppies, mestible labrador with unborn, was infected with field isolate of parvovirus cultured on heterolo-
gous cell cultures (baby hamster kidney (BHK-21), rabbit kidney (RK-13) and kidney pig (SPEV). The presence of parvovi-
rus, without other associate in experimental animals, is confirmed by ELISA and system test based on solid phase ELISA. 

The purpose of this work was to study and characterize the microscopic changes in the small intestine for experimental 
contamination of dogs by parvovirus enteritis. 

The work was carried out at the Faculty of Veterinary Medicine of Zhytomyr National Agroecological University 
(ZNAEU). Anatomy of the animals was carried out in the special laboratory of the Department of Anatomy and Histology. 
The material of the study was pathological material taken during the pathoanatomical dissect of the puppies (n=5), after ex-
perimental infection and euthanasia. The thin section of the intestine, the duodenum, the empty and the ileum were investi-
gated. The main method used in the work was a histological study, and a description of the microstructural changes in the 
tissues of the organs. 

During histological studies, we found that in the lumen of the duodenum, the hunger and the iliac gut there is a large 
amount of cellular detritus, among which were recorded separate fragments of the epithelium and semi-destroyed cells. In 
many cells of the epithelium, which were found among cellular detritus, eosinophilic inclusions were recorded, and some of 
the nuclei were completely eosinophilic.  
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The microscopic changes of the small intestine wall in its various departments were similar, but somewhat different in 
intensity – the duodenum was the least affected, while the degree of damage in the jejunum was similar. However, the degree 
of lesion of the mucous membrane of the small intestine was different, even in its adjacent segments ( then, lesions of the 
mucous membrane were segmental). 

In the small intestine, the puppies with experimental infection with parvovirus isolate cultured in the heterologous cul-
ture of the cells of the lesions have a segmental nature: in some areas the villi have not been altered, on the other – with bare 
tops, in the third case – partially or almost completely destroyed. Crypts are disorganized, partially or completely destroyed. 
The degree of disorganization and destruction of the crypts clearly correlates with the degree of destruction of the villi. Local 
reaction of the system of specific immunity is characterized by hypertrophy of isolated and congested lymphoid nodes. Lo-
cally there are small cells of lymphocyte necrosis. There is also swelling and hyperemia of the submucosal basis, grainy dys-
trophy of smooth muscle cells of the muscular plate of the mucous membrane and muscle. In the nuclei of villi epitheliocytes 
and crypt, as well as in the nuclei of lymphocytes, eosinophilic inclusions of the corpuscles are detected. 

Key words: canine parvoviridae, histological changes, duodenum, jejunum, ileum. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ІМУНІЗУЮЧОЇ ДОЗИ  
ВАКЦИНИ ВІД СИБІРКИ ІЗ ШТАМУ  
BACILLUSANTHRACIS UA–07 НА МУРЧАКАХ 

 

На сьогодні питання безпеки здоров’я тварин та людей у наш час є біотероризм. Одним із бактеріальних патоге-
нів, які використовуються як агент є Bacillus anthracis Наведені результати досліджень, проведених на лабораторних 
тваринах щодо визначення оптимальної імунізуючої дози вакцини Антравак виготовленої із штаму Bacillus anthracis 
UA–07. Встановлено, що патогенний штам Bacillus anthracis М–71 зумовлює загибель 100 % мурчаків після підшкі-
рного введення в дозі 10000 спор. 1 МЛД контрольного тест-штаму Bacillus anthracis М–71 становила 1х106 спор, 
оскільки спостерігалася загибель мурчаків  % склала (на 2–3 добу після введення). Результати проведених дослі-
джень вивчення оптимальної імунізуючої дози штаму Bacillus anthracis UA–07 свідчать, що вакцина від сибірки тва-
рин Антравак, виготовлена зі штаму Bacillus anthracis UA–07 не спричинювала підвищення температури тіла вище 1 
оС від фізіологічної норми, пригнічення, анафілактичного шоку, місцевих реакцій.  

Слід відмітити, що доза 5,21 млн спор сприяла захисту 60 % щеплених тварин, тоді як введена у організм мур-
чаків вища кількість спор – 6,52 млн становила 70 % захисту. Вакцина від сибірки тварин Антравак, виготовлена із 
штаму Bacillus anthracis UA–07 забезпечує захист мурчаків у дозах  9,12, 10,42, 12,38, 13,03 та 23,45 млн спор на 
рівні 100 %. Захист мурчаків на рівні 80 % забезпечували дози введеної вакцини у кількості 7,82 млн спор. Дослі-
дження вакцини Антравак показали високий рівень захисту у щеплених тварин від контрольного штаму  Bacillus 

anthracis М–71 у дозі 7,82–23,45 млн спор.  
Ключові слова: сибірка, профілактика, вакцина, доза, імунізація, Bacillus anthracis, Антравак, тварини, штам. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні актуальним питанням безпеки здоров’я тварин та лю-
дей у наш час є біотероризм. Одним із бактеріальних патогенів, які використовуються як агент 
є Bacillus anthracis [1–2]. Збудник спричинює захворювання на сибірку і може бути використа-
ний для масових уражень, призводити до значних економічних збитків для країн [3–5]. Сибірка 
клінічно перебігає у кількох формах (шкірна, кишкова, легенева, септична). У чутливих до си-
бірки травоїдних тварин переважно захворювання перебігає у септичній формі. В Україні серед 
тварин свині є менш сприйнятливі до захворювання, ніж велика рогата худоба. Серед коней, які 
захворіли на сибірку кількість становила лише 5 % від загальної кількості хворих [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для профілактики сибірки розробляють проти-
сибіркові вакцини. За кордоном використовують ліцензовану вакцину AVA (Anthrax Vaccine 
Adsorbed) із штаму V770-NP1-R (США), вакцину з авірулентного штаму Langzhou A16R (Ки-
тай) та інші [7, 8].  

На території України в результаті проведення щеплень сибірка тварин виникає спорадично 
[6–7]. За результатами досліджень встановлено, що найбільше хворих тварин за рік спостеріга-
ли у Волинській (1994 р.), Луганській (1994 р.), Херсонській (1999 р.), Одеській (2000 р.), Київ-
ській (2001 р.) областях [6].  

                                                      
© Рубленко І.О., 2018. 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

128 

Розвиток вивчення профілактики продовжується і вчені у пошуку кращих показників за ви-
користання живих вакцин [8]. Під час розробки вакцинних препаратів різноманітні властивості 
штамів вивчають на лабораторних тваринах, зокрема на мурчаках. Визначаючи імунний статус 
у дослідних тварин за сибірки слід враховувати не лише гуморальні й клітинні показники фак-
торів захисту. Механізм формування несприйнятливості під дією протисибіркових вакцин – 
процес створення антитоксичного імунітету. Merkel T.J. із співавторами стверджують про не-
обхідність перевірки напруженості імунітету (стійкості до протисибіркового токсину) вакцини 
від сибірки тварин на лабораторних тваринах [8–15]. 

Мета дослідження полягала у вивченні оптимальної імунізуючої дози вакцини від сибірки 
тварин Антравак, виготовленої із штаму Bacillus anthracis UA–07 на лабораторних тваринах. 

Матеріал і методика досліджень. У роботі використали експериментальну серію вакцини 
від сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07Антравак. Як контрольний штам (штам 
пробійник) використовували Bacillus anthracis М–71 із колекції Національного центру штамів 
мікроорганізмів. 

Визначення патогенної активності тест-штаму Bacillus anthracis М–71 було проведено на 
мурчаках масою 350–400 г. [16]. Концентрацію спор визначали в камері Горяєва. Проводили 
розведення штаму суспензії спор в ізотонічному розчині натрію хлориду і підшкірно із внутрі-
шньої поверхні правого стегна заражали мурчаків. Спостереження за тваринами проводили 
протягом 10 діб. Фіксували гибель дослідних тварин.  

Для визначення оптимальної імунізуючої дози створеної живої спорової вакцини використали 
Серію вакцини №1, яка містила 13,03 млн. спор/см3. Визначення кількості  спор в 1 см3 проводили 
шляхом посіву розведень вакцини (10–5 і 10–6) на середовище МПА у бактеріологічних чашках, які 
інкубували 24 години за температури 37 оС. Кількість живих спор в 1 см3 визначали за формулою: 

N=  

де N5 – середнє арифметичне число колоній, які вирости в бактеріологічних чашках за посіву з розведення 10–5; 
N6 – середнє арифметичне число колоній, які вирости в бактеріологічних чашках за посіву з розведення 10–6; 
1,1 – постійний коефіцієнт. 

 

Із розведення 10–5 (кількість життєздатних спор у 1 см3) було підраховано на живильному 
середовищі на трьох бактеріологічних чашках: на першій чашці 34 КУО, другій – 35, третій – 
13 КУО; із розведення 10–6 виросло на першій чашці 2 КУО, другій – 1, третій – 1 КУО. За під-
рахунками колоній, що утворились на поверхні агару кількість спор склала в 1 см3 13,03 млн. 

Визначення оптимальної імунізуючої дози було проведено на мурчаках. Для досліду було 
створено дев’ять груп, з яких одна контрольна. У кожній дослідній групі було по 10 мурчаків 
масою 300–450 г. Дослідних тварин вакцинували підшкірно в дозі 5,21; 6,52; 7,82; 9,12; 10,42; 
12,38; 13,03; 23,45 млн спор у 1 см3. Тваринам контрольної групи вводили фізіологічний розчин 
натрію хлориду у такому ж об’ємі.  

Через 21 добу після імунізації контрольним тваринам вводили тест-культуру Bacillus an-

thracis М–71 в дозі 1,0х106 (100 МЛД) живих спор в об’ємі 1,0 см3, підшкірно в ділянці черева 
[17–20]. Дослідним – 10 МЛД. За тваринами вели спостереження протягом 10 діб, відмічаючи 
їх температуру тіла та добу загибелі.  

Основні результати дослідження. Визначення патогенної активності (мінімальної леталь-
ної дози) тест-штаму Bacillus anthracis М–71 представлено на рисунку 1. 

Встановлено, загинули всі мурчаки у групах, яким вводили 10000 та 12000 спор. Отже, 
1 МЛД контрольного тест-штаму Bacillus anthracis М–71 становила 1х106 спор, оскільки спо-
стерігалася 100%загибель мурчаків (на 2–3 добу після введення). 

Результати проведених досліджень вивчення оптимальної імунізуючої дози штаму Bacillus 

anthracis UA–07 свідчать, що вакцина від сибірки тварин Антравак, виготовлена зі штаму Bacil-

lus anthracis UA–07 не зумовлювала підвищення температури тіла вище 1 оС від фізіологічної 
норми, пригнічення, анафілактичного шоку, місцевих реакцій.  

Введення дослідним тваринам культури Bacillus anthracis М-71 призвело до підвищення 
(38,87±0,54 оС) температури тіла та загибелі контрольних тварин на другу добу. Вакцинація 
тварин у різній кількості спор (7,82–11,73 млн спор) призвела до незначного підвищення (в ме-
жах 37,70±0,25 – 38,52±0,21 оС) температури тіла (рис. 2).  
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Рис. 1. Визначення 1 МЛД контрольного штаму Bacillus anthracis М–71. 
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Рис. 2 . Температура тіла мурчаків після введення вакцинного штаму  Bacillus anthracis UA–07. 

 
Отримані дані вивчення оптимальної імунізуючої дози на мурчаках свідчать, що за період спо-

стереження після введення культури Bacillus anthracis М-71 лабораторні тварини контрольної групи 
загинули з другої по четверту добу (100 %). Дослідні групи тварин, які отримали спори штаму Ba-

cillus anthracis UA–07 у кількості 7,82–23,45 млн спор, залишилися живими (100 %). 
 

Таблиця 1 – Вивчення оптимальної імунізуючої дози на мурчаках 

Групи 
тварин 

Кількість введених 
 спор Bacillus anthracis 

UA–07, 
млн спор 

Доба загибелі після зараження Bacillus anthracis М–71 
(1 млд) 

Всього заги-
нуло тварин із 

10 у групі 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 гол. % 

1 група 5,21 (0,4 см3) – – – – – 2 1 1 – 4 40 
2 група 6,52 (0,5 см3) – – – – – – 2 1 – 3 30 
3 група 7,82 (0,6 см3) – – – – – – – 1 1 2 20 
4 група 9,12 (0,7 см3) – – – – – – – – – – – 
5 група 10,42 (0,9 см3)  – – – – – – – – – – – 
6 група 12,38 (0,95 см3) – – – – – – – – – – – 
7 група 13,03 (1,0 см3) – – – – – – – – – – – 
8 група 23,45 (1,8 см3) – – – – – – – – – – – 

контрольна група – – 2 6 2 – – – –  10 100 
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Найвищий імунний захист був у мурчаків 3–8 груп, які отримали 7,82–3,45 млн спор 
Bacillus anthracis UA–07 (рис. 3). 
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Рис. 3. Рівень захисту вакцинованих мурчаків після введення Bacillus anthracis М-71. 

 

Слід відмітити, що доза 5,21 млн спор сприяла захисту 60 % щеплених тварин, тоді як вве-
дена у організм мурчаків вища кількість спор – 6,52 млн становила 70 % захисту. У третій групі 
тварин рівень захисту від патогенного штаму Bacillus anthracis М–71 склав 80 %. Збільшення 
кількості введених спор до 23,45 млн – привело до захисту 100 % мурчаків.  

Тож, штам Bacillus anthracis UA–07 у дозі від 7,82 до 23,45 млн. живих спор забезпечує 
імунітет до введення 1,0х106 живих спор штаму Bacillus anthracis М-71.  

Дослідження вакцини Антравак показали про високий рівень захисту у щеплених тварин від 
контрольного штаму  Bacillus anthracis М–71 у дозі 7,82–23,45 млн спор.  

Висновки. Патогенний штам Bacillus anthracis М–71 спричинює загибель 100 % мурчаків 
після підшкірного введення в дозі 10000 спор. Вакцина від сибірки тварин Антравак, виготов-
лена із штаму Bacillus anthracis UA–07 забезпечувала захист мурчаків у дозах  9,12; 10,42; 
12,38; 13,03 та 23,45 млн спор на рівні 100 %. Захист мурчаків на рівні 80 % забезпечували дози 
вакцини 7,82 мл спор. 

На основі отриманих результатів щодо імунного захисту вакцини від сибірки тварин Антра-
вак для лабораторних тварин, слід провести подальші вивчення її властивостей за імунізації 
промислових тварин (ВРХ, свиней) різними дозами вакцини. 
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Определение оптимальной иммунизирующой дозы вакцины против сибирской язвы из штамма Bacillus 

anthracis UA–07 на морских свинках 
И.А. Рубленко  
На сегодня актуальным вопросов безопасности здоровья животных и людей является биотерроризм. Одным из 

бактериальных патогенов, которые используются в качестве агента – Bacillus anthracis. Приведены результаты исс-
ледований, проведенных на лабораторных животных по определению оптимальной иммунизирующой дозы вакцины 
Антравак изготовленной из штамма Bacillus anthracis UA–07. Установлено, что патогенный штамм Bacillus anthracis 
М–71 вызывает гибель 100 % морских свинок после подкожного введения в дозе 10 000 спор. 1 МЛД контрольного 
тест-штамма Bacillus anthracis М–71 составляла 1х106 спор, поскольку наблюдалась 100%гибель морских свинок (на 
2-3 сутки после введения). Результаты проведенных исследований изучения оптимальной иммунизирующой дозы 
штамма Bacillus anthracis UA-07 свидетельствуют, что вакцина против сибирской язвы животных Антравак, изгото-
вленная из штамма Bacillus anthracis UA-07 не вызывала повышение температуры тела выше 1 °С от физиологичес-
кой нормы, угнетение, анафилактического шока, местных реакций.  

Следует отметить, что доза 5,21 млн. спор вызвала защиту у 60 % привитых животных, тогда как введена в ор-
ганизм морских свинок большего количества спор – 65,20 вызвала 70 % защиты. Вакцина против сибирской язвы 
животных «Антравак», изготовленная из штамма Bacillus anthracis UA–07 обеспечивает защиту морских свинок в 
дозах 9,12; 10,42; 12,38; 13,03 и 2345 млн. спор на уровне 100%. Защита морских свинок на уровне 80% обеспечива-
ли дозы введенной вакцины в количестве 782 млн. спор. Исследования вакцины «Антравак» засвидетельствовали 
высокий уровень защиты у привитых животных против контрольного штамма Bacillus anthracis М–71 в дозе 7,82–
23,45 млн. спор.  

Ключевые слова: сибирская язва, профилактика, вакцина, доза, иммунизация, Bacillus anthracis, Антравак, жи-
вотные, штамм. 

 
Determination of optimum immunization dose of vaccines against anthrax from Bacillus anthracis ua-07 at guin-

ea pigs 

I. Rublenko  
One of the main issues in the safety of animal and human health in our time is bioterrorism. One of the bacterial patho-

gens used as an agent is Bacillus anthracis. The causative agent causes anthrax disease and can be used for massive impres-
sions, leading to significant economic losses for countries. Prevention of anthrax develops antisubmarine vaccines. Abroad 
use the licensed vaccine AVA (Anthrax Vaccine Adsorbed) from the strain V770-NP1-R (USA), the strain Langzhou A16R 
(China) and others. 

In Ukraine, as a result of vaccination, anthrax occurs sporadically. According to the results of the research, it was found 
that the largest number of diseased animals in the year was observed in Volyn (1994), Luhansk (1994), Kherson (1999), 
Odessa (2000), and Kyiv (2001) regions. 

The development of preventive study does not stop and scientists are looking for better indicators when using live vac-
cines. During the development of vaccine digs, various properties of strains are studied in laboratory animals, in particular in 
Guinea pigs. In determining the immune status of experimental animals with anthrax, it is necessary to take into account not 
only the humeral and cellular indices of the factors of protection. 

The purpose of the research is to study the optimum immunization dose of vaccine against anthrax, produced from the 
strain of Bacillus anthracis UA–07 in laboratory animals. 

The experimental series of the vaccine against anthrax of animals from the strain Bacillus anthracis UA–07 "Antravak" 
was used in this work. The control strain (strain punch) used strain Bacillus anthracis M-71 from the collection of the Na-
tional Center for strains of microorganisms. 

Determination of pathogenic activity of the test strain Bacillus anthracis M–71 was carried out on clams weighing 350-
400 g. Concentration of the dispute was determined in the camera Guryev. The breeding of spore suspension strain was car-
ried out in isotonic sodium chloride solution and subcutaneously from the inner surface of the right hip was infected with 
mollusks. Animal monitoring was carried out for 10 days. Fixed the death of experimental animals. To determine the opti-
mum immunization dose of the live spore vaccine created, a series of vaccine No. 1 containing 13.03 million spores / cm3 
was used. 

It was found that all the mullets were killed in the groups that were administered 10000 and 12000 spores. Consequently, 
1 MLD of the control strain of Bacillus anthracis M–71 was 1,106 spores, since the mortality of the Guinea pigs was 100% 
(2–3 days after the injection). 

The results of the studies on the study of the optimum immunization dose of Bacillus anthracis UA–07 strain indicate 
that anthrax vaccine Anthravac manufactured from the strain Bacillus anthracis UA–07 did not cause an increase in body 
temperature above 1 oC from physiological norm, inhibition, anaphylactic shock, local reactions. 

Introduction to experimental animals of Bacillus anthracis M–71 culture resulted in an increase (38,87 ± 0,54 oC) of 
body temperature and death in control animals on the second day. Vaccination of animals in different amounts of spores 
(7,82–11,73 million spores) resulted in a slight increase (within 37,70 ± 0,25 – 38,52 ± 0,21 oC) of body temperature. 

The obtained data on the study of the optimal immunization dose on the Guinea pigs, indicate that during the period of 
observation after administration of the Bacillus anthracis M–71 culture, the control animals of the control animals died from 
the second to the fourth day (100%). Experimental groups of animals that received spores of Bacillus anthracis UA–07 strain 
in the amount of 7,82–23,45 million spores remained alive (100%). 
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The highest immune protection was in the Guinea pigs  of 3–8 groups, which received 7,82–3,45 million spores of Bacil-

lus anthracis UA–07. 
It should be noted that the dose of 5,21 million spores caused protection in 60% of vaccinated animals, while the highest 

number of spores – 6,52 million was introduced in the body of Guinea pigs, caused 70% protection. In the third group of 
animals, the level of protection against the pathogenic strain of Bacillus anthracis M–71 was 80 %. An increase in the num-
ber of controversies entered to 23,45 million – has led to the protection of 100% of clams. 

Thus, the strain Bacillus anthracis UA–07 in the dose from 7,82 to 23,45 million live spores provides immunity against 
the introduction of 1,0x106 live spores of the Bacillus anthracis M–71 strain. Anthravac vaccine studies have shown a high 
level of protection in vaccinated animals against the control strain Bacillus anthracis M–71 at a dose of 7,82–23,45 million 
spores. 

Anthravac vaccine, made from the Bacillus anthracis UA–07 strain, provided protection for Guinea pigs  at doses of 
9,12, 10,42, 12,38, 13,03 and 23,45 million spores at a level of 100%. The protection of Guinea pigs at the level of 80% pro-
vided vaccine doses of 7,82 million spores. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОБІОТИЧНОГО  
ПРЕПАРАТУ СПОРО-ЛЕКС ЗА ЗАСТОСУВАННЯ  

У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ 
 

У статті наведена інформація щодо дослідження нешкідливості та ефективності препарату Споро-лекс у вироб-
ничих умовах на великій рогатій худобі та телятах. Пробіотик Споро-лекс ‒ це суміш пробіотичних культур Bacillus 
licheniformis VK-25 та Bacillus subtilis MK-3 на природному стандартизованому сорбенті (монтморилонітовій породі 
Володимирецького містородовища). Препарат Споро-лекс є нешкідливий для великої рогатої худоби, достовірно 
підвищує рівень БАСК, тому його рекомендують застосовувати як кормову біологічну добавку спрямованої адапто-
генної та імунокорегуючої дії на відгодівлі молодняку сільськогосподарських тварин. 

Встановлено вплив препарату Споро-лекс на мікрофлору шлунково-кишкового тракту тварин. При цьому пре-
парат має виражений ефект, що проявляється у пригніченні бактерій групи кишкової палички, за рахунок антагоніс-
тичної дії штамів Bacillus licheniformis VK-25 та Bacillus subtilis MK-3, які входять до складу препарату.  

Експериментальні дані вивчення нешкідливості та ефективності пробіотику Споро-лекс для корів дають можли-
вість стверджувати про його позитивний вплив на БАСК та кількість еритроцитів, а також зниження концентрації 
БГКП в калі велика рогата худоба та телят. 

Ключові слова: «Споро-лекс», пробіотик, нешкідливість, неспецифічність, ефективність, бактерії групи кишко-
вої палички. 

 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання кормів і 
кормових добавок, оброблених бактеріями, що володіють антибактеріальною активністю та 
продукують у зовнішнє середовище ферменти, сприяють кращому перетравленню цьому, мо-
жуть компенсувати відсутність контактів тварини з зовнішнім середовищем (грунт, вода, повіт-
ря, рослини) в умовах промислового виробництва [1–8]. Мікробна контамінація кормів та об'є-
                                                      
© Скрипка М. В., Коваленко В.Л., Мачуський О.В., Мачуська В.А., Аль-Бкур Тарек Яхйа., 2018. 
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ктів навколишнього середовища призводить до випереджаючої колонізації кишечника новона-
роджених тварин патогенними мікроорганізмами, що значно уповільнює і навіть перешкоджає 
формуванню нормальної кишкової мікрофлори. Тому впродовж останніх двох десятиліть у сві-
ті різко зріс інтерес до біологічних препаратів, що мітять стабілізовані культури симбіотичних 
живих мікроорганізмів або продуктів їх ферментації – пробіотиків [7‒9].  

Усі молочнокислі бактерії використовують як джерело енергії вуглеводів і розщеплюють їх 
з утворенням молочної кислоти. На відміну від бактерій Enterobacteriaceae, молочнокислі бак-
терії здатні тільки до бродіння, не містять гемопротеінів, зокрема цитохромів і каталази. Усі 
молочнокислі бактерії володіють вираженою цукролітичною активністю, що лежить в основі 
класичних систем ідентифікації [18–21]. 

Мета роботи – провести дослідження ефективності та нешкідливості препарату Споро-лекс 
у виробничих умовах. 

Матеріал та методи дослідження. Пробіотик Споро-лекс ‒ це суміш пробіотичних культур 
Bacillus licheniformis VK-25 та Bacillus subtilis MK-3 на природному стандартизованому сорбен-
ті (монтморилонітовій породі Володимирецького містородовища).  

Польові дослідження ефективності ветеринарного препарату Споро-лекс проводили в умо-
вах господарств Чернівецької, Хмельницької, Київської та Черкаської областей. При цьому до-
слідний препарат тестували на нешкідливість та ефективність. Ефективність для великої рога-
тої худоби вивчали на коровах масою 400–500 кг та телятах вагою 60–70 кг. 

Визначення концентрації бактерій групи кишкової палички (БГКП) у фекаліях тварин про-
водили відповідно до стандартів, гармонізованих з ISO 4831:2006 "Microbiology of food and an-
imal feeding stuffs – Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms – Most proba-
ble number technique" [17, 22]. Біохімічні та гематологічні дослідження периферичної крові тва-
рин досліджували згідно загально прийнятих методів [10–16]. 

Основні результати дослідження. Результати визначення вмісту бактерій групи кишкової па-
лички у фекаліях корів під час застосування препарату «Споро-лекс» відображено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Вміст бактерій групи кишкової палички у фекаліях корів під час застосування препарату Споро-

лекс, lg (n=50) 

Показник Доба 
Група 1 

(1 % «Споро-лекс») 
Група 2 

(Контроль) 
M±m 0 (1,5±0,15)×107 (1,35±0,3)×107 
M±m 14 (9,6±0,6)×105 (1,29±0,56)×107 
M±m 28 (8,5±0,4)×105 (1,31±0,3)×107 
M±m 56 (8,2±0,7)×105* (1,32±0,7)×107* 

Примітка:*  – Р = 98 %; р<0,05. 
 

Відповідно до отриманих результатів встановлено, що у корів, які отримували пробіотик 
Споро-лекс, спостерігається зниження концентрації БГКП в фекаліях вже за два тижні застосу-
вання препарату. 

Динаміка кількості еритроцитів в крові корів під час застосування пробіотику Споро-лекс 
відображена в таблиці 2. В результаті проведених досліджень встановлено, що систематичне 
застосування досліджуваного препарату сприяє достовірному підвищенню кількості еритроци-
тів у крові корів.  

Відповідно до отриманих результатів ми можемо також констатувати про підвищення бак-
терицидної активності сироватки крові корів (табл. 2), що отримували пробіотик Споро-лекс у 
порівнянні з дослідною групою. 

Таким чином, експериментальні дані вивчення нешкідливості та ефективності пробіотику 
«Споро-лекс» для корів дають можливість стверджувати про його позитивний вплив на БАСК 
та кількість еритроцитів, а також зниження концентрації БГКП у калі. 

Подальші дослідження були спрямовані на вивчення впливу пробіотику Споро-лекс на ор-
ганізм телят, при цьому визначали концентрацію БГКП в калі, кількість еритроцитів в крові, 
БАСК та прирости живої ваги.  

Результати визначення вмісту бактерій групи кишкової палички у фекаліях телят під час за-
стосування препарату Споро-лекс відображено в таблиці 3. 
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Таблиця 2 – Гематологічні та біохімічні показники крові корів під час застосування препарату «Споро-лекс», 
M±m, n=50 

Показник Доба 

Група 1 
(1 % «Споро-лекс») 

Група 2 
(Контроль) 

Ерітроцити,  
Т/л 

БАСК,  
% 

Ерітроцити,  
Т/л 

БАСК, 
 % 

M±m 0 5,8±0,2 34,2±1,2 5,9±0,18 35,4±1,4 
M±m 14 6,7±0,12 40,4±1,3 6,2±0,2 36,7±1,75 
M±m 28 7,2±0,15 42,1±2,2 6,0±0,25 35,7±1,5 
M±m 56 7,4±0,18* 44,8±1,1* 6,1±0,15* 37,1±1,75* 

Примітка:* – Р <0,05. 
 

Таблиця 3 – Вміст бактерій групи кишкової палички у фекаліях телят під час застосування препарату Споро-
лекс, lg, M±m, n=30 

Показник Доба 
Група 1 

(1 % «Споро-лекс») 
Група 2 

(Контроль) 
M±m 0 (0,6±0,22)×107 (0,85±0,15)×107 
M±m 14 (7,8±0,5)×105 (0,92±0,6)×107 
M±m 28 (7,7±0,25)×105 (1,1±0,7)×107 
M±m 56 (7,3±0,3)×105* (0,93±0,4)×107* 

Примітка:*  – р = 98 %; р<0,05. 
 

В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування препарату «Споро-лекс» 
сприяє зниженню кількості БГКП в калі телят починаючи з 14 дня його застосування. 

 
Таблиця 4  – Гематологічні та біохімічні показники крові телят під час застосування препарату «Споро-лекс», 

M±m, n=30 

Показник Доба 

Група 1 
(1 % «Споро-лекс») 

Група 2 
(Контроль) 

Ерітрицити, 
 Т/л 

БАСК, 
 % 

Ерітрицити,  
Т/л 

БАСК, 
 % 

M±m 0 6,9±0,12 42±1,75 6,8±0,15 43±1,6 
M±m 14 7,2±0,15 45±1,8 7,0±0,2 44±1,5 
M±m 28 7,45±0,12 47±2,5 6,9±0,12 42±1,2 
M±m 56 7,5±0,17* 47±2,25 6,8±0,17* 40±1,75 

Примітка:* – Р <0,05 
 

Вплив пробіотику «Споро-лекс» на кількість еритроцитів в крові телят відображено в таб-
лиці 4. При цьому встановлено, що систематичне застосування згаданого вище препарату спри-
яє достовірному підвищенню кількості еритроцитів в крові вже починаючи з перших тижнів 
застосування, а також фіксували достовірне підвищення БАСК починаючи з 28 дня застосуван-
ня препарату. 

Вагові критерії дослідних тварин відображено в таблиці 5. 
Встановлено, що тварини, які отримували пробіотик Споро-лекс за період спостереження 

набрали в середньому на 6,4 кг ваги більше у порівнянні з контрольною групою. 
 

Таблиця 5 – Середньостатистична вага однієї тварини в дослідній та контрольній групах телят, кг (n=30) 

Показник Доба 
Група 1 

(1 % «Споро-лекс») 
Група 2 

(Контроль) 
M±m 0 62,4±2,75 63,1±3,1 
M±m 14 69,6±3,0 69,3±2,75 
M±m 28 77,3±2,5 74,7±2,2 
M±m 56 92,6±1,25* 86,2±1,75* 

* – Р = 98 %; р<0,05. 
 

Висновки. 1. Препарат «Споро-лекс» є нешкідливий для великої рогатої худоби, достовірно 
підвищує рівень БАСК, доцільно застосовувати як кормову біологічну добавку спрямованої 
адаптогенної та імунокорегуючої дії на відгодівлі молодняку сільськогосподарських тварин. 
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2. Встановлено вплив препарату Споро-лекс на мікрофлору шлунково-кишкового тракту 
тварин. При цьому препарат Споро-лекс має виражений ефект, що проявляється у пригніченні 
бактерій групи кишкової палички, за рахунок антагоністичної дії штамів Bacillus licheniformis 
VK-25 та Bacillus subtilis MK-3, які входять до складу препарату. 
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Исследование эффективности пробиотического препарата «Споро-Лекс» для применения в производст-

венных условиях 
Скрипка М. В., Коваленко В.Л., Мачуський А.В., МАЧУСЬКА В.А., Аль-бкур Тарек Яхйа. 

В статье представлена информация по исследованию безвредности и эффективности препарата Споро-лекс в 
производственных условиях на крупном рогатом скоте и телятах. Пробиотик Споро-лекс – это смесь пробиотичес-
ких культур Bacillus licheniformis VK-25 и Bacillus subtilis MK-3 на естественном стандартизированном сорбенте. 
Препарат Споро-лекс является безвредным для крупного рогатого скота, достоверно повышает уровень БАСК поэ-
тому его рекомендуется применять как кормовую биологическую добавку направленного адаптогенного и иммуно-
коррегирующего действия на откорме молодняка сельскохозяйственных животных. 

Установлено влияние препарата Споро-лекс на микрофлору желудочно-кишечного тракта животных. При этом 
препарат Споро-лекс имеет выраженный эффект, проявляющийся в угнетении бактерий группы кишечной палочки, 
за счет антагонистического действия штаммов Bacillus licheniformis VK-25 и Bacillus subtilis MK-3, которые входят в 
состав препарата. 

Экспериментальные данные изучения безвредности и эффективности пробиотика «Споро-лекс» для коров дают 
возможность утверждать о его положительное влияние на БАСК и количество эритроцитов, а также снижение кон-
центрации БГКП в кале крупного рогатого скота и телятах. 

Ключевые слова: Споро-лекс, пробиотик, безвредность, неспецифичность, эффективность, бактерии группы 
кишечной палочки. 

 

Research of the probiotic efficiency preparation “sporo-leks” for use in field 
Skrypka M. V., Kovalenko V. L., Machuskyy O. V., Machuska V. A., Al-bkur Tarek Y. 
Microbial contamination of feeds and objects of the environment leads to a protractive colonization of the intestines of 

newborn animals with pathogenic microorganisms, which significantly slows down and even prevents the formation of nor-
mal intestinal microflora. Therefore, over the past two decades in the world, interest in biological preparations that has been 
implicated in stabilized cultures of symbiotic living microorganisms or products of their fermentation – probiotics has in-
creased. 
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The goal of the work was to conduct a study of safety and efficiency of the preparation "Sporo-leks" in the production 
environment. 

Probiotic "Sporo-leks" is a mixture of probiotic cultures of Bacillus licheniformis VK-25 and Bacillus subtilis MK-3 on 
a natural standardized sorbent (montmorillonite rock of the Volodymyretske field). 

Field researches of the efficiency of the veterinary preparation "Sporo-leks" were conducted in Ukrainian farms in Cher-
nivtsi, Khmelnytsky, Kyiv and Cherkasy regions. In this case, the test preparation was tested for harmlessness and efficacy. 
Efficiency for bovine animals was studied on cows weighing 400-500 kg and calves weighing 60-70 kg. 

The determination of the concentration of bacteria in the E. coli group (BGKP) in faeces of animals was carried out in 
accordance with the standards harmonized with ISO 4831: 2006 "Microbiology of food and animal feeding stuffs – The most 
probable number technique." Biochemical and hematological studies of peripheral blood of animals were investigated ac-
cording to commonly accepted methods. 

According to the obtained results, it was found that in cows receiving the probiotic "Sporoz-leks" there was a decrease in 
the concentration of BGKP in feces in the two weeks of application of the preparation. 

As a result of the conducted research it was established that the systematic use of the study preparation contributes to a 
significant increase in the number of red blood cells in the blood of cows and increase the bactericidal activity of serum in the 
experimental group. 

As a result of the conducted researches, it was found that the use of "Sporo-leks" contributes to reducing the amount of 
BGKP in feces calves from the 14th day of its application. But the systematic use of the above mentioned product contributes 
to a significant increase in the number of erythrocytes in the blood from the first weeks of use, as well as a significant in-
crease in BASK from the 28 days of application. 

Animals receiving probiotic "Sporo-leks" during the observation period gained an average of 6.4 kg over the control group. 
Conclusions. 1. The preparation of "Sporo-leks" is safe for the cattle, significantly increases the level of BASK, it is ex-

pedient to use as a feed biological additive directed adaptogenic and immune-regulating effect on fattening young animals of 
farm animals. 

2. The influence of "Sporo-leks" on the microflora of the gastrointestinal tract of animals was established. At the same 
time the preparation "Sporo-leks" has a pronounced effect, which is manifested in suppression of the bacteria of the intestinal 
stem, due to the antagonistic action of strains Bacillus licheniformis VK-25 and Bacillus subtilis MK-3, which are the part of 
the product. 

Key words: «Sporo-leks», probiotic, safety, non-specific, efficiency, E. coli group bacteria. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО ВІТЧИЗНЯНОГО 
АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ КОЛІСТИНУ 
ЗА ЛІКУВАННЯ КОЛІБАКТЕРІОЗУ ТЕЛЯТ 

 

Вивчена чутливість колістину, антибіотика класу поліміксинів, до ізолятів Esсherichіa coli, виділених від хворих 
на колібактеріоз телят. Проводили тест на чутливість польових штамів кишкової палички до колістину методом ди-
фузії в агар з використанням стандартних паперових дисків з колістином. Також методом серійних розведень в рід-
кому поживному середовищі визначали мінімальні інгібуючі концентрації колістину в препараті Колітех, та в анало-
гічному за діючою речовиною та лікарською формою препараті порівняння Гіракса, для виділених штамів кишкової 
палички. Результати показали, що колістин у складі обох препаратів володіє високим ступенем бактеріостатичної 
активності відносно збудника кишкової інфекції у телят – ізолятів Esсherichіa coli. Рівень бактеріостатичної актив-
ності препаратів Колітех і Гіракса був однаковим: 11 ізолятів Esсherichіa coli були чутливими (84,6 %), по одному – 
помірно чутливим (7,7 %) і резистентним (7,7 %) до колістину. 

Проведені порівняльні дослідження терапевтичної ефективності препаратів Колітех і Гіракса за лікування колі-
бактеріозу телят. Результати засвідчили, що препарат Колітех є ефективним хіміотерапевтичним засобом за лікуван-
ня телят хворих на колібактеріоз, зумовленого чутливими до колістину штамами кишкової палички. Ефективність 
препарату Колітех, у рекомендованих дозах, способі введення та тривалості застосування, не поступалася ефектив-
ності препарату Гіракса. Терапевтична ефективність обох препаратів за лікування колібактеріозу телят становила  
90 %. За період досліджень не було зафіксовано жодного випадку загибелі тварин. 

Ключові слова: телята, колібактеріоз, антибактеріальний препарат, колістин, чутливість, терапевтична ефекти-
вність. 
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Постановка проблеми. Хвороби шлунково-кишкового каналу тварин все ще залишаються 
актуальним питанням, в тому числі і для господарств з вирощування великої рогатої худоби. 
Інфекційні захворювання системи органів травлення, у першу чергу бактеріальної етіології, 
наносять великі економічні збитки веденню тваринницької галузі в усьому світі, зокрема і в 
Україні. Антибіотикотерапія залишається одним із основним інструментів етіотропної терапії 
основних бактеріальних інфекцій органів травлення у сільськогосподарських тварин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поліміксини в хімічному значенні є групою ци-
клічних поліпептидів. У ветеринарній медицині використовується поліміксин колістин (у ви-
гляді сульфату), продукований Вас. polymyxa var. colistinus. У колістину протимікробна дія ви-
ражена переважно відносно грамнегативних бактерій: синьогнійної палички, сімейства кишко-
вих бактерій (кишкової палички, шигел, сальмонел), а також капсульних бактерій, пастерел і 
бруцел, паличок інфлуенци [1–4]. 

Механізм протимікробної дії пов’язаний з ушкоджувальним впливом на цитоплазматичну 
мембрану. Порушуючи її проникність, колістин сприяє виведенню багатьох компонентів цито-
плазми в навколишнє середовище. Відбувається лізис мікроорганізмів. Бактерицидний ефект 
спостерігається як у стані спокою, так і в процесі росту і розмноження бактерій. Діє колістин 
тільки на позаклітинно розташовані мікроорганізми. Призначають коліcтину сульфат всереди-
ну (у кишечнику накопичуються високі концентрації препарату, оскільки з шлунково-
кишкового тракту він всмоктується погано) і місцево [5–10]. 

Рівень резистентності до коліcтину незначний і розвивається стійкість повільно [11–17]. Зва-
жаючи на високий рівень резистентності ентеробактерій до антибіотиків різних фармакологічних 
класів, низький рівень опірності до колістину є безперечною перевагою цього антибіотика, що ро-
бить його критично важливим за лікування кишкових інфекцій у продуктивних тварин. 

Мета досліджень – вивчити терапевтичну ефективність нового антибактеріального препа-
рату Колітех, порошок для перорального застосування, виробництва  ПрАТ «Технолог» 
(Україна), на основі колістину сульфату, в порівнянні з препаратом Гіракса, порошок для перо-
рального застосування, виробництва КРКА (Словенія), діючою речовиною якого є теж колістин 
сульфат, за лікування колібактеріозу телят. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в ТОВ «Сільськогосподарське 
підприємство «Славіом» Радивилівського району Рівненської області. Матеріалом для дослі-
дження були 2-3-місячні телята чорно-рябої породи із симптомами гострого шлунково-
кишкового захворювання. Діагноз на колібактеріоз ставили на основі анамнестичних даних, 
клінічних симптомів захворювання та результатів бактеріологічного дослідження. 

Для мікробіологічного дослідження від телят з підвищеною температурою тіла відбирали 
кров (з яремної вени) та зразки калових мас. Виділення та ідентифікацію мікроорганізмів 
(Esсherichіa coli) проводили за загальноприйнятими мікробіологічними методиками [18, 19]. 
Тест на чутливість ізолятів Esсherichіa coli до колістину проводили методом дифузії в агар з 
використанням стандартних дисків з колістином (10 мкг) [20]. Інтерпретацію результатів тесту 
на чутливість, диско-дифузійним методом, оцінювали наступним чином: 

- діаметр зони затримки росту ≥ 15 мм – штам чутливий; 
- діаметр зони затримки росту 14–11 мм – штам помірно чутливий; 
- діаметр зони затримки росту ≤ 10 мм або зона інгібіції відсутня – штам резистентний [21]. 
Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) колістину в досліджуваних препаратах для бак-

терій-ізолятів Esсherichіa coli визначали методом серійних розведень у рідкому поживному се-
редовищі [22]. Для визначення МІК колістину готували їх розведення у поживному бульйоні 
так, щоб отримати такі концентрації колістину: 250; 125; 63; 32; 16; 8,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5 і 0,25 
мкг/мл середовища. Концентрації розраховували виходячи з того, що 1 мг колістину сульфату 
відповідає 20500 МО. Отримані значення МІК колістину інтерпретували таким чином: 

МІК ≤ 2 мкг/мл – штам мікроорганізму чутливий; 
МІК від 2 до 8 мкг/мл – штам мікроорганізму помірно чутливий; 
МІК ≥ 8 мкг/мл – штам мікроорганізму резистентний [21]. 
Із хворих телят були сформовані дві групи тварин (дослідна і контрольна) по 10 голів у ко-

жній. Телятам дослідної групи (1) застосовували препарат Колітех перорально з питною водою 
у дозі 8,0 г препарату на 100 кг маси тіла двічі на добу протягом 3 діб. Телятам контрольної 
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групи (2) застосовували препарат порівняння Гіракса теж перорально, з питною водою, у дозі 
8,0 г препарату на 100 кг маси тіла двічі на добу протягом 3 діб. 

Упродовж двох тижнів від початку застосування препаратів проводили клінічне досліджен-
ня телят [23, 24], зокрема визначали основні фізіологічні показники, такі як температура, пульс 
і дихання. 

Основні результати дослідження. На основі даних анамнезу та клінічних ознак захворювання 
був поставлений попередній діагноз «гастроентерит». Захворювання виникало у період різкого пе-
реходу від молочного типу годівлі до рослинного. Це могло слугувати для організму тварин певним 
стрес-фактором, який призвів до розвитку запального процесу в шлунково-кишковому тракті. Пос-
лаблення на початку запалення моторної та секреторної функцій кишечнику призвело до порушен-
ня травлення. Поява при цьому ексудату та надмірне утворення слизу могло змінити фізико-хімічне 
середовище в шлунково-кишковому тракті у результаті погіршення бактеріостатичних і бактерици-
дних властивостей вмісту кишечника, що спричинювало розвиток дисбактеріозу, й, тим самим, зу-
мовило інтенсивний розвиток умовно-патогенної мікрофлори. 

Клінічно захворювання перебігало у гострій формі. Характерними клінічними ознаками хвороби 
були: погіршений апетит, посилена перистальтика кишечнику, що зумовлювало діарею. Температура 
тіла телят була підвищена. Тварини більше лежали, важко піднімалися, погано поїдали корм. Кал був 
рідким, водянистим з характерним неприємним запахом, містив велику кількість слизу та неперетра-
влених решток корму. У телят спостерігали прискорений пульс та прискорене поверхневе дихання. 
Всього було виявлено 20 телят з клінічними ознаками гострої кишкової інфекції. 

Для ідентифікації збудника захворювання нами був проведений посів крові на звичайні по-
живні середовища (МПА, МПБ) та селективно-диференційне поживне середовище Ендо. На 
МПБ спостерігали значне помутніння середовища з невеликим осадом та пристінковим кіль-
цем, а на МПА утворювалися прозорі колонії з сірувато-голубим відтінком. Мікроскопія мазків 
показала грамнегативні палички з легко закругленими кінцями розміром 0,5–2 мкм. Така мор-
фологія характерна для кишкової палички. Додатковим свідченням присутності у біоматеріалі 
ешерихій був ріст на середовищі Ендо плоских червоних колоній середньої величини з металі-
чним блиском, що є характерно для кишкової палички. Мікробіологічним дослідженням було 
виявлено підвищений вміст ешерихій у калових масах хворих телят. Всього нами було виділено 
13 штамів Esсherichіa coli. Разом з кишковою паличкою з деяких зразків біоматеріалу була ви-
ділена інша мікрофлора (Staphylococcus аureus), проте у кількісному вимірі частка кокових 
форм мікроорганізмів була незначна. Враховуючи результати бактеріологічного дослідження 
був поставлений остаточний діагноз – колібактеріоз телят. 

Результати тесту на чутливість ізолятів Esсherichіa coli до колістину наведені на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Чутливість ізолятів Esсherichіa coli до колістину (n=13). 
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Отримані результати показали високий ступінь чутливості ізолятів Esсherichіa coli до коліс-
тину: 11 штамів кишкової палички виявилися чутливими (84,6 %), два штами – помірно чутли-
вими (15,4 %). Не виявлено жодного ізоляту, який би був стійким до колістину. 

Результати визначення бактеріостатичної активності препаратів Колітех і Гіракса для ізоля-
тів Esсherichіa coli показані на рисунку 2. 

За отриманими значеннями МІК рівень бактеріостатичної активності препаратів Колітех і 
Гіракса був однаковим: 11 ізолятів Esсherichіa coli були чутливими (84,6 %), по одному – помі-
рно чутливим (7,7 %) і резистентним (7,7 %) до колістину. 

 

 

Рис. 2. МІК колістину в препаратах Колітех та Гіракса для ізолятів Esсherichіa coli (n = 13). 
 
Спостереженням за клінічним станом тварин було встановлено, що температура тіла телят 

обох груп прийшла до фізіологічної норми вже на 3–4 добу після початку введення препаратів. 
Виділення калу стали менш частішими і вже не носили профузного характеру. Кал поступово 
приймав більш щільнішу консистенцію. Частота дихальних рухів зменшувалася, дихання ста-
вало грудо-черевним, рівним та ритмічним. Тварини виглядали більш активними, у них покра-
щився загальний стан та апетит. На 7–9-ту добу після проведеної антибіотикотерапії у перева-
жної більшості тварин обох груп діарея повністю припинилася, фізіологічні показники були в 
межах норми, що може свідчити про одужання тварин. Проте, у кожній групі залишилося по 
одному теляті, у яких збереглися симптоми кишкової інфекції: діарея не припинилася, хоча вже 
не носила вираженого профузного характеру, апетит був знижений, а загальний стан дещо при-
гніченим, телята відставали у рості та розвитку від інших тварин у групі. Таким чином, терапе-
втична ефективність обох препаратів за лікування колібактеріозу телят становила 90 %. За пе-
ріод досліджень не було зафіксовано жодного випадку загибелі тварин, не спостерігали під час 
виробничого випробування будь-яких негативних явищ чи проявів побічних ефектів. 

Висновки: Польові штами Esсherichіa coli, збудники кишкової інфекції у телят, зберігають 
високий рівень чутливості до антибіотика групи поліміксинів колістину, що підтверджено ре-
зультатами проведених мікробіологічних досліджень. 

Препарат Колітех, порошок для перорального застосування, виробництва ПрАТ “Технолог” 
(Україна) є ефективним хіміотерапевтичним засобом за лікування колібактеріозу телят, зумов-
леного чутливими до колістину штамами кишкової палички. 

Терапевтична ефективність препарату Колітех, у рекомендованому виробником дозуванні, 
способі введення та тривалості застосування, за лікування колібактеріозу телят не поступалася 
аналогічному за вмістом діючої речовини та лікарською формою препарату порівняння зарубі-
жного виробництва.  
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Сравнительная эффективность нового отечественного антибактериального препарата на основе колис-

тина при лечении колибактериоза телят 
Т. И. Стецко, В. Н. Падовский, А. М. Дубин 
Изучена чувствительность колистина, антибиотика класса полимиксинов, к изолятам Esсherichіa coli, выделен-

ных от больных на колибактериоз телят. Проводили тест на чувствительность полевых штаммов кишечной палочки 
к колистину методом диффузии в агар с использованием стандартных бумажных дисков с колистином. Также мето-
дом серийных разведений в жидкой питательной среде определяли минимальные подавляющие концентрации коли-
стина в препарате Колитех, и в аналогичном по действующему веществу и лекарственной форме препарате сравне-
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ния Гиракса, для выделенных штаммов кишечной палочки. Результаты показали, что колистин в составе обоих пре-
паратов обладает высокой степенью бактериостатической активности по отношению к возбудителю кишечной ин-
фекции у телят – изолятам Esсherichіa coli. Уровень бактериостатической активности препаратов Колитех и Гиракса 
был одинаковым: 11 изолятов Esсherichіa coli были чувствительными (84,6 %), по одному – умеренно чувствитель-
ным (7,7 %) и резистентным (7,7 %) к колистину. 

Проведены сравнительные исследования терапевтической эффективности препаратов Колитех и Гиракса при 
лечении колибактериоза телят. Результаты показали, что препарат Колитех является эффективным химиотерапевти-
ческим средством при лечении колибактериоза телят, вызванного чувствительными к колистину штаммами кишеч-
ной палочки. Эффективность препарата Колитех, в рекомендованых дозах, способе введения и длительности приме-
нения, не уступала эффективности препарату сравнения Гиракса. Терапевтическая эффективность обоих препаратов 
при лечении колибактериоза телят составляла 90 %. За период исследований не было зафиксировано ни одного слу-
чая гибели животных. 

Ключевые слова: телята, колибактериоз, антибактериальный препарат, колистин, чувствительность, терапев-
тическая эффективность. 

 
Comparative efficiency of the new domestic antibacterial preparation on the basis of colistin for the colibacillosis 

treatment of calves 
T. Stetsko, V. Padovsky, O. Dubin 
Effective etiotropic therapy of gastrointestinal infections of bacterial etiology in young cattle, especially calves of milk 

age, is an important factor in the good introduction of animal husbandry in the field of cattle breeding. Antibiotic therapy 
remains one of the main tools for etiotropic therapy of bacterial infections of the digestive system. Therefore, given the 
progressive appearance a resistance of bacteria, pathogens of digestive tract infections, to many antimicrobial agents, it is 
important to choose an effective antibacterial agent for the treatment of intestinal infections in calves. 

Colistin, an antibiotic of the polymyxin group, has a bactericidal action against gram-negative bacteria such as 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp. and Shigella spp., which are often etiological factors in the devel-
opment of acute gastrointestinal diseases in calves. According to the literature date, the resistance of microorganisms 
to the colistin develops slowly, consequently the sensitivity of bacteria, pathogens of intestinal infections, are at a high 
level. This is an undoubted preference of this antibiotic, which makes it critically important in the treatment of intesti-
nal infections in target animals. 

The purpose of our research was to study the therapeutic efficacy of the new antibacterial drug Colitech, an powder for 
peroral use, manufactured by Private Joint-stock Company "Technolog" (Ukraine), based on colistin sulfate, in comparison 
with the preparation of Giraxа, an powder for peroral use, production of KRKA (Slovenia), active substance which is also 
colistin sulfate, in the treatment of colibacillosis of calves. 

In order to identify an infectious agent, we conducted inoculation of blood on regular growth media (beef-extract 
agar, beef-extract broth) and Endo selective differential growth medium. Along with Escherichia coli another micro-
flora (Staphylococcus аureus) was extracted, however in quantitative terms the share of cocci microorganisms was 
insignificant. Microbiologically from the biomaterial (blood, fecal masses of sick calves) the strains of Escherichia 

coli were isolated and identified. Considering the results of bacteriological study, the final diagnosis “colibacteriosis in 
calves” was made. 

The sensitivity to colistin of isolates of Escherichia coli (n = 13) isolated from calves with colibacteriosis was studied. 
We tested the sensitivity of the strains of the E. coli to the colistin by the method of diffusion in agar using standard paper 
disks with colistin. The test results showed a high degree of sensitivity of Escherichia coli isolates to colistin: 11 strains were 
sensitive (84.6 %), two strains – moderately sensitive (15.4 %). Also, by a method of serial dilutions in a broth medium the 
minimum inhibitory concentrations of colistin in the preparation Colitech and in the reference preparation Giraxa for isolated 
Escherichia coli strains were determined. Based on the obtained values of the MIC, the level of bacteriostatic activity of  
preparations Colitech and Giraxa was the same: 11 isolates of Escherichia coli were sensitive (84.6 %), one moderately 
sensitive (7.7 %) and one resistant (7.7 %) to colistin. 

When monitoring the clinical state of animals, it was established that the body temperature of calves of both 
groups became physiologically normal already on day 3-4 after starting administration of medicinal products. Feces 
excretion became less frequent and was not profuse. Feces gradually obtained more dense consistency. Respiratory rate 
was decreasing, breathing became thoracic and abdominal, even and rhythmic. Animals were looking more active, 
general well-being and appetite were improved. On day 7-9 after conducted antibiotic therapy in the broadest majority 
of animals the diarrhea fully stopped, physiological parameters were well within normal range that may signal a recov-
ery of animals. But each group was still containing one calf that preserved symptoms of intestinal infection: diarrhea 
did not stop, although it was not profuse either, the appetite was poor, the calves lagged behind growth and develop-
ment from other animals in a group. 

The comparative clinical study of Colitech and Giraxa preparations for treating colibacillosis of calves was conducted . 
The therapeutic efficacy of both drugs for treating colibacteriosis of calves was 90%. During the research period, there were 
no cases of death of animals, any adverse effects or detections of side effects. 

The results of the studies have shown that Colitech is an effective chemotherapeutic agent for the treatment of colibac-
teriosis in calves caused by E. coli strains susceptible to colistin. The effectiveness of Colitech, in the manufacturer's recom-
mended dosage, method of administration and duration of use, was not worse for the effectiveness of the drug of comparison 
Giraxа of foreign production for the treatment of colibacteriosis calves. 

Key words: calves, colibacillosis, antibacterial preparation, colistin, sensitivity, therapeutic efficacy. 
 

Надійшла 20.04.2018 р. 
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ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «МІКРОСТИМУЛІН» НА 

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ  
В УМОВАХ ПСЕВДОМОНОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

Наведено результати вивчення впливу кормової добавки «Мікростимулін» на резистентність та обмін речовин 
курчат-бройлерів в умовах псевдомонозної інфекції в експерименті. Встановлено, що кормова добавка «Мікрости-
мулін» при годуванні нею курчат-бройлерів має виражений вплив на процеси обміну речовин, зокрема білкового, а 
також стан системи вродженого імунітету птиці. «Мікростимулін» спричиняє аналогічні зміни рівня таких медіато-
рів імунної відповіді, як ЦІК середньої молекулярної маси та серомукоїди. Застосування «Мікростимуліну» індукує 
виражені зміни рівня білка за рахунок глобулінових фракцій, а також підвищення активності лізоциму. Досліджува-
ний засіб також сприяє зниженню проявів патогенетичного впливу P. aeruginosa на організм птиці. Застосування 
«Мікростимуліну» за розвитку експериментального псевдомонозу, в порівнянні з контролем, забезпечувало підви-
щення концентрації загального білка на 13,8 %, β- та γ- глобулінів на 25,0 % та 36,1 %, сечовини та сечової кислоти – 
на 13,5 % та 36,9 % відповідно. При цьому виявлено виражене зниження у сироватці крові активності АлАТ на 34,8 
% та тенденцію до зниження АсАТ (на 7,8 %). У птиці цієї групи встановлено також підвищення рівня ЦІК на 22,2 
%, Sm на 14,2 %, активності лізоциму на 13,6 % і пригнічення активності АлАТ та АсАТ – значення цих показників 
були нижчими за контрольні на 34,8 % (р ≤ 0,05) та 7,8 % відповідно. 

Ключові слова: курчата-бройлери, «Мікростимулін», АлАТ, АсАТ, ЦІК, серомукоїди, загальний білок, білкові 
фракції, псевдомоноз, P. aeruginosa. 

 

Постановка проблеми. У промисловому птахівництві в умовах застосування інтенсивних 
технологій нерідко адаптивні та продуктивні можливості птиці реалізуються в повному обсязі. 
Важливим напрямом в удосконаленні ветеринарно-профілактичних заходів є розробка і впро-
вадження у виробництво нових засобів і препаратів, що мають біоактивні властивості та регу-
ляторний вплив на ріст і розвиток птиці, інтенсивність обмінних процесів, здатність посилюва-
ти функціональну активність органів і систем організму, підвищувати рівень природної резис-
тентності організму тварин. 

При інтенсивному використанні організм птиці відчуває велике функціональне наванта-
ження, яке часто становиться стрес-фактором та змінює його адаптивні реакції. Це призводить 
до порушення фізіологічного стану організму, зниження природної резистентності, приросту та 
продуктивності. Найважливішими аспектами способів інтенсивної технології вирощування 
бройлерів є повноцінна годівля, забезпечення оптимізації мікроклімату, кваліфікований вете-
ринарний комплексний захист від інфекційних хвороб та застосування біоактивних речовин, 
що сприяють підвищенню резистентності організму, інтенсивності росту і розвитку птиці [1, 2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному птахівництві бактеріальні захворю-
вання птиці спричинюють великі збитки, перебігаючи як моноінфекція, так і в асоціації з вірус-
ними та паразитарними захворюваннями. Останніми роками відбулися значні зміни в структурі 
збудників інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. Зросла питома вага 
захворювань, що викликаються так званою умовно патогенною мікрофлорою, зокрема грамне-
гативною мікрофлорою, серед якої значне місце посідає синьогнійна паличка (Pseudomonas 

aeruginosa). Роль останньої в інфекційному процесі постійно зростає, що дає підставу багатьом 
авторам вважати її завершеним патогеном із високим ступенем пристосування до умов довкіл-
ля [3]. Спалахи псевдомонозу в птахогосподарствах супроводжуються великим відходом та ви-
браковкою птиці, що перехворіла, низькою виводимістю курчат внаслідок високого відсотку 
загибелі ембріонів в період інкубації яєць. Встановлено, що псевдомонозна інфекція викликає 
розвиток імуносупресії в організмі птиці [4–9 ]. 

Одним із сучасних екологічно безпечних засобів які використовуються з метою підвищення 
неспецифічної резистентності, зміцнення імунітету, неспецифічної профілактики бактеріальних 
і вірусних захворювань, стимуляції обмінних процесів, для активізації імунологічних реакцій за 
хвороб різної етіології як в птахівництві, так і в тваринництві в цілому, є наномікроелементна 
кормова добавка «Мікростимулін» (спільне виробництво НВФ "Бровафарма" та ТОВ "Нанома-
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теріали і нанотехнлогії"). Це комбінована добавка, в якій есенціальні елементи залізо, йод, ко-
бальт, магній, марганець, мідь, молібден, селен, хром та цинк представлені у хелатній формі 
карбоксилатів, що характеризуються значним рівнем біологічної доступності. Цитрати – є ос-
новною ланкою циклу Кребса, а іони металів виконують функцію стабілізаторів молекул суб-
страту, активних центрів ферментів та конформації білкових молекул ферментів, а саме тре-
тинної і четвертинної структур; приймають участь в окисно-відновних реакціях та в регулю-
ванні активності ферментів. Їх комбінація сприяє індукції гама-інтерферонів, активізує клітин-
не дихання, нормалізує обмін речовин, підвищує неспецифічну резистентність та адаптоген-
ність організму тварин; позитивно впливає на продуктивність, відтворення та збереження тва-
рин [10–12]. 

Науковцями проаналізовано вплив «Мікростимуліну» на продуктивність курчат-бройлерів 
у процесі їх відгодівлі [13, 14], досліджено ефективність наномікроелементної кормової добав-
ки «Мікростимулін» у комплексній профілактиці ешерихіозу та мікоплазмозу птиці [15, 16] , 
проаналізовано бактеріальну контамінацію умовно-патогенними, патогенними мікроорганізма-
ми продуктів забою курчат-бройлерів та проведено біосенсорний аналіз м’яса курчат-бройлерів 
в разі збагачення раціону добавкою [17, 18], вивчено вплив добавки на ефективність вакцинації 
бройлерів проти вірусних захворювань [1]. Однак резистентність курчат-бройлерів при викори-
станні «Мікростимуліну» зокрема в умовах псевдомонозної інфекції не досліджувалась, тому 
досліджуване питання є актуальним. 

Мета дослідження. Вивчення впливу «Мікростимуліну» на резистентність та обмін речо-
вин курчат-бройлерів в умовах псевдомонозної інфекції в експерименті. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведені в умовах Балаклійської районної 
державної лабораторії ветеринарної медицини та лабораторії біохімії ННЦ «ІЕКВМ». З метою 
вивчення впливу кормової добавки «Мікростимулін» на резистентність та обмін речовин кур-
чат в умовах експериментальної псевдомонозної інфекції проводили задавання препарату кур-
чатам-бройлерам віком 14 діб (крос Cobb 500) на фоні зараження культурою P. aeruginosa. Ко-
рмову добавку задавали курчатам per os 1 раз на добу в дозі 1 мл/л з питною водою протягом 14 
діб. На 12 добу експерименту проводили зараження курчат змивом з добової агарової культури 
P. aeruginosa шляхом в/очеревинного введення в дозі 300 тис. КУО/мл у відповідних групах, в 
яких моделювали псевдомонозну інфекцію. Забій курчат проводили з дотриманням принципів 
гуманності методом декапітації на 15 добу експерименту у 29 добовому віці курчат. 

Для дослідження було створено 4 групи по 15 голів в кожній – 2 дослідні (задавання препа-
рату умовно здоровим курчатам та на фоні експериментальної псевдомонозної інфекції) та 
2 контрольні (інтактний контроль (ІК) та контрольна патологія (КП) – зараження курчат без 
випоювання препаратами). 

Всі групи курчат утримувались окремо в різних клітинах в одному приміщенні при однако-
вих параметрах мікроклімату. Годівлю здійснювали комбікормом з однієї партії відповідно ві-
ку, напування – перекип’яченою водою.  

Оцінку характеру дії кормової добавки «Мікростимулін» на біохімічні процеси в організмі 
умовно здорової птиці та за умов розвитку експериментальної псевдомонозної інфекції прово-
дили комплексно, за показниками вродженого імунітету та білкового обміну, а також активнос-
ті гепатоспецифічних ферментів АсАТ і АлАТ [19–24]. 

З метою вивчення стану маркерів стресу і неспецифічного гуморального імунітету в сиро-
ватці крові досліджували концентрацію білка біуретовим методом [25], рівень циркулюючих 
імунних комплексів середньої молекулярної маси (ЦІК) і серомукоїдів (Sm), а також активність 
гепатоспеціфіческіх ферментів аланінамінотрансферази (АлАТ, К.Ф.2.6.1.2) і аспартатамінот-
рансферази (АсАТ, К.Ф.2.6.1.1) спектрофотометричним методом. 

Визначення ЦІК проводили за методом Ю. А. Гриневича шляхом осадження комплексів ан-
тиген-антитіло ПЕГ–6000, зміст Sm визначали за різницею оптичної щільності при довжині 
хвилі λ = 260 нм і = 280 нм, як описано в роботі [26]. Активність ферментів АлАТ і АсАТ ви-
значали, використовуючи набір виробництва фірми Сormay (Польща). Отримані результати 
оброблені статистично за допомогою методів варіаційної статистики [27]. Відмінності між по-
казниками дослідних і контрольної груп вважали вірогідними при рівні статистичної значимос-
ті (р) ≤ 0,05. 
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Результати досліджень та обговорення. Отримані при дослідженні результати, наведені у 
таблиці 1, свідчать, що розвиток псевдомонозу в організмі курчат групи контрольної патології 
(КП) супроводжувався підвищенням рівня загального білка на 25,7 % порівняно з показником 
групи контролю (ІК) та перевищував верхню межу фізіологічної норми [28] на 13,7 %. Також 
зафіксовані зрушення різного ступеня щодо концентрації всіх білкових фракцій – вміст альбу-
міну, α-, β-, γ- глобулінів був вірогідно підвищений на 19,3 %, 41,7 %, 31,8 % та 26,5 % відпові-
дно. При цьому вміст α- глобулінів перевищував максимальні показники норми [29] на 37,1 %, 
а γ- глобулінів – на 8,7 %. 

Про активізацію білкового обміну також свідчить виражене підвищення концентрації сечо-
вини порівняно з показниками контрольної групи на 30,7 %, та норми – на 31,4 %, а також на-
копичення кінцевого продукту метаболізму протеїнів у організмі птиці – сечової кислоти (на 84 
%), хоча ці зміни знаходились у межах фізіологічних значень.  

 
Таблиця 1 – Вплив «Мікростимуліну» на біохімічний та імунний статус курчат-бройлерів в умовах псевдомо-

нозної інфекції, М± m, n=60 

Показники 

I II (КП) III (ІК) IV 
Показники 
фізіологічної 

норми 
(29-32 діб) 

per os Мікростиму-
лін + в/очеревинне 

введення 
P. aeruginosa, 

в/очеревинне 
введення 

P. aeruginosa, 

Контроль 
 (інтакт) 

per os  
Мікростимулін 

Загальний білок, г/л 41,2±0,91) 45,5±0,91) 36,2±0,4 35,0±0,9 29–402) 
Альбумін, г/л 14,5±0,9 17,9±0,21) 15,0±0,4 12,1±0,91) 11,0–17,03) 
α-глобулін, г/л 6,9±0,3 8,5±0,21) 6,0±0,2 6,1±0,4 3,0-6,23) 
β-глобулін, г/л 5,5±0,31) 5,8±0,51) 4,4±0,1 4,4±0,3 3,5 –6,93) 
γ-глобулін, г/л 14,7±0,41) 13,7±0,71) 10,8±0,7 12,4±0,3 6,5–12,63) 
ЦІК, мг/мл 0,11±0,0031) 0,08±0,006 0,09±0,004 0,13±0,0011)  
Серомукоїди, мг/мл 0,16±0,0041) 0,18±0,0041) 0,14±0,002 0,12±0,0041)  
Лізоцим, мкг/мл 0,50±0,05 0,45±0,03 0,44±0,07 0,48±0,03 1,55–2,153) 
АлАТ, ммоль/год*л 0,30±0,041) 0,42±0,04 0,46±0,02 0,34±0,021)  
АсАТ, ммоль/годл 2,12±0,06 2,48±0,08 2,3±0,04 2,2±0,08  
Сечовина, ммоль/л 1,17±0,10 1,34±0,191) 1,03±0,06 1,39±0,11) 0,85–1,022) 
Сечова кислота, 
мкмоль/л 

278,0±2,01) 375,0±2,61) 203,0±4,0 357,0±8,01) 200-6002) 

Примітки: 1) – різниця статистично вірогідна щодо показників контрольної групи при р≤0,05. 2) Норми наведе-
ні у [28]. 3) Норми наведені у [29]. 

 

У птиці II групи (КП) виявлено незначні різнопланові зрушення активності трансаміназ: ак-
тивність АлАТ була знижена на 8,6 %, а АсАТ – підвищена на 7,8 %, що може свідчити про по-
чаткові стадії розвитку гепатодистрофічних процесів та цитолізу міокарда. Таким чином, отри-
мані результати вказують на розвиток гепато-ренального синдрому [30] за псевдомонозної ін-
фекції. 

Також у зараженої P. aeruginosa птиці встановлено ознаки імуносупресії – концентрація 
ЦІК мала тенденцію до зменшення (на 11,1 %), а рівень Sm перевищував контрольне значення 
на 28,6 % (р ≤ 0,05).  

Біологічний вплив кормової добавки «Мікростимулін» на організм умовно здорової птиці 
(IV дослідна група) характеризувався зниженням рівня альбуміну на 19,0 % (р ≤ 0,05) та підви-
щенням концентрації γ- глобуліну на 12,9 %, вираженим посиленням синтезу ЦІК (на 44,4 %) та 
елімінацією Sm, рівень яких був зниженим на 14,2 %, а також підвищенням активності лізоци-
му на 9,1% щодо показників інтактних курчат.  

Задавання препарату також призводило до вірогідного зниження активності АлАТ (на 26,1 
%) та підвищення синтезу сечовини (на 34,9 %) і сечової кислоти (на 75,7 %). Однак всі встано-
влені зміни були у межах фізіологічної норми, крім сечовини, рівень якої перевищив контроль-
ні значення на 36,2 %.  

Застосування «Мікростимуліну» за розвитку експериментального псевдомонозу (I дослідна 
група), у порівнянні з контролем забезпечувало підвищення концентрації загального білку на 
13,8 %, β- та γ- глобулінів на 25,0 % та 36,1 %, сечовини та сечової кислоти – на 13,5 % та 
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36,9 % відповідно. При цьому виявлено виражене зниження у сироватці крові активності АлаТ 
на 34,8 % та тенденція до зниження АсАТ (на 7,8 %). 

У птиці цієї групи встановлено також підвищення рівня ЦІК на 22,2 %, Sm на 14,2 % та ак-
тивності лізоциму на 13,6 %, і пригнічення активності АлАТ та АсАТ – значення цих показни-
ків нижчі від контрольних на 34,8 % (р ≤ 0,05) та 7,8 % відповідно. Порівняння показників ме-
таболічного статусу курчат-бройлерів цієї групи з показниками фізіологічної норми показує, 
що межі нормальних значень були перевищені щодо загального білка (на 3,0 %), γ- глобуліну 
(на 16,7 %) та сечовини (на 14,7 %). 

Висновки. Узагальнення та співставлення отриманих результатів досліджень дозволяє зро-
бити висновок, що запропонована кормова добавка «Мікростимулін» при задаванні курчатам-
бройлерам справляє виражений вплив на процеси обміну речовин, зокрема білкового, а також 
стан системи вродженого імунітету птиці.  

У інтактної птиці кормова добавка «Мікростимулін» викликає аналогічні зміни рівня таких 
медіаторів імунної відповіді, як ЦІК середньої молекулярної маси та серомукоїди. Застосування 
«Мікростимуліну» індукує більш виражені зміни рівня білку за рахунок глобулінових фракцій, 
а також підвищення активності лізоциму. 

Досліджуваний засіб також сприяє зниженню проявів патогенетичного впливу P. aeruginosa  
на організм птиці. 

Перспективи подальших досліджень. Заплановано вивчення ефективності застосування кор-
мової добавки «Мікростимулін» для профілактики псевдомонозної інфекції у виробничих умовах в 
господарствах, де є випадки виділення P. aeruginosa з патматеріалу та відходів інкубації. 
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Фотина Т. И., Ващик Е. В. 
Влияние кормовой добавки «Микростимулин» на резистентность и обмен веществ цыплят-бройлеров в 

условиях псевдомонозной инфекции 
Аннотация. Представлены результаты изучения влияния кормовой добавки «Микростимулин» на резистент-

ность и обмен веществ цыплят-бройлеров в условиях псевдомонозной инфекции в эксперименте. Установлено, что 
кормовая добавка «Микростимулин» при введении цыплятам-бройлерам производит выраженное влияние на про-
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цессы обмена веществ, в частности белкового, а также состояние системы врожденного иммунитета птицы. «Микро-
стимулин» вызывает аналогичные изменения уровня таких медиаторов иммунного ответа, как ЦИК средней молеку-
лярной массы и серомукоиды. Применение «Микростимулина» индуцирует выраженные изменения уровня белка за 
счет глобулиновых фракций, а также повышение активности лизоцима. Исследуемое средство также способствует 
снижению проявлений патогенетического воздействия P. aeruginosa на организм птицы. Применение «Микростиму-
лина» в условиях развития экспериментального псевдомоноза, по сравнению с контролем, обеспечивало повышение 
концентрации общего белка на 13,8%, β- и γ- глобулинов на 25,0% и 36,1%, мочевины и мочевой кислоты – на 13,5% 
и 36,9% соответственно. При этом выявлено выраженное снижение в сыворотке крови активности АлАТ на 34,8% и 
тенденция к снижению АсАТ (на 7,8%). У птицы этой группы установлено также повышение уровня ЦИК на 22,2%, 
Sm на 14,2% и активности лизоцима на 13,6%, и угнетение активности АлАТ и АсАТ – значения этих показателей 
были ниже контрольных на 34,8% (р ≤ 0,05) и 7,8% соответственно. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, «Микростимулин», АлАТ, АсАТ, ЦИК, серомукоиды, общий белок, бел-
ковые фракции, псевдомоноз, P. aeruginosa. 

 
Influence of the fodder additive «Microstymulin» on the resistance and metabolism of broiler chickens at experi-

mental pseudomonosis 

Fotina T., Vashchyk Ye. 
Introduction. An important direction in the improvement of veterinary and prophylactic measures is the develop-

ment and introduction into production of new preparations having bioactive properties and regulatory influence on the 
growth and development of birds, the intensity of metabolic processes, the ability to enhance the functional activity of 
organs and systems of the body, increase the level of natural resistance of the organism animals. In modern poultry 
breeding bacterial diseases of the bird cause great damage. In recent years, there have been significant changes in the 
structure of pathogens of infectious diseases of farm animals and poultry. The number of diseases caused by conditionally 
pathogenic microflora, in particular gram-negative microflora, has been increased, among which the Pseudomonas 

aeruginosa occupies a significant place. 
One of the modern ecologically safe means which used to increase non-specific resistance, strengthen immunity, non-

specific prevention of bacterial and viral diseases, stimulation of metabolic processes, to activate immunological reactions in 
diseases of different etiologies is nanomicroelement feed additive «Microstimulin». 

Study of the effect of nanomicroelement feed additive «Microstimulin» on the resistance and metabolism of chicken 
broilers at experimental pseudomonosis. 

The research were conducted in the Balakliya Regional State Laboratory of Veterinary Medicine (Kharkiv region) and 
the Laboratory of Biochemistry of NSC «IECVM» (Kharkiv).  

The feed additive «Microstimulin» was given to chickens aged 14 days (cross Cobb 500) per os 1 time per day in a dose of 1 
ml/l with drinking water for 14 days. At day 12 of the experiment, we infected chickens with culture P. aeruginosa intraperitoneally 
at a dose of 300,000 CFU/ml in modeled pseudomonas infection groups. Slaughter of chickens was carried out in accordance with 
the principles of humanity by decapitation method on the 15th day of the experiment in 29 day old chicks. 

The determination of action of the feed additive «Microstimulin» on biochemical processes in the organism of 
conditionally healthy poultry and at experimental pseudomonas infection was carried out in a complex manner, based on the 
indicators of congenital immunity, protein metabolism and activity of hepatospecific enzymes AST and ALT.  

The biological effect of the feed additive «Microstimulin» on the organism of conditionally healthy bird was character-
ized by a decrease in the albumin level by 19.0% (p ≤ 0.05) and an increase in the concentration of γ-globulin by 12.9%, a 
marked increase in the synthesis of circulating immune complexes (CIC) (by 44.4% ) and the elimination of seromucoids 
(Sm), whose level was reduced by 14.2%, and increased lysozyme activity by 9.1% relative to intact chickens. 

The «Microstimulin» administration resulted in a decrease in the activity of ALT (by 26.1%) and an increase in the syn-
thesis of urea (by 34.9%) and uric acid (by 75.7%). However, all the established changes were within the limits of the physio-
logical norm, except for urea, the level of which exceeded the control values by 36.2%. 

The application of the feed additive at experimental pseudomonas compared with the control provided an increase in the 
concentration of total protein by 13.8%, β- and γ-globulins by 25.0% and 36.1%, urea and uric acid by 13.5% and 36 , 9% 
respectively. In this case, the marked decrease in serum ALT activity was detected by 34.8% and the tendency towards de-
crease of AST (by 7.8%). The study established an increase in the level of CIC by 22.2%, Sm by 14.2% and lysozyme activi-
ty by 13.6%, and inhibition of AST and ALT activity. The values of these indicators were lower than controls by 34.8% (p ≤ 
0.05) and 7.8% respectively. Comparison of the indicators of the metabolic status of chicken broilers in this group with phys-
iological norms shows that the limits of normal values were exceeded for total protein (by 3.0%), γ-globulin (by 16.7%) and 
urea (by 14.7%). 

Conclusions. The feed additive «Microstimulin» has a pronounced influence on metabolic processes, in particular pro-
tein metabolism, and on the state of the system of congenital immunity of poultry. 

In the organism of intact bird, the feed additive «Microstimulin» causes similar changes in the level of such mediators of 
the immune response, as CIC average molecular weight and seromucoids.  

The use of «Microstimulin» induces pronounced changes in the level of the protein through increased globulin fractions, 
and increased lysozyme activity. 

The investigated means also helps to reduce the manifestations of pathogenetic effects of P. aeruginosa on the bird or-
ganism. 

Keywords: broiler chickens, «Microstymulin», ALT, AST, CIC, seromucoids, total protein, protein fractions, pseudo-
monosis, P. aeruginosa. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ 

МІКРОФЛОРИ ВОДИ БІОФІЛЬТРА В УСТАНОВКАХ  
ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 
Метою роботи було провести секвенування сДНК мікрофлори води біофільтра та порівняння 16S rДНК і 16S 

РНК клонів, наявних у бібліотечній базі. Ідентифіковано 11 бактеріальних філотипів. Встановлено, що більша части-
на секвенованих клонів належала до філотипу Gammaproteobacteria – 56,7 %. 12,2 % припадало на клас 
Alphaproteobacteria. Частка філотипу CFB становила 8,88 %, що в 6,4 разів (р < 0,05) менше, ніж Gammaproteobacteria 
і в 1,5 рази (р < 0,05) ніж Alphaproteobacteria. Частка решти філотипів такі як Nitrospirae, Betaproteobacteria, 
Planctomycetes, Deltaproteobacteria, Uncultured bacterium Verrucomicrobia, Firmicutes не перевищувала 6 %, і найменш 
чисельним був філо-тип Actinobacteria – 0,5 %. 

Отже, молекулярно-генетичні дослідження дали змогу виявити, найбільш поширені й стабільні класи і роди бак-
терій, які формують активний нормомікробіоценоз у реакторі біофільтра за вирощування райдужної форелі. 

Ключові слова: установки замкнутого водопостачання, райдужна форель, біофільтр, мікрофлора, секвенування.  
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні час Євросою-
зом визнається екологічно чистою тільки та рибна продукція, яка вирощена в УЗВ [4]. Розведення 
райдужної форелі в УЗВ належать до вищої форми індустріального рибництва і представляє собою 
інтенсивну систему контрольованого та керованого вирощування риби [1, 5]. Основною відмінніс-
тю вирощування райдужної форелі в УЗВ, порівняно із вирощуванням на відкритій воді, є обмеже-
на територія на якій має одночасно забезпечуватися сприятливі умови для росту риби і роботи сис-
теми очищення оборотної води [7]. Важливу роль у цих процесах виконує мікрофлора, яка предста-
вляє біоценози, що формуються у різних біотопах УЗВ [2]. Вона бере активну участь в регенерації 
оборотної води і є активною невід'ємною частиною біологічного фільтра, у якому біологічна плівка 
перебуває в прикріпленому виді або у вигляді активного мулу [6]. 

Молекулярно-генетичні методи вважають найбільш точними і достовірними для ідентифікації 
наявної мікрофлори, яка формує біоценоз і проявляє нітрифікуючу функцію. Тому поряд із класич-
ними рутинними методами нами було досліджено воду реактора біофільтра за використання моле-
кулярно-генетичних методів, зокрема за допомогою методу ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) 
з метою ідентифікації наявної мікрофлори, яка формує біоценоз і проявляє нітрифікуючу функцію. 

Метою роботи було провести секвенування сДНК мікрофлори води біофільтра та порів-
няння 16S rДНК і 16S РНК клонів, наявних у бібліотечній базі. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили у повносистемному форелевому 
господарстві СТОВ Східноукраїнський центр розведення цінних видів риб ,,МЖА,,. Матеріа-
лом для вивчення мікрофлори УЗВ за розведення райдужної форелі (Oncorhynchys mykiss) слу-
гували проби відібрані із  основних біотопів УЗВ. Було проведено секвенування сДНК мікроф-
лори води біофільтра та порівняння 16S rДНК і 16S РНК клонів, наявних у бібліотечній базі [3]. 
Зокрема було ідентифіковано 11 бактеріальних філотипів. 

Основні результати дослідженн. Результати досліджень наведено на рисунку 1. 
Як видно з рисунка 1, більша частина секвенованих клонів належала до філотипу Gamma-

proteobacteria – 56,7 %. 12,2 % припадало на клас Alphaproteobacteria. Частка філотипу CFB стано-
вила 8,88 %, що в 6,4 разів (р < 0,05) менше, ніж Gammaproteobacteria і в 1,5 рази (р < 0,05) ніж 
Alphaproteobacteria. Частка решти філотипів таких як Nitrospirae, Betaproteobacteria, 

Planctomycetes, Deltaproteobacteria, Uncultured bacterium Verrucomicrobia, Firmicutes не перевищу-
вала 6 %, і найменш чисельним був філо-тип Actinobacteria – 0,5 %. Значне переважання представ-
ників філотипу Gammaproteobacteria, на нашу думку, пов’язано з тим, що до нього входить декіль-
ка великих родин (Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pseudomonadaceae та ін.), які широко розпо-

                                                      
© Гриневич Н. Є., 2018. 
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всюджені в навколишньому середовищі – в ґрунті, на рослинах, деревах, у воді, і закономірно фор-
мують мікрофлору води реактора біофільтра. 

 

Рис. 1. Поширення секвенованих сДНК бактеріальних філотипів  

у воді реактора біофільтра за вирощування райдужної форелі 
 
У таблиці 1 наведено дані з виявлення і розподілу клонів за філотипами. 
 

Таблиця 1 – Філотипічна характеристика мікрофлори води реактора біофільтра 

Мікроорганізми з генетичного банку 
(бібліотечні коди) 

Представник 
 ізольованих клонів  

Спорідненість, 
% 

 Кількість 
 клонів 

1 2 3 4 
I Alphaproteobacteria 
Roseobacter sp. (AB257326) 
Roseovarius aestuarii (EU156066) 
Prosthecomicrobium sp. ATCC 27833 (GQ221767) 
Sinorhizobium sp. enrichment culture clone Van49 (HQ222284) 
Mesorhizobium sp. BA151 (EU748911) 
Hyphomicrobium sp. Ellin112 (AF408954) 
Alpha proteobacterium C32 (AB302373) 
II Betaproteobacteria 
Nitrosomonas sp. (AJ296605) 
III Gammaproteobacteria 
Alkalispirillum sp. ACO5 (FJ976681) 
Coxiella burnetii (D89792) 
Cronobacter turicensis (EF059863) 
Ectothiorhodospira imhoffii (AM902494)  
Glaciecola sp. 105 (AB238790) 
Pseudomonas stutzeri (AJ270453)  
Vibrio alginolyticus (AB497062) 
Vibrio campbellii (NR_029222) 
Vibrio gigantis (JF836190) 
Vibrio mediterranei (HM031977) 
Vibrio lentus (AY292927) 
Vibrio rotiferianus (JF907572) 
Vibrio shilonii (JN039144) 
Vibrio splendidus (JF836193) 
Vibrio sp. JZ08ML73 (HM117132) 
Gamma proteobacterium N2yML2 (EF629832) 
Uncultured bacterium clone 15 (JN157650) 
IV Deltaproteobacteria 
Nannocystis exedens (DQ491074) 
V Nitrospirae 
Nitrospira marina (HQ686084 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 
VI CFB 
Algibacter sp. J13-26 (GU949539) 
Bacteroidetes bacterium ArSB (AB539997) 
Flexibacteraceae bacterium DG1232 (DQ486479) 
Flavobacteriaceae bacterium scsio713 (JN116829)Maribacter 

sp. YA2 (JF751049) 
Reichenbachiella sp. YMK (AB540004) 
VII Planctomycetes 
Pirellula sp. ( X81943) 
Planctomycete A-2 (AM056027) 
VIII Verrucomicrobia 
Verrucomicrobium sp. KLE1210 (GQ262724) 
IX Actinobacteria 
Actinobacterium CN30_ LM100 (FN554443) 
X Firmicutes 
Uncultured marine bacterium (GU326794) 
XI Uncultured bacterium 
Uncultured bacterium clone DSJB94 (DQ499222) 
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Із таблиці 1 видно, що було секвеновано 182 клони, які віднесено до 11 філотипів. Основну 

частину серед виявлених клонів становили бактерії роду Vibrio sp. – 22,5 % та Gamma 

proteobacterium – 14,8 %. Це пояснюється тим, що ці мікроорганізми становлять симбіотичну 
мікрофлору води і поверхні риби, не зважаючи на те, що серед представників роду Vibrio є па-
тогенний вид V. anguillarum, який спричиняє септицемію форелі. Частка основних родів і видів 
бактерій, які беруть участь у процесах нітрифікації і денітрифікації, зокрема Nitrosomonas sp., 
Nitrospira sp., Pseudomonas stutzeri, становила 13,7 %. Інші ідентифіковані види бактерій були 
поділені, рівномірно між виявленими родами. 

Отже, проведені молекулярно-генетичні дослідження дали змогу виявити, виявили най-
більш поширені й стабільні класи і роди бактерій, які формують активний нормомікробіоценоз 
у реакторі біофільтра за вирощування райдужної форелі. Загалом мікрофлору реактора біофіль-
тра необхідно розглядати як біоценоз, в якому роди і види бактерій існують разом не випадко-
во, а сформовані в результаті дії комплексу екологічних і антропогенних факторів під час запу-
ску і функціонування УЗВ. Ми вважаємо, що мікробні види необхідно розглядати як своєрідні 
інформаційні системи, які сповіщають про зміну в навколишньому середовищі, зокрема в мік-
робіоценозі біофільтра. У даному випадку порушення мікробіоценозу буде негативно впливати 
на нітрифікуючу функцію реактора біофільтра. Визначення і оцінювання ролі окремих груп 
мікроорганізмів у такому біотопі як реактор біофільтра. Моніторинг складу його мікробних по-
пуляцій мають важливе екологічне значення. 

Висновки. 1. Встановлено, що більша частина секвенованих клонів належала до філотипу 
Gammaproteobacteria – 56,7 %. 12,2 % припадало на клас Alphaproteobacteria. Частка філотипу 

CFB становила 8,88 %, що в 6,4 разів  менше, ніж Gammaproteobacteria і в 1,5 рази, ніж 
Alphaproteobacteria. Частка решти філотипів таких як Nitrospirae, Betaproteobacteria, 

Planctomycetes, Deltaproteobacteria, Uncultured bacterium Verrucomicrobia, Firmicutes не пере-
вищувала 6 %, і найменш чисельним був філо-тип Actinobacteria – 0,5 %.  

2. Секвеновано 182 клони, які віднесено до 11 філотипів. Основну частину серед виявлених 
клонів становили бактерії роду Vibrio sp. – 22,5 % та Gamma proteobacterium – 14,8 %. Частка 
основних родів і видів бактерій, які беруть участь у процесах нітрифікації і денітрифікації, зок-
рема Nitrosomonas sp., Nitrospira sp., Pseudomonas stutzeri, становила 13,7 %. 

У подальшому планується проведення дослідження щодо вивчення нітрифікуючої здатності 
у виділених мікроорганізмів.  
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Молекулярно-генетические анализ состав микрофлоры воды биофильтров в установках замкнутого во-
доснабжения 

Грыневич Н. Е., Кухтын М. Д. 
Целью работы было провести секвенирование с ДНК микрофлоры воды биофильтра и сравнения 16S rДНК и 

16S РНК клонов, имеющихся в библиотечном базе. Идентифицировано 11 бактериальных филотипив. Установлено, 
что большая часть секвенирован клонов принадлежала к филотипу Gammaproteobacteria - 56,7%. 12,2% приходилось 
на класс Alphaproteobacteria. Доля филотипу CFB составила 8,88%, что в 6,4 раз (р <0,05) меньше, чем Gammaproteo-
bacteria и в 1,5 раза (р <0,05), чем Alphaproteobacteria. Доля остальных филотипив такие как Nitrospirae, Betaproteo-
bacteria, Planctomycetes, Deltaproteobacteria, Uncultured bacterium Verrucomicrobia, Firmicutes не превышала 6%, и 
менее многочисленным был фило-тип Actinobacteria - 0,5%. 

Итак, молекулярно-генетические исследования позволили выявить наиболее распространенные и стабильные 
классы и роды бактерий, которые формируют активный нормомикробиоценоз в реакторе биофильтра за выращива-
ние радужной форели. 

Ключевые слова: установки замкнутого водоснабжения, радужная форель, биофильтр, микрофлора, секвени-
рования. 

 

Molecular-genetic analysis of the microflora composition of water of biofilter in rsa 
Grynevych N., Kukhtyn M. 
The main difference in the growth of rainbow trout in RSA, as opposed to growing on open water, is a limited area, which at 

the same time should provide favorable conditions for the growth of fish and the operation of the system of treatment of reversible 
water.  An important role in these processes is performed by the microflora, which represents the biocenoses formed in different 
biotopes of the RSA (Recirculating aquaculture system). It takes an active part in the regeneration of reversible water and is an active 
integral part of the biological filter in which the biological film is in the attached form or in the form of active sludge.  Molecular 
genetic methods are considered to be the most accurate and reliable for the identification of the available microflora, which forms 
biocenosis and shows a nitrification function. Therefore, along with the classical routine methods, we examined the water of the 
biofilter reactor using molecular genetic methods, in particular by using the polymerase chain reaction (PCR) method to identify the 
available microflora that forms biocenose and exhibits a nitrification function. 

The purpose of the work was to sequenced cDNA of the microflora of the biofilters of the closed water supply system 
and compared the 16S rDNA and 16S RNA clones available in the library base. 

Materials and methods.  The amplification of 16S cDNA was performed using PCR (Michaud et al., 2009)]. They were 
performed using the ABI 9600 (Applied Biosystems) thermal cycler using the front primer 27F (5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC  
AG-3 ') and 1492R (5'-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T-3'). PCR was performed in a mixture of 50 µl (total volume) containing 1 
× Q solution (Qiagen), 10 × Qiagen reaction buffer, 1 µM of each specimen, 10 µM of dNTPs (Fermentas), 50 ng of cDNA matrix 
and 2.0  U Taq Polymerase (Qiagen).  The PCR program included the following steps: 3 minutes.  at 95 ° C, then 30 cycles for 1 
min.  at 94 ° C, 1 min at 50 ° C, 2 min.  at 72 ° C and complete prolongation for 10 min.  at a temperature of 72 ° С. 

11 bacterial phytopaths were identified. It was found that most of the sequenced clones belonged to the Gammaproteobacteria 
phylotype - 56.7 %. 12.2 % belonged to the Alphaproteobacteria class. The share of the CFB filotype was 8.88 %, which is 6.4 times 
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(p <0.05) less than Gammaproteobacteria and 1.5 times (p <0.05) than Alphaproteobacteria. The share of the remaining filotopes 
such as Nitrospirae, Betaproteobacteria, Planctomycetes, Deltaproteobacteria, Uncultured bacterium Verrucomicrobia, Firmicutes 
did not exceed 6 %, and the smallest number was the filo type of Actinobacteria - 0.5 %.  In our opinion, a significant predominance 
of representatives of the Gammaproteobacteria filotype is due to the fact that it includes several large families (Enterobacteriaceae, 
Vibrionaceae, Pseudomonadaceae, etc.) that are widespread in the environment - in the soil, on plants, trees, in water, and naturally 
form the microflora of the water of the biofilter reactor. 

It has been established that 182 clones were sequenced, which belonged to 11 phylotypes.  The major part among the detected 
clones was bacteria of the genus Vibrio spp. - 22.5 % and Gamma proteobacterium - 14.8 %. This is due to the fact that these micro-
organisms form a symbiotic microflora of water and the surface of the fish, despite the fact that among the representatives of the 
genus Vibrio is the pathogenic form of V. anguillarum, which causes septicemia of trout. The share of the main genera and species 
of bacteria involved in the processes of nitrification and denitrification, in particular Nitrosomonas spp., Nitrospira spp., Pseudomo-
nas stutzeri, was 13.7 %. Other identified types of bacteria were divided evenly between identified genus. 

Consequently, the conducted molecular genetic studies made it possible to detect, found the most common and stable 
classes and species of bacteria that form active normomicrobiocenosis in the biofilter reactor for growing rainbow trout. In 
general, the microflora of the biofilter reactor should be considered as biocenosis, in which the genera and species of bacteria 
are not accidental together, but formed as a result of the complex of environmental and human factors during the startup and 
operation of the ultrasound.  We believe that microbial species should be considered as peculiar informational systems that 
report changes in the environment, in particular, in microbiological biofilter. In this case, the violation of microbiocenosis 
will negatively affect the nitrification function of the biofilter reactor.  Determination and evaluation of the role of individual 
groups of microorganisms in such a biotope as a biofilter reactor.  Monitoring of the composition of its microbial populations 
has an important ecological significance. 

Key words: RSA, rainbow trout, biofilter, microflora, sequencing, polymerase chain reaction. 
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ОЦІНКА М’ЯСА  ЯЛОВИЧИНИ НА НАЯВНІСТЬ ЗЕРАНОЛУ – 

СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ЖУЙНИХ ТА ВПЛИВ  
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ НА ЙОГО ВМІСТ 

 

Метою роботи було дослідити наявність зеранолу – стимулятора росту жуйних у яловичині, яка надходить на забійні 
цехи Тернопільської і Львівської областей та визначити вплив холодильного зберігання м'яса на його вміст.  

Встановлено, що в середньому 36 % проб яловичих туш, що надходять на переробку, містили стимулятор приросту 
маси жуйних – синтетичний стимулятор-анаболік зеранол, тобто нижче межі виявлення зеранолу 0,062 мкг/кг. Встановле-
но, що кількісний вміст зеранолу в яловичині після 16 добового зберігання за температури +2…+4 °С в холодильнику не 
призводить до його зменшення. Тому, метод охолодження для зниження кількості зеранолу виявився неефективним. 

Проведено дослідження з визначення впливу заморожування за температури –20 °С і терміну зберігання ялови-
чини упродовж 4 міс. на вміст зеранолу. Встановлено, що повністю знизити кількість зеранолу в м’ясі не вдається, 
проте його кількість значно зменшується в процесі заморожування. Якщо охарактеризувати зміни м’яса яловичини І 
групи, то через один місяць заморожування від початку досліджень, вміст зеранолу в м’ясі зменшився на 16,3 %. 
Через 1,5 місяця кількість зеранолу зменшилася на 22,8 %, до початку досліду. Через 2 місяці на 24 % і через 3 місяці 
на 26,4 %. М’ясо яловичини ІІ групи також характеризувалося зменшенням кількості зеранолу: через 1 місяць від 
початку дослідження його кількість зменшилася на 18,4 %, через 1,5 місяці на – 25,1 % до початку досліду. Через два 
місяці дослідження кількість зеранолу, порівняно до початку досліду зменшилася на 28,5 %, а через три місяці вміст 
зеранолу у даному зразку зменшився на 29 %. Для зниження кількості зеранолу у яловичині запропоновано альтер-
нативний метод – це заморожування до – 20 °С і зберігання не менше двох місяців. 

Отже, рекомендується проводити вибірковий контроль та відбір м’яса яловичини на м’ясопереробних підприєм-
ствах для встановлення показників безпечності, а саме вмісту зеранолу.  

Ключові слова: яловичина, стимулятор росту, тест-система, зеранол, безпечність, заморожування, зберігання.   
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині усе частіше в про-
дуктах харчування використовують зареєстровані, дозволені і недозволені харчові домішки, які 
значно знижують їх вартість, зате підвищують тривалість їх зберігання роблять зовнішній ви-
гляд привабливішим для покупця. При цьому знижується поживна цінність продукції, а за всі 
ці переваги споживачі платять своїм здоров’ям [3, 4]. Для збільшення виробництва продукції та 
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зниження її собівартості, нерідко використовують різні гормональні стимулятори росту: проге-
стерон, тестостерон, естрадіол, зеранол та інші [1, 4].  Є багато публікацій та наукових дослі-
джень про шкідливість штучних гормонів, про накопичення їх у м’ясі та продуктах тваринного 
походження. Споживання такої продукції людиною впливає на обмінні процеси організму, го-
рмональний фон, ендокринну систему, порушуючи роботу організму в цілому. Порушення об-
мінних процесів призведе до порушення серцевої діяльності, окрім того існує думка, що гормо-
нальні добавки–анаболіки мають канцерогенний вплив [7, 8]. 

З інтенсифікацією тваринництва і зростанням потреб населення у м’ясі, виробники з метою 
підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, профілактики захворювань, збере-
ження якості кормів широко застосовують різні кормові добавки, лікарські та хімічні препара-
ти: амінокислоти, мінеральні речовини, ферменти, гормони, транквілізатори, антибактеріальні 
речовини, антиоксиданти, ароматизатори, барвники і т. д. Багато з них є чужорідними речови-
нами для організму людини, тому залишковий їх вміст у м’ясі, молоці та жирах може негативно 
впливати на здоров’я людини [7, 8]. Для збільшення виробництва продукції та зниження її со-
бівартості використовують різні гормональні стимулятори росту: прогестерон, тестостерон, ес-
традіол, зеранол та інші [1, 4].  Проте багато наукових досліджень вказують на шкідливість 
штучних гормонів, накопичення їх у м’ясі та продуктах тваринного походження. Гормональні 
добавки або стимулятори росту, які застосовуються в годівлі сільськогосподарських тварин, 
призводять до порушення обмінних процесів в організмі тварин і птиці, при цьому відбувають-
ся зміни структури, хімічного складу та біологічної цінності м’яса. Споживання такої продукції 
людиною впливає на обмінні процеси організму, гормональний фон, ендокринну систему, по-
рушуючи роботу організму в цілому [2]. 

У світі неоднаково ставляться до використання гормонів з відгодівельною метою. Так, у 
США дозволено шість гормонів-анаболіків (стимуляторів росту): три натуральні – тестостерон, 
прогестерон і естрадіол-17, і три синтетичні – зеранол, тренболон ацетат (TBA) і меленгестрол 
ацетат (MGA). Їх застосовують як імпланти в вухо меленгестрол, який змішують з кормом. Го-
рмони-імпланти супроводжують тварину все її життя аж до забою. У Європі категорично став-
ляться до застосування гормонів їх використання у тваринництві заборонено [6]. 

Нашу увагу привернув синтетичний стимулятор-анаболік зеранол, який відомий як α-
zearalanol, він є нестероїдним естрогеном лактонової групи резорцилової кислоти, та викорис-
товується як анаболічний агент у ветеринарній медицині [5]. Вважається, що застосування гор-
мональних препаратів потребує низки додаткових досліджень щодо їхньої токсикології, нако-
пичення у тканинах і клітинах організму, тому дослідження методів визначення гормонів та їх 
залишкових кількостей у продуктах харчування тваринного походження є актуальним для су-
часної науки та практики. 

Отже, на сьогодні час у нашій державі питання безпечності тваринної продукції регламен-
туються нормативно-правовими документами, які не передбачають визначення вміст зеранолу 
у яловичині. Крім того, в Україні не проведено моніторингові дослідження щодо наявності цьо-
го анаболіка у м’ясі ВРХ. На основі отриманих даних запропоновані відповідні поправки у за-
конодавчу базу України щодо забезпечення безпечності продукції тваринництва.  

Метою роботи було дослідження наявностіц зеранолу – стимулятора росту жуйних у яло-
вичині, яка надходить на забійні цехи Тернопільської і Львівської областей та встановити вплив 
холодильного зберігання м'яса на його вміст. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження м’яса яловичини проводили протягом 2016-
2017 рр. Для визначення кількості зеранолу було відібрано зразки м’яса яловичини, на підпри-
ємствах Львівської та Тернопільської областей. Визначення зеранолу в м’ясі проводили за до-
помогою тест-системи для імуноферментного аналізу РІДАСКРИН® Зеранол (Art. No.:R3301) 
(виробництво фірми Ар-Біофарм/R-Biopharm, Дармштадт, Німеччина).  

Основні результати дослідження. На рисунку 1 наведено дослідження з визначення чут-
ливості методу виявлення тест-системи РІДАСКРИН® Зеранол. 

Із даних рисунка 1 видно, що чутливість тест-системи становить близько 31,25 нг/кг (ppt). 
Відповідно до запису протоколу межа виявлення становить 220 нг/кг (ppt) зеранолу, враховую-
чи фактор розведення 5 (при більшому розведення, під час  заморожування і  високих концент-
рацій зеранолу).  



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

158 

 
 

Рис. 1. Діапазон вимірювань зеранолу тест-системою РІДАСКРИН® Зеранол. 

 
Для виявлення наявності надходження на переробку м’яса із вмістом зеранолу нами було 

досліджено 25 проб м’яса, відібраних від яловичини на м’ясопереробних підприємствах: ТОВ 
"М’ясопродукт МПК" Тернопільського району Тернопільської області, МП "Плай" Пустоми-
тівського району Львівської області, ТзОВ "Пустомити м’ясо" Пустомитівського району Львів-
ської області, ПП "Федорів" Тернопільського району Тернопільської області, ПП "Пташник" 
Тернопільського району Тернопільської області. Результати досліджень наведено в таблиці 1 та 
на рисунку 2.  

 
Таблиця1 – Моніторинг м’ясної сировини на вміст зеранолу, n=25 

Відібрано на дослідження 2016-2017 р.р. 
Кількість  

позитивних проб 
Кількість  

негативних проб 

Всього зразків 25 8 17 

 
Як показують дані (табл. 1 рис. 2), кількість позитивних проб становила 36 %, а нижче межі 

виявлення зеранолу 0,062 мкг/кг, тобто негативних  ‒ 64 %. Також виявлені проби, в яких вміст 
зеранолу був нижчим межі цього методу – це вказує на те, що згідно з чутливістю методу ці 
проби відносимо до негативних, тобто зеранол відсутній. Проте були виявлені проби, в яких 
вміст зеранолу був високий. Так, виявлено два підприємства з найвищим вмістом зеранолу: це 
– яловичина МП "Плай" ‒ яловичина І, та ПП "Федорів" ‒ яловичина ІІ. 

Таким чином дослідження виявили надходження на переробку м’яса яловичини, яке містить 
гормон стимулювання приросту живої маси – зеранол.  

Враховуючи те, що питання наявності залишків гормональних препаратів у харчових про-
дуктах надзвичайно актуальне, перед нами постала проблема, як знизити кількості зеранолу у 
м’ясі. Для цього було досліджено вплив охолодження і заморожування та термінів зберігання 
м’яса на кількісний вміст зеранолу. Тому м’ясо з підприємств, в якому виявили високі концент-
рації зеранолу піддали подальшим дослідженням.  
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Рис. 2. Виявлення позитивних проб на вміст зеранолу у яловичині 

 
Для цього на першому етапі частину однієї і тієї ж проби охолоджували і витримували за 

температури + 2…+ 4 °С в холодильнику протягом 5 діб та визначали вміст зеранолу. Результа-
ти досліджень наведено на рисунку 3. 

 
Рис. 3. Вплив зберігання яловичини в охолоджуваному стані  

за температури + 2…+ 4 °С на вміст зеранолу. 

  
Результати досліджень (рис. 3) встановили, що кількісний вміст зеранолу після 16–добового 

зберігання яловичини в охолодженому стані не призводить до його зменшення в м’ясі. Отже, 
метод охолодження для зниження кількості зеранолу виявився неефективним. 

Наступним етапом наших досліджень було встановити вплив заморожування і зберіган-
ня яловичини на вміст зеранолу. Для цього проби у яких виявлено високий вміст зеранолу 
піддали заморожуванню за температури –20 °С. Зразки у яких виявлено зеранол заморожу-
вали і досліджувалися за схемою в процесі зберігання: через один місяць, півтора, два та 
три місяці після початкового дослідження. Усі зразки зберігали в окремих контейнерах, за 
однакових температурних режимів, в окремій морозильній камері. Результати досліджень 
наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Динаміка зміни зеранолу в замороженій яловичині під час зберігання за температури -20 °С 

№ Час дослідження яловичини, місяці Уміст зеранолу, мкг/кг 

На початку дослідження 
1 Яловичина І 12,67±0,035 
2 Яловичина ІІ 9,22±0,241 

Через один місяць від початку дослідження 
1 Яловичина І 10,60±0,18* 
2 Яловичина ІІ 7,52±0,24* 

Через 1,5 місяці від початку дослідження 
1 Яловичина І 9,78±0,061* 
2 Яловичина ІІ 6,90±0,075* 

Через 2 місяці від початку дослідження 
1 Яловичина І 9,62±0,111* 
2 Яловичина ІІ 6,59±0,2* 

Через 3 місяці від початку дослідження 
1 Яловичина І 9,32±0,33* 
2 Яловичина ІІ 6,54±0,16* 

Примітка: *р < 0,05 –  до початкової кількості.  
 

Із даних таблиці 2 видно, що повністю знизити кількість зеранолу у м’ясі не вдається. Проте 
його кількість значно зменшується в процесі заморожування. Так, якщо охарактеризувати зміни 
м’яса яловичини І, то через один місяць заморожування і від початку досліджень вміст в м’ясі 
зеранолу зменшився на 16,3 %. Через 1,5 місяця кількість зеранолу зменшується на 22,8 %, до 
початку досліду. Через 2 місяці – на  24 % і через 3 місяці – на  26,4 %. 

М’ясо яловичини ІІ також характеризується зменшенням кількості зеранолу: через 1 місяць 
від початку дослідження його кількість зменшилася на 18,4 %, через 1,5 місяця  – на 25,1 % до 
початку досліду. Через два місяці дослідження кількість зеранолу, порівняно до початку дослі-
ду зменшилася на 28,5 %, а через три місяці вміст зеранолу у цьому зразку зменшився на 29 %.  

Отже, за результатами досліджень встановили, що заморожування м’яса позитивно впливає на 
зміни вмісту зеранолу, тобто в процесі заморожування і зберігання достовірно зменшується його 
кількість. Так найбільш виражені зміни відмічали на початку процесу заморожування, а саме через 
один місяць зберігання в обох зразках. При цьому кількість зеранолу зменшилася у зразках м’яса 
яловичини І та ІІ на 16,3 і 18,4 %, відповідно. Процес зниження кількості спостерігався і протягом 
наступних періодів через 1,5; 2 та 3 місяці зберігання, про те із  меншою інтенсивністю.  

Тому нами рекомендується проводити моніторинг, вибірковий контроль та відбір м’яса 
яловичини на м’ясопереробних підприємствах для встановлення показників безпечності, а саме 
вмісту зеранолу. Для зниження його кількості у виявлених зразках нами пропонується як альте-
рнативний метод заморожування і зберігання, не менше двох місяців.  

Проведення планового моніторингу дасть змогу відстежувати і аналізувати ситуацію щодо 
зеранолу в Україні. Отже, проблема харчової безпечності та оцінки потенційних ризиків м’яса 
надзвичайно складна і потребує внесення вимог щодо контролю цього синтетичного препарату 
в нормативні правові акти України. 

Висновки. 1. Встановлено, що в середньому 36 % проб яловичих туш, що надходять на пе-
реробку, містили стимулятор приросту маси жуйних синтетичний стимулятор-анаболік зера-
нол, тобто нижче межі виявлення зеранолу 0,062 мкг/кг. Виявлені проби, в яких вміст зеранолу 
був нижчим межі цьогоь методу – це вказує на те, що згідно з чутливістю методу ці проби від-
носили до негативних, тобто зеранол відсутній. 

2. Виявлено, що заморожування м’яса позитивно впливає на зміни вмісту зеранолу, тобто в 
процесі заморожування і зберігання достовірно зменшується його кількість. Так найбільш ви-
ражені зміни відмічали на початку процесу заморожування, а саме через один місяць зберігання 
в обох зразках. При цьому кількість зеранолу зменшилася у зразках м’яса яловичини І та ІІ на 
16,3 і 18,4 %, відповідно. Процес зниження кількості спостерігався і протягом наступних періо-
дів через 1,5; 2 та 3 місяці зберігання, проте із  меншою інтенсивністю.  

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методів зниження кількісного 
вмісту зеранолу у яловичині під час її холодильного зберігання та внесення змін у законодавчу 
базу щодо контролю залишкових кількостей зеранолу у яловичині.  
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Оценка мяса говядины на наличие зеранол - стимулятор роста жвачных и влияние технологии хранения 

на его содержание 
Салата 
Целью работы было исследовать наличие зеранол - стимулятора роста жвачных в говядине, которая поступает 

на убойные цеха Тернопольской и Львовской областей и определить влияние холодильного хранения мяса на его 
содержание. 

Установлено, что в среднем 36% проб говяжьих туш, поступающих на переработку, содержали стимулятор при-
роста массы жвачных - синтетический стимулятор-анаболик зеранол, то есть ниже предела обнаружения зеранол 
0,062 мкг / кг. Установлено, что количественное содержание зеранол в говядине после 16 суточного хранения при 
температуре + 2 ... + 4 ° С в холодильнике не приводит к его уменьшению. Поэтому, метод охлаждения для сниже-
ния количества зеранол оказался неэффективным. 

Проведены исследования по определению влияния замораживания при температуре -20 ° С и срока хранения говяди-
ны в течение 4 мес. на содержание зеранол. Установлено, что полностью снизить количество зеранол в мясе не удается, 
однако его количество значительно уменьшается в процессе замораживания. Если охарактеризовать изменения мяса говя-
дины I группы, то через месяц замораживания от начала исследований, содержание зеранол в мясе уменьшился на 16,3%. 
Через 1,5 месяца количество зеранол уменьшилась на 22,8%, до начала опыта. Через 2 месяца на 24% и через 3 месяца на 
26,4%. Мясо говядины II группы также характеризовалось уменьшением количества зеранол через 1 месяц после начала 
исследования его количество уменьшилось на 18,4%, через 1,5 месяца на - 25,1% к началу опыта. Через два месяца иссле-
дования количество зеранол, по сравнению с начала опыта уменьшилась на 28,5%, а через три месяца содержание зеранол 
в данном образце уменьшился на 29%. Для снижения количества зеранол в говядине предложен альтернативный метод - 
это замораживание до - 20 ° С и хранения не менее двух месяцев. 

Итак, рекомендуется проводить выборочный контроль и отбор мяса говядины на мясоперерабатывающих пред-
приятиях для установления показателей безопасности, а именно содержания зеранол. 

Ключевые слова: говядина, стимулятор роста, тест-система, зеранол, безопасность, замораживания, хранения. 
 

Evaluation of beef meat for the presence of zeranol - a ruminants growth stimulator and the influence of storage 
technology on its content  

Salata V. Z. 
Nowadays, more often in food are used registered, authorized and unauthorized food additives, which significantly re-

duce their cost, but increase the duration of their storage, make the appearance more attractive to the buyer. This reduces the 
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nutritional value of products, and for all these benefits, consumers pay by their health. To increase production and reduce its 
cost, often use various hormonal growth stimulants: progesterone, testosterone, estradiol, zeranol and others. Many publica-
tions and scientific studies indicate the harmfulness of artificial hormones, the accumulation of them in meat and products of 
animal origin. The consumption of such products by a person affects metabolic processes of the organism, hormonal back-
ground, endocrine system, breaking the work of the organism as a whole. Violation of metabolic processes leads to a disturb-
ance in cardiac activity, besides, it is believed that hormonal anabolic supplements have carcinogenic effects. 

The purpose of the work was to investigate the presence of zeranol, a growth stimulator for ruminants in beef, which ar-
rives at the slaughter shops of the Ternopil and Lviv regions and to determine the effect of refrigeration of meat on its con-
tents. The determination of zeranol in meat was carried out using a test system for the immune enzyme analysis of 
RIDASCRIN® Zeranol (manufactured by Ar-Biopharm / R-Biopharm, Darmstadt, Germany). The sensitivity of the test sys-
tem is about 31,25 ng / kg (ppt). It was found that on average 36% of samples of beef carcasses coming to be processed, con-
tained a stimulant for increasing the weight of the ruminant synthetic stimulant-anabolic zeranol, that is below the detection 
limit of zeranol 0,062 µg / kg. Samples were detected, in which the content of zeranol was lower than the limit of this meth-
od, indicates that, according to the sensitivity of this method, these tests were attributed to negative ones, that is, zeranol is 
absent. Two companies with the highest content of zeranol were also found: it is a beef of the SE "Plai", and PE "Fedoriv". 

It was established that the quantitative content of zeranol in beef after 16 days of storage at a temperature of +2 ... + 4 ° 
С in the refrigerator does not reduce it. Therefore, the cooling method to reduce the amount of zeranol was ineffective. 

A search was carried out to determine the influence of freezing at a temperature of - 20 ° C and a shelf life of beef for 4 months. 
on the content of zeranol. It is established that it is not possible to completely reduce the amount of zeranol in the meat. However, its 
amount decreases significantly in the process of freezing. So, if characterize the changes in beef and group I meat, then after one 
month of freezing from the beginning of the research, the content of zeranol in meat decreased by 16,3%. In 1,5 months, the amount 
of zeranol was decreased by 22,8%, before the start of the experiment. In 2 months, on – 24% and in 3 months on – 26,4%. 

Beef meat of group II was also characterized by a decrease in the amount of zeranol: so in 1 month from the beginning 
of the search its amount was decreased by 18,4%, in 1,5 months – by 25,1% before the start of the experiment. In two months 
of the search, the amount of zeranol was decreased by 28,5% compared with the beginning of the experiment, and in three 
months the content of zeranol in this sample was decreased by – 29%. 

Consequently, the research results showed that meat freezing has a positive effect on changes in the content of zeranol, that is, 
in the process of freezing and storage, its amount is significantly reduced. So the most pronounced changes were noted at the begin-
ning of the freezing process, namely, after one month of storage in both samples. At the same time, the amount of zeranol was de-
creased in beef samples of I and II group by 16,3 and 18,4%, respectively. The process of reducing the number was observed and 
during subsequent periods, in one and a half months two and three months of storage, with a lower intensity. It is proposed to reduce 
the amount of zeranol in the beef alternative method – it is freezing up to - 20 ° C and storage, not less than two months. 

Consequently, monitoring, sampling and selection of beef meat is recommended at meat processing plants for the estab-
lishment of safety indicators, namely the content of zeranol. Conduct of planned monitoring will allow you to track and ana-
lyze the situation with zeranol in Ukraine. The problem of food safety and the assessment of potential meat risks is extremely 
complicated and requires the introduction of requirements for control of this synthetic drug in the normative legal acts of 
Ukraine. It is also proposed to conduct research on the development of methods for reducing the quantitative content of ze-
ranol in beefmeat during its refrigeration. 

Key words: beef, growth stimulator, test system, zeranol, safety, freezing, storage. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПІДБІР БЕЗПЕЧНИХ ТА 

ЕФЕКТИВНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО  
ЗАСОБУ ЩОДО ВІРУСУ МІКСОМАТОЗУ КРОЛІВ  

 

Стаття присвячена вивченню токсичності та віруліцидної активності дезінфікуючого препарату на основі нано-
частинок срібла, бензалконіум хлориду та ефірних олій, який можна застосовувати у присутності кролів у разі спа-
лаху або профілактики міксоматозу кролів. Комбінації ефірних олій та їх поєднань з іншими хімічними речовинами 
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знижують ризик розвитку бактеріальної стійкості до препаратів. Мікроорганізми за тривалого контакту з ефірними 
оліями практично не виробляють до них стійкості, що доведено на прикладі ефірних олій чебрецю, піхти, евкаліпту. 
Повільний розвиток резистентності до ефірних олій є суттєвою перевагою рослинних ароматичних речовин над ан-
тибіотиками. Встановлено, що засіб малотоксичний, його доза ЕЛД50 становить 4550 - 5500 мг/кг. У концентрації 0,2 
та 0,5 % засіб має виражену віруліцидну активність і за експозиції 30 хв повністю інактивує вірус міксоматозу кро-
лів. На підставі результатів вивчення токсичності та віруліцидної активності, його можна рекомендувати для дезін-
фекції кролівничих ферм у присутності кролів.  

Ключові слова: віруліцидна активність, дезінфікуючий засіб, дезінфекція, кролі, міксоматоз, токсичність  
  

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікації. Міксоматоз кроліввисоко 
контагіозна вірусна хвороба кролів, збудником якої є ДНК-вмісний вірус родини Poxviridae ро-
ду Leporipoxvirus. Хвороба досить поширена в багатьох країнах світу та наносить значних збит-
ків кролівництву. Складовою частиною комплексу протиепізоотичних заходів є дезінфекція та 
дезінсекція приміщення, інвентрарю по догляду за тваринами, транспортних засобів, спрямова-
них на знищення вірусу та його переносників – членистоногих комах [1, 2]. 

Особливу увагу звертають на вибір препарату, мету та метод дезінфекції, особливості збуд-
ника хвороби, епізоотичний стан господарства та місце його знаходження. Істотне значення  
при цьому має склад дезінфікуючого засобу: поєднання активнодіючої та комбінації допоміж-
них речовин. У разі правильного вибору підвищується активність дезінфікуючого препарату за 
рахунок синергійного ефекту; зменшується кількість використовуваної активнодіючої речови-
ни та зменшуються чи усуваються негативні властивості, такі як запах, токсичність, недостатнє 
біологічне руйнування [3‒6, 12, 17, 19]. 

Ароматичні олії також володіють лікувально-профілактичними властивостями за хвороб 
органів дихальної системи. Позитивний вплив цих олій пояснюється антисептичними, бактери-
цидними і бронхолітичними властивостями [7‒10, 11, 13, 14]. 

Вірус міксоматозу кролів чутливий до впливу ефірів, 3 % розчину їдкого натру, формаліну 
зі вмістом формальдегіду 3 %, освітленого розчину хлорного вапна зі вмістом 2 % активного 
хлору та інших. Проте, застосування цих засобів обмежується тим, що їх можна використову-
вати тільки за відсутності тварин у приміщенні. Особливістю проведення дезінфекції на кролі-
вничих фермах є те, що часто доводиться виконувати її у присутності тварин. Звичайно ж, при 
цьому дезінфектант має бути нетоксичним для тварин і не мати або мати мінімальний негатив-
ний вплив на хутро тварин [1, 15, 16, 20‒23]. 

Мета роботи – провести експериментальні дослідження з визначення віруліцидної актив-
ності дезінфікуючого засобу Барез на основі ефірних олій рослин: чебрецю, піхти, евкаліпту, 
наночастинок металів та бензалконія хлориду, який можна було б застосовувати у присутності 
кролів, визначити його віруліцидну концентрацію для інактивації вірусу міксоматозу кролів. 

Матеріал і методи досліджень. Дослід було проведено у три етапи. Спершу на основі попере-
дніх бактеріологічних (тест-культурах мікроорганізмів) та токсикологічних досліджень (лаборатор-
них тваринах) було визначено LD50  дезінфектанту Барез, який за результатами експериментів тео-
ретично міг би інактивувати вірус міксоматозу і при цьому не завдати шкоди кролям [4‒8].  

На другому етапі обраний засіб був досліджено in vitro на токсичність та віруліцидну акти-
вність. Токсичність засобів досліджували на курячих ембріонах згідно з методичними рекомен-
дацями [9]. 

Дослідження віруліцидної активності проводили суспензійним методом з використанням 9- 
денних курячих ембріонів для визначення залишкової інфекційності вірусів міксоматозу кролів 
(штам Слобідський – 14).  

У дослідах з визначення віруліцидної активності використовували такі концентрації дезін-
фектанту: 0,1; 0,2; 0,5 та 1,0 %. 

Вірусовмісну рідину змішували з рівним об’ємом відповідного розчину дезінфектанту, ви-
тримували 15, 30, і 60 хв. 

Після вказаної експозиції проби розводили десятковим кроком у фізіологічному розчині та 
інфікували 9- денні курячі ембріони об'ємом по 0,2 мл в хоріоалантоїсну порожнину, викорис-
товуючи по 4 ембріони на кожне розведення. Також як контроль використовували 9- денні ку-
рячі ембріони, які інфікували вірусом міксоматозу кролів. 

На третьому етапі пробами, у яких вірус було повністю інактивовано, інфікували кролів за 
допомогою двоголового ін'єктора внутрішньошкірно шляхом проколу шкіри на вушній ракови-
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ні. Для дослідження кожного засобу було взято по 3 кролі, як контроль 3- кролів інфікували 
вірулентним штамом вірусу міксоматозу кролів штам Слобідський – 14 в дозі 1000 ІКД50. 

Основні результати дослідження. Встановлено, що дезінфікуючий засіб Барез малотокси-
чний для курячих ембріонів, ЕЛД50 4550 ‒ 5500 мг/кг.   

При застосуванні засобу Барез у концентрації 0,2 % суспензійним методом з вірусом міксо-
матозу кролів за експозиції 15 хв інактивували до 98,5 % від загальної кількості вірусних час-
ток, а за 30 хв  експозиції відбувається повне знезараження суміші від вказаних вірусів. 

Концентрації Барез 0,5 ‒ 1,0 % забезпечували повну інактивацію вірусу  міксоматозу кролів 
навіть за експозиції 15 хв. 

Наявність білкових компонентів у суспензії суттєво не впливало на знезаражуючу актив-
ність засобу. 

Подальші досліди проведені з визначення ефективності засобу Барез щодо знезаражування 
поверхонь від вірусу  міксоматозу кролів, і отримано позитивні дані віруліцидного ефекту да-
ного дезінфектанту. Результати проведених досліджень наведені в таблиці.  

 
Таблиця 1 – Інактивація вірусу  міксоматозу кролів за допомогою засобу Барез 

Експозиція 
(хв) 

Концентрація засобу, % 

0,1 0,2 0,5 1,0 

15 
103,8* 

41,5%** 
101,1 

98,5% 
0 

100% 
0 

100% 

30 
101,6 

88% 
0 

100% 
0 

100% 
0 

100% 

60 
100,9 

99,0% 
0 

100% 
0 

100% 
0 

100% 

Примітка: Вихідний титр вірусу міксоматозу кролів 106,8 ТКІД50/см
3; * - чисельник – залишкова інфекційність 

вірусу в lg ТКІД 50/см
3; ** - знаменник – ефективність інактивації вірусу, %. 

 
Кролі інфіковані сумішшю засіб 0,5 %+вірус міксоматозу за 30 хвилинної інкубації протягом 7 

діб спостереження залишилися живими і клінічно здоровими. При цьому кролі інфіковані необроб-
леним вірусом захворіли з проявом клінічної картини, характерної для міксоматозу кролів.  

Висновки. Дезінфікуючий препарат Барез у концентрації 0,2 та 0,5 % є виражену віруліци-
дну активність і за експозиції 30-60 хв повністю інактивує вірус міксоматозу кролів. 

Досліджений засіб малотоксичний, що підтверджено дослідами in vitro, ЕЛД50 становить 
4550 - 5500  мг/кг . 

На підставі результатів вивчення токсичності та віруліцидної активності засобу Барез, його 
можна рекомендувати для дезінфекції кролівничих ферм у присутності тварин.  
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Экспериментальный подбор безопасных и эффективных концентраций дезинфицирующего средства от-

носительно вируса миксоматоза кроликов  
Коваленко В.Л., Напненко О.О., Гаркавенко В.Н. 
Статья посвящена изучению токсичности и вирулицидной активности дезинфицирующего препарата на основе 

наночастиц серебра, бензалкониум хлорид и эфирных масел, который можно применять в присутствии кроликов в 
случае вспышки или профилактики миксоматоза кроликов. Комбинации эфирных масел и их сочетаний с другими 
химическими веществами снижают риск развития бактериальной устойчивости к препаратам. Микроорганизмы при 
длительном контакте с эфирными маслами практически не вырабатывают к ним устойчивости, что доказано на при-
мере эфирных масел чабреца, пихты, эвкалипта. Медленное развитие резистентности к эфирных масел является су-
щественным преимуществом растительных ароматических веществ перед антибиотиками. Установлено, что средст-
во малотоксичен, его доза ЕЛД50 составляет 4550 - 5500 мг/кг. В концентрации 0,2% и 0,5% средство обладает вы-
раженным вирулицидную активность и при экспозиции 30 мин полностью инактивирует вирус миксоматоза кроли-
ков. На основании результатов изучения токсичности и вирулицидной активности, его можно рекомендовать для 
дезинфекции кролиководческих ферм в присутствии кроликов. 

Ключевые слова: вирулецидная активность, дезинфицирующее средство, дезинфекция, кролики, миксоматоз, 
токсичность 

 
Experimental selection of safe and effective concentrations of disinfecting means relating to the rabbit micsoma-

tosis virus  
Kovalenko V., Napnenko O., Garkavenko V. 
Myxomatosis is a highly contagious viral disease of rabbits, the causative agent of which is the DNA-containing virus of 

the Poxviridae family of the genus Leporipoxvirus. 
Rabbit myxomatosis virus sensitive to esters, 3 % sodium hydroxide solution, formalin with formaldehyde content of 3 

%, lightened chlorinated lime solution containing 2 % active chlorine, and others. However, the use of these agents is limited 
to the fact that they can be used only in the absence of animals in the room.  

 The purpose of the work is to conduct experimental studies to determine the virilidine activity of disinfectant that could 
be used in the presence of rabbits to determine its virilidine concentration to inactivate the rabies myxomatosis virus. 

The experiment was conducted in three stages. First, on the basis of the literature data, a disinfectant was selected that 
could theoretically inactivate the myxomatosis virus and not damage the rabbits. 

At the second stage, the selected agents were tested in vitro for toxicity and virilidic activity. Toxicity of the agents was 
investigated in chick embryos according to the methodological recommendations. 

Studies of virilidic activity were carried out using a suspension method using 9-day chicken embryos to determine the 
residual infectivity of rabbit myxomatosis viruses (Slobidsky strain - 14). 

In experiments with the determination of virilidic activity, the following concentrations of disinfectant were used: 
0.1; 0.2; 0.5 and 1.0%. 

The virus-containing liquid was mixed with an equal volume of the appropriate disinfectant solution, withstand 15, 30, 
and 60 minutes. 
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After this exposure, the samples were diluted in a decimal step in a physiological solution and infected 9-day chicken 
embryos in a volume of 0.2 ml in the chorioalantoic cavity using 4 embryos at each dilution. Also 9-day chicken embryos, 
which were infected by rabies myxomatosis virus, were used as control. 

In the third stage, samples in which the virus was completely inactivated, was infected with rabbits by the use of a two-
headed injector intradermally by puncture of the skin on the auricle. 

Three rabbits were taken for the study of each agent, as control, they were infected with the virulent strain of mycelotic 
mosomatosis in the Slobodian strain - 14 in a dose of 1000 IRD50. 

It was found that all three selected agents (or one) were low-toxic for chicken embryos, ELD50 was set to 4550 - 5500 
mg/kg for the product. 

When using Barez in a concentration of 0.2% suspension, the rabbit myxomatosis virus was exposed to 15 minutes in 
exposure to 98.5% of the total amount of viral particles, and at 30 minutes of exposure the complete decontamination of the 
mixture from these viruses was complete. 

Concentrations (name - active substance) from 0.5 % to 1.0 % ensure complete inactivation of the rabbit myxomatosis 
virus even after exposure for 15 minutes. The presence of protein components in the suspension did not significantly affect 
the decontaminant activity of the agent. 

Rabbits infected with a mixture of 0.5 % + virus + myxomatosis virus after 30 minutes of incubation for 7 days of ob-
servation remained alive and clinically healthy. 

A sample of 0.2 % and 0.5 % concentration has a pronounced virulithic activity and an exposure of 30-60 minutes. com-
pletely inactivates rabies myxomatosis virus.  

The investigated drug is low-toxic, which is confirmed by experiments in vitro, ELD50 is 4550 - 5500 mg/kg.  
Based on the results of the study of toxicity and virilidic activity of the product, it can be recommended for disinfection 

of rabbit farms in the presence of animals. 
Key words: virulocidal activity, disinfectant, disinfection, rabbits, myxomatosis, toxicity 
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГНІЙНИХ РАН У СОБАК ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ  
 

Наведена клініко-морфологічна характеристика гнійних ран у собак за різних методів лікування. Для лікування 
гнійних ран у собак дослідної групи використовували янтарну кислоту в дозі 0,1 г/кг маси тіла тварини, у тварин 
контрольної групи − 5 % розчин глюкози в дозі 10 мл/кг маси тіла. Додатково тваринам обох груп, після первинної 
хірургічної обробки, рани промивали розчином 3 % перекису водню в дозі 100 мл, потім розчином хлоргексидину в 
кількості 100 мл, накладали провізорні шви, вводили через пасивний дренаж мазь „Левомеколь“ двічі на добу у дозі 
0,5 мл на 1 см2 площі ранової поверхні. Описано методику проведення гістологічних досліджень. За результатами 
гістологічного дослідження ранового процесу у собак дослідної групи на 3-тю добу лікування виявлено чіткий дема-
ркаційний вал на межі між здоровими та ушкодженими тканинами, в той час як у тварин контрольної групи демар-
каційна зона не мала чітких меж. На 7-му добу лікування у дослідній групі встановлено виражені регенеративні про-
цеси базального шару клітин, а на 10-ту − спостерігається чітка диференціація шарів шкіри та відновлення похідних, 
на відміну від тварин контрольної групи, у яких ці процеси були слабко виражені. Застосування янтарної кислоти 
для комплексного лікування гнійних ран у собак сприяє швидшому перебігу регенеративних процесів у зоні раново-
го дефекту та скорочує термін лікування в 1,2 рази (p<0,001) порівняно з тваринами, яким використовували 5 % роз-
чин глюкози.  

Ключові слова: янтарна кислота, гнійні рани, лікування, гістологічне дослідження, клінічне дослідження, собаки. 
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. За сучасними даними у 
розрізі хірургічної патології травматизм складає 42-55 % [1-3]; при цьому рани становлять 9,9-
18 % хірургічно хворих тварин [4]. Рани часто ускладнюються гнійно-запальними процесами 
[5-8]. Рановий процес є складним та тривалим. Загоєння ран характеризується клінічними, біо-
хімічними та морфологічними змінами [9-11], тому вивченню питань патогенезу та лікування 
гнійних ран присвячено багато робіт [12-17]. Розвиток гнійного запалення в ранах супроводжу-
ється комплексом складних взаємопов’язаних змін зі зниженням загальної та імунної реактив-
ності організму [18-21]. Для їх усунення необхідні засоби, що мають протизапальні, антиокси-
дантні, антигіпоксичні, імуностимулюючі властивості. Такими засобами може бути янтарна 
кислота та препарати на її основі. 

Перебіг та ефективність лікування гнійно-запального процесу залежить від обширності по-
шкодження тканин і органів, характеру ранової інфекції, тривалості дії на рану пошкоджуючих 
факторів, величини крововтрати, стану організму та його резистентності, повноцінної годівлі 
тварин, а також ефективності обраного лікування. 

У процесі загоєння ран виникає необхідність його постійного моніторингу для своєчасної 
діагностики ускладнень, характеру та спрямованості перебігу запально-регенеративних проце-
сів за допомогою гістологічних досліджень [22-23]. Відомо, що у собак спостерігається гнійно-
ферментативне очищення ран, яке характеризується добре вираженими гнійно-ексудативними 
явищами, надмірною еміграцією лейкоцитів, активним фагоцитозом та гістолізом мертвих тка-
нин за рахунок тканинних і мікробних ферментів. Одночасно в рані формується клітинний 
барʼєр, який попереджає міграцію мікрофлори у здорові тканини [24].  

Метою досліджень було вивчити морфологічну та гістологічну характеристики гнійних ран 
у собак за використання янтарної кислоти та 5 % розчину глюкози. 

Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для дослідження були безпородні собаки із 
гнійними ранами, які поступали на лікування у хірургічну клініку факультету ветеринарної ме-

                                                      
© Ільніцький М.Г., Гєрдєва А.О., 2018. 
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дицини Білоцерківського НАУ. Тварин розподілили на дослідну (n=18) і контрольну (n=15) 
групи. Тваринам дослідної групи згодовували янтарну кислоту в дозі 0,1 г/кг маси тіла індиві-
дуально протягом 5 діб. Тваринам контрольної групи внутрішньовенно вводили 5 % розчин 
глюкози в дозі 10 мл/кг маси тіла протягом 5 діб. Тваринам обох груп, після первинної хірургі-
чної обробки, рани промивали розчином 3 % перекису водню в дозі 100 мл, потім розчином 
хлоргексидину в кількості 100 мл, накладали провізорні шви, вводили через пасивний дренаж 
мазь „Левомеколь“ двічі на добу у дозі 0,5 мл на 1 см2 площі ранової поверхні. 

Клінічне дослідження собак передбачало щоденне встановлення загального стану тварин, 
проведення термометрії та дослідження зони патологічного процесу, з врахуванням терміну 
перебігу ранового процесу. 

Гістологічне дослідження передбачало відбір ранових біоптатів (n=45) від собак із гнійними ра-
нами шкіри та мʼяких тканин до лікування, на 3-, 7-, 10- та 14-ту доби лікування. Тканинний мате-
ріал після відбору фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну. У подальшому біоптати про-
мивали у воді, зневоднювали, просвітляли у спирт-ксилоловому розчині, заливали у парафінові 
блоки та виконували серію гістологічних зрізів на санному мікротомі, товщиною 5-10 мкм. Гісто-
логічні дослідження проведені в умовах Одеського обласного патолого-анатомічного бюро, Одесь-
кого філіалу Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи та за участю лікаря ветеринарної медицини Г.К. Бігдан. 

Основні результати досліджень. За результатами проведених клінічних досліджень до по-
чатку лікування у тварин виявляли гіперемовані, набряклі, болючі, іноді помірно болючі ділян-
ки країв, стінок рани та оточуючих її тканин з підвищеною місцевою температурою. Зяючі рани 
в своїх порожнинах містили велику кількість гнійного ексудату неприємного запаху, разом з 
некротизованими масами. В деяких випадках були наявні кармани, що ускладнювали їх дрену-
вання. Площа гнійних ран становила в середньому 15-18 см2. За гістологічного дослідження 
встановлені зміни, які характерні для стадії формування абсцесів в товщі ураженої тканини. 
Помітно чітке розмежування ділянки ураження на зону лейкоцитарного інфільтрату та власне 
тканини дерми. В просвіті рани виявляється некротичний детрит. Наявність ознак накопичення 
тканинної рідини свідчить про інтенсивну ексудацію та розвиток ранового набряку. 

На 3-тю добу перебігу ранового процесу у собак дослідної групи відмічали незначну болю-
чість країв рани, помірний набряк та гіперемію навколоранових тканин. Дренажі із ран видаля-
ли в середньому на 3−4 добу лікування, це було в 1,2 рази (p<0,05) швидше, порівняно з твари-
нами контрольної групи (табл. 1). В той час у тварин контрольної групи на 3-тю добу ранового 
процесу спостерігали незначний набряк тканин, була наявна гіперемія тканин, відзначалася бо-
лючість ділянки рани. В порожнині рани виявлено незначну кількість гнійного ексудату. Дре-
нажі із ран видаляли в середньому на 4−5 добу лікування. Показники температури тіла були в 
межах верхньої границі норми.  

 
Таблиця 1 − Динаміка тривалості лікування собак із гнійними ранами 

Група тварин 
Кількість 
голів 

Повне очищення від  
гнійного ексудату (доба) 

Термін лікування 
 (доба) 

Дослідна  
(янтарна кислота) 

 
18 

 
3,5±0,16* 

 
9,0±0,24*** 

Контрольна 
(5 % р-н глюкози) 

 
15 

 
4,2±0,29 

 
11,2±0,35 

Примітка: * – p<0,05; *** – p<0,001, порівняно з контрольною групою. 
 

За гістологічного дослідження у тварин дослідної групи, у рановому біоптаті виявлено чіт-
кий демаркаційний вал на межі між здоровими та ушкодженими тканинами, що характеризує 
початок другої фази ранового процесу. Демаркаційна зона складається із макрофагів та незнач-
ної кількості еозинофілів. В той час як у тварин контрольної групи демаркаційна зона в ділянці 
ушкоджених та здорових тканин не мала чітких меж. У рановому біоптаті наявний детрит та 
тромбічні маси. Запальний інфільтрат дерми в зоні рани містив переважно ядра лейкоцитів, фі-
брин та детрит. 

У собак дослідної групи на 7-му добу лікування встановлено, що набряк та гіперемія ран відсу-
тні, на дотик больової реакції не спостерігалось. Наявність епітеліального обідка свідчило про за-
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кінчення стадії грануляції. В середньому шви знімали на 9,0±0,24 добу лікування (p<0,001). Тоді ж 
як на 7-му добу ранового процесу у тварин контрольної групи спостерігали незначний набряк і гі-
перемію країв рани, під час пальпаторного дослідження виявлена помірна болючість. В деяких міс-
цях виявлено незначне зяяння рани, проте більшість її країв були зближені.  

У структурі біоптатів тварин дослідної групи на 7-му добу лікування відмічалось значне 
очищення ран від некротичних мас. Виражені регенеративні процеси базального шару клітин в 
ділянці ушкодження та наростання епідермісу за рахунок розмноження продукуючого шару. На 
межі з неушкодженою ділянкою в дермі зберігається набряк, формується захисний волокнис-
тий барʼєр. Відбувається диференціація фібробластів і фіброцитів, а в тканинах зростає кіль-
кість волокно продукуючих клітин, капілярів і судин, які забезпечують кровопостачання ділян-
ки рани. Періартеріальна сполучна тканина інфільтрована малодиференційованими клітинами 
та лімфоцитами. 

На 7-му добу лікування у собак контрольної групи відмічали ушкоджену ділянку шкіри, яка 
містить гнійно-некротичний субстрат зі змертвілими клітинами, з великою кількістю лейкоци-
тів в запальному інфільтраті. Межі епідермісу і дерми згладжені. Значна частина стінки рани 
знаходиться в стані набряку, відбувається розшарування волокон та утворення порожнин, запо-
внених ексудатом. Наявна незначна регенерація капілярів та судин різного діаметра. Клітинний 
склад в товщі стінки рани поліморфний, наявні лейкоцити та клітини з пікнотичними ядрами, 
зʼявляються фібробласти, фіброцити, поодинокі волокнисті структури. 

Отримані результати клінічного дослідження 10-тої доби лікування у тварин дослідної гру-
пи свідчать про повне закінчення фази запалення та розвиток регенеративних процесів. Краї 
рани були зближеними та повністю епітелізованими. Водночас у тварин контрольної групи бо-
льова реакція навколоранових тканин була відсутня, зберігався помірний набряк. На деяких 
ділянках рани було наявне незначне зяяння, порожнина виповнювалася грануляційною ткани-
ною. В середньому шви знімали на 11,2±0,35 добу лікування.  

Гістологічно на 10-ту добу ранового процесу тварин дослідної групи відбувалося зрощення 
країв рани. На поверхні рани переважав епітеліальний пласт різної товщини, епітелій практич-
но закрив зону формування рубця. Відбувається відновлення похідних шкіри. Виявлено замі-
щення ранового дефекту фібробластами та фіброцитами, з різною кількістю лімфоцитів. За ме-
жами ранового дефекту дерми спостерігаються диференційовані кровоносні судини, в центра-
льній частині відновленої дерми вони представлені капілярами і дрібними судинами, в перифе-
ричних ділянках спостерігаються судини більшого розміру. 

У структурі ранового біоптату на 10-ту добу лікування тварин контрольної групи виявлено, що 
регенеруючий епітелій не повністю закривав зону формування рубця. Заміщення ранового дефекту 
відбулось за рахунок фібробластів, які синтезували значну кількість міжклітинної речовини. Ново-
утворена сполучна тканина містила зони грануляцій, а також залишки тромбічних мас, які містили 
фібрин та зруйновані лейкоцити. На межі стінки та дна рани збільшилась кількість волокнистих 
структур, дрібних судин, поліморфних клітин. Зберігається набряк та застій ексудату. 

До 14-тої доби лікування у тварин дослідної групи був сформований чіткий рубець та наяв-
ні сліди від швів, в той час у тварин контрольної групи рани не мали чітких меж рубцевої тка-
нини та подекуди були покриті струпом. 

У структурі ранового біоптату тварин дослідної групи на 14-ту добу лікування наявні від-
новлені шари епідермісу та дерми на всьому протязі рани, з характерними структурами похід-
них шкіри. Містяться також новоутворені капіляри та судини різного діаметра. По периферії 
знаходять розширені лімфатичні судини без лімфоїдного інфільтрату та набряку. 

На 14-ту добу лікування тварин контрольної групи на гістоструктурі тканинних біоптатів 
відмічали часткове нерівномірне відновлення тканин шкіри, але не повністю – подекуди лиша-
ється тонкий шар зруйнованих лейкоцитів та фібрину. Виявлено відновлення кровоносних су-
дин різного діаметра, деякі були  в стадії формування. Також виявляється значна частина роз-
ширених лімфатичних судин з перифокальною лімфоїдною інфільтрацією та набряком. 

Висновки. 1. За результатами проведених клінічних досліджень встановлено, що застосу-
вання янтарної кислоти для комплексного лікування гнійних ран у собак сприяє швидшому 
очищенню їх від гнійного ексудату та скороченню терміну лікування тварин в 1,2 рази 
(p<0,001) порівняно з тваринами, яким використовували 5 % розчин глюкози.  
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2. Морфологічне дослідження у тварин дослідної групи дає підставу стверджувати, що ян-
таротерапія сприяє швидшому перебігу регенеративних процесів в зоні ранового дефекту. Від-
бувається зменшення ступеня і поширення запальної інфільтрації, прискорення формування 
грануляційної тканини та рубця, інтенсивніше зростаються тканини рани з повним завершен-
ням регенерації, відновленням всіх структур шкіри з появою диференційованих сполучнотка-
нинних елементів, порівняно із тваринами контрольної групи. 

Вважаємо, що перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення впливу препара-
тів на основі янтарної кислоти на перебіг ранового процесу у собак. 
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Клинико-морфологическая характеристика гнойных ран у собак при различных методах лечения 
М.Г. Ильницкий, А.О. Гердева 
Приведена клинико-морфологическая характеристика гнойных ран у собак при различных методах лечения. Для 

лечения гнойных ран у собак опытной группы использовали янтарную кислоту в дозе 0,1 г/кг массы тела животного, 
у животных контрольной группы – 5 % раствор глюкозы в дозе 10 мл / кг массы тела. Дополнительно животным 
обеих групп, после первичной хирургической обработки, раны промывали раствором 3 % перекиси водорода в дозе 
100 мл, затем раствором хлоргексидина в количестве 100 мл, накладывали провизорные швы, вводили через пассив-
ный дренаж мазь "Левомеколь" дважды в сутки в дозе 0,5 мл на 1 см2 площади раневой поверхности. Описана мето-
дика проведения гистологических исследований. По результатам гистологического исследования раневого процесса 
у собак опытной группы на 3-е сутки лечения выявлено четкий демаркационный вал на границе между здоровыми и 
поврежденными тканями, в то время как у животных контрольной группы демаркационная зона не имела четких 
границ. На 7-е сутки лечения в опытной группе установлено выраженные регенеративные процессы базального слоя 
клеток, а на 10-ю – наблюдается четкая дифференциация слоев кожи и восстановление производных, в отличие от 
животных контрольной группы, в которых эти процессы были слабо выражены. 

Применение янтарной кислоты для комплексного лечения гнойных ран у собак способствует более быстрому 
течению регенеративных процессов в зоне раневого дефекта и сокращает срок лечения в 1,2 раза (p <0,001) по срав-
нению с животными, которым использовали 5 % раствор глюкозы. 

Ключевые слова: янтарная кислота, гнойные раны, лечение, гистологическое исследование, клиническое исс-
ледование, собаки. 
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Clinical and morphological characteristics of purulent wounds in dogs under different methods of treatment 
M. Ilnitsky, A. Gerdeva 
According to the results of clinical research, animals had hyperemic, swollen, painful, and sometimes moderately painful 

areas of the wound edges, walls and the surrounding tissues with  local febrile course, prior to treatment. Gaping wounds 
contained a large amount of purulent exudate of unpleasant odor, along with necrotic masses in their cavities. In some cases, 
there were recesses in the wounds that complicated their drainage. Histological examination revealed changes typical for 
abscesses formation stage in the affected tissue thickness. Clear distinction between the area of lesions on the zone of leuko-
cyte infiltration and the actual tissue of the dermis was observed. Necrotic detritus was detected in the lumen of the wound. 
The presence of signs of accumulation of tissue fluid indicates intense exudation and the development of wound edema. 

At the 3rd day of the wound process in the experimental group dogs, there was a slight pain in the edges of the wound, moder-
ate swelling and hyperemia around the wound tissue. Wound drainage was removed on average after 3-4 days of treatment which 
was 1.2 times (p <0.05) faster than that of the control animals. in Insignificant tissues swelling and hyperemia, as well as  pain of the 
wound site were observed in  animals of the control group on the 3rd day of the wound process. A small amount of purulent exudate 
was detected in the wound cavity . Wound drainage was removed, on average, after 4-5 days of treatment. Histological study in the 
experimental group animals reveal a clear demarcation shaft in the wound the border between healthy and damaged tissues, which 
characterizes the onset of the second phase of the wound process. The demarcation zone consists of macrophages and a small 
amount of eosinophils while in the control animals, the demarcation zone in the area of damaged and healthy tissues did not have 
clear boundaries. There is detritus and thrombic mass in the wound biopsy. Inflammatory infiltration of the dermis in the wound area 
consisted mainly of leukocyte nuclei, fibrin and detritus. 

The experimental group dogs were found to have no wounds swelling and hyperemia, and no pain reaction was observed 
on the 7th day of treatment. The presence of an epithelial rim indicated the end of the granulation stage. In average, sutures 
were removed after 9.0 ± 0.24 days of treatment (p <0.001) while in the control animals, there was a slight swelling and hy-
peremia of the wound edges and moderate pain was observed during the palpation on the 7th day of the wound process. Sig-
nificant purification from necrotic masses was observed in the structure of the biopsies of animals in the experimental group 
on the 7th day of treatment. Pronounced regenerative processes of the basal layer of cells in the damage area  and the epider-
mis growth due to the reproduction of the producing layer were observed. Differentiation of fibroblasts and fibrocytes, with 
increase in the number of fibers producing cells, capillaries and blood vessels and in tissues that provide blood supply to the 
wound site takes place. On the 7th day of treatment in the control group dogs, a damaged skin segment containing purulent 
necrotic substrate with dead cells, with a large number of leukocytes in inflammatory infiltrates, was noted. The boundaries 
of the epidermis and the dermis are smoothed out. Slight regeneration of capillaries and vessels of different diameters was 
observed. Cellular composition in the thickness of the wound wall is polymorphic, leukocytes and cells with picnotial nuclei  
were available, fibroblasts, fibrocytes, single fibrous structures appeared.  

The results of the clinical study on the 10th day of treatment in the experimental group animals  indicate the complete end of the 
phase of inflammation and the development of regenerative processes. At the same time, pain reaction of parawound tissues was 
absent, moderate edema was maintained in the control group animals. Slight gape was found on some sites of the wound, the cavity 
was filled with granulation tissue. On average, sutures were removed on 11.2 ± 0.35 days of treatment. 

Histologically, on the 10th day of the wound process in the experimental group animals, the bridging of the wound edges oc-
curred. Epithelial layer of varying thickness prevailed on the wound surface, the epithelium almost closed the scar formation zone. 
Regeneration of skin derivatives  took place. The replacement of the wound defect with fibroblasts and fibrocytes, with different 
numbers of lymphocytes, was revealed. Differentiated blood vessels and vessels of a larger size were observed. 

It was found in the structure of wound biopsy on the 10th day of treatment that the regenerating epithelium did not fully 
cover the scar formation zone in the control group animals. The replacement of a wound defect occurred at the expense of 
fibroblasts, which synthesized a significant amount of intercellular substance. The newly formed connective tissue contained 
granulation zones, as well as the remains of thrombogous masses that contained fibrin and destroyed leukocytes. At the 
boundary of the wound wall and bottom, the number of fibrous structures, small vessels, polymorphic cells increased. 

By the 14th day of treatment a clear scar was been formed and there were sutures traces in the  experimental group ani-
mals, while the control group animals had no clear borders of the scar tissue and it was sometimes covered with scab. 

Regenerated layers of the epidermis and dermis throughout the wound with characteristic structures of skin derivatives 
were observed in the structure of the wound biopsy of the experimental group animals on the 14th day of treatment. Also, 
newly created capillaries and vessels of different diameters were found. Partial uneven regeneration of skin tissues was noted 
in histostructure of tissue biopsies in the control group animals on the 14th day of treatment though the regeneration was not 
complete – a thin layer of destroyed leukocytes and fibrin remained sometimes. Recovery of blood vessels of different di-
ameters was found, some were in the stage of formation. 

According to the results of clinical trials, it was found that the use of succinic acid for the treatment of purulent wounds 
in dogs contributes to their faster purification from purulent exudate and to 1.2-times  (p <0.001) reduction in the duration of 
animals treatment compared with animals treated with 5% glucose solution. 

Morphological study in the experimental group animals gives grounds to argue that amber therapy promotes a faster 
course of regenerative processes in the wound defection area. A decrease in the inflammatory infiltration degree and spread 
takes place along with acceleration of the granulation tissue and scar formation, more intensive tissue wounds with complete 
regeneration, the restoration of all skin structures with the appearance of differentiated connective tissue elements, compared 
with the control group animals. 

We believe that further research should focus on the study of succinic acid drugs influence on of the wound process 
course in dogs. 

Key words: succinic acid, purulent wounds, treatment, histological examination, clinical examination, dogs. 
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Онкологические болезни, и, непосредственно, лимфопролиферативные заболевания регистрируются во всем 
мире, как среди животных, так и среди людей. Это обширная группа патологий, поражающая как взрослые орга-
низмы, так и совсем молодые организмы. Показана возможность создания биологических моделей в онкогемато-
логии для решения проблем лечения и диагностики данных патологий. Приведены основные породы и линии ла-
бораторных животных, клеточные линии. Дано подробное описание методов фиксации лабораторных животных и 
способов введения онкокультур животным. Показан ход эксперимента по воспроизведению асцитной опухоли у 
линейных мышей и его результаты. Доказана возможность трансплантации опухоли в организм лабораторного 
животного.  

Ключевые слова: онкогематология, биологические модели, лабораторные животные, фиксация, культуры клеток. 
 

Постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций. Лимфопролифе-
ративные заболевания на сегодняшний день, к сожалению, получили довольно широкое рас-
пространение, особенно среди детей, хотя и среди взрослого населения это довольно частая 
патология из заболеваний системы крови. 

Диагностика данной группы патологий базируется, в основном, на  гематологических, ги-
стологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических методах исследования. 
Однако даже современное развитие молекулярной генетики не дает возможности полностью 
отказаться от применения биологических моделей. Вот уже многие десятилетия врачи и учёные 
совершенствуют подходы к диагностике онкологических болезней, разрабатывают новейшие 
лекарства, изучают причины развития опухолей и ряд других вопросов. И в данной работе роль 
лабораторных животных оказалась неоценима. Создание ряда биологических моделей позволи-
ло разработать значительное количество эффективных лекарственных препаратов, раскрыло 
ряд вопросов онкогенеза, дало возможность разработать новейшие подходы в диагностике дан-
ных патологий. В последние годы огромное количество исследований в области онкологии, 
таких как изучение противоопухолевой активности ряда препаратов, изучение канцерогенеза и 
молекулярно-генетических аспектов проводится именно in vivo и in vitro [4, 6, 8].  

Наиболее часто в качестве биологической модели используются грызуны, а в частности – 
мыши и крысы. Непосредственно в онкологии, а именно, в онкогематологии, наибольшее рас-
пространение получили такие линии мышей, как Balb/c, С57/Bl, Nude. Данные линии имеют 
ослабленный иммунитет, или практически полностью подавленную именную систему, что поз-
воляет относительно легко приживлять им ряд опухолей, причём как гомогенных, так и гетеро-
генных (человеческих). Недавно группой ученых была выведена новая линия так называемых 
«гуманизированных» мышей – линия SCID/Hu. Помимо мышей созданы также сотни инбред-
ных линий крыс [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Параллельно с лабораторными животными, огромное значение имеет использование куль-
тур клеток для проведения ряда исследований в онкогематологии.  

 В онкологической практике при изучении лимфопролиферативных заболеваний широко 
применяются как культуры клеток животных, так и человека. Наибольшее распространение 
получили: L1210 (мышь, асцитная жидкость (лимфобластный лейкоз), P388D1 (мышь DBA/2, 
лимфоидная неоплазма), El-4 (лимфома мыши, индуцированная диметилбензантраценом), 
P3X63Ag8.653 (мышь BALB/c, миелома, клон линии P3X63Ag8), NFS-60 (мышь, миелоидный 
лейкоз), Daudi (лимфома Беркита), С8166 (человек, Т-лимфобластный лейкоз), CCRF-SB (чело-
век, острый лимфобластный лейкоз), CEM.NKR (человек, Т-лимфобластный лейкоз), CEM-SS 
(человек, Т-лимфобластный лейкоз), HL-60 (человек, промиелоцитарный лейкоз), KJ-1(человек, 
острый миелоидный лейкоз), Jurkat (человек, Т-лимфобластный лейкоз), Jurkat-tat (человек, Т-
лимфобластный лейкоз), и ряд других [1, 2, 3]. 
                                                      
© Субботина И.А., 2018. 
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Цель исследования – создание биологических моделей лимфопролиферативных заболеваний 
для дальнейшего изучения факторов, влияющих на развитие опухоли и разработки ранней диа-
гностики данных заболеваний. 

Материал и методика иследованния. В эксперименте были использованы: беспородные мы-
ши, линейные мышей BALB/c и С57/Вlack. Мыши закупались в питомнике Рапполово (Санкт-
Петербург, Россия) Из онкокультур клеток для трансплантации (прививания) опухоли применяли: 
L1210 (лимфобластный лейкоз мыши), P388D1 (лимфоидная неоплазма). Линии клеток получены в 
РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь (http://www.belriem.by/). Подопыт-
ных линейных животных содержали в специальных условиях в связи с высокой чувствительностью 
к различным инфекциям. Помещения для работы с животными оборудовались специальными сте-
рилизующими устройствами (ультрафиолетовое излучение), работы проводились в специализиро-
ванных боксах с ламинарным потоком стерилизуемого воздуха. Экспериментальные работы про-
водились в хирургических масках в условиях максимальной асептики. Все работы проводились 
согласно методических указаний «Положение о порядке использования лабораторных животных в 
научно-исследовательских работах и педагогическом процессе УО «Витебский государственный 
медицинский университет»  и мерах по реализации требований биомедицинской этики»-2010 (при-
казы ректора ВГМУ №55-н от 09.09.2004 г., №65-нир от 10.06.2009 г., №13-Л от 04.03.2010 г., № 
31-нир от 24.02.2011 г., №67-нир от 27.04.2011 г., №12-нир от 14.01.2015 г.). Постановка экспери-
ментального исследования с использованием лабораторных животных соответствует рекомендаци-
ям Конвенции Совета Европы по охране позвоночных животных, используемых в эксперименталь-
ных и других научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals for 
Experimental and Other Scientific Purposes: Strasbourg, Council of Europe, 51 pp; 18.03.1986), Директи-
ве Совета ЕЭС от 24.11.1986 (Council Directive on the Approximation of Laws, Regulations and 
Administrative Provisions of the Member States Regarding the Protection of Animal Used for 
Experimental and Other Scientific Purposes) и рекомендациям FELASA Working Group Report (1994- 
1996), ТКП 125- 2008. 

Способы введения культур клеток животным: использовали внутримышечное, подкожное, 
внутрибрюшинное введение. В опыте использовалось всего 200 линейных животных (по 100 
животных каждой линии) и 100 беспородных животных. 

Внутримышечное введение: животное фиксировали в брюшном положении, либо в верти-
кальном положении и производили инъекцию инсулиновым шприцем. Инъекция производи-
лась в бедренную мышцу, с внутренней поверхности бедра. Доза введения: мышам – не более 
0,5 мл культуры клеток. 

Внутрибрюшинный способ введения: животное фиксировали в вертикальном положении, 
инъекцию производили вблизи белой линии (с правой либо с левой стороны), в нижней трети 
брюшной стенки. Иглу направляли снизу вверх. Доза введения – 0,5 мл взвеси клеток. 

Подкожный способ введения: животное фиксировали в брюшном положении, инъекцию 
проводили в области лопатки инсулиновым шприцем. Первоначально аккуратно оттягивали 
кожу животного, затем вкалывали иглу у основания образовавшейся кожной складки. Аккурат-
но перемещали иглу вправо-влево, чтобы убедиться, что она находится под кожей, а не в толще 
мышц. Затем вводили клеточную культуру в дозе 0,5 мл. 

Доза введения культур клеток: в эксперименте использовали дозировки: 6 млн клеток, 8 
млн клеток и 10 млн клеток на введение одному животному. 

Основные результаты исследований. При использовании линейных животных нами была 
воспроизведена асцитная опухоль только у мышей линии BALB/c при использовании культуры 
клеток L1210 (лимфобластный лейкоз мыши) в дозе 10 млн клеток на животное при внутриб-
рюшинном введении. Остальные дозировки – 6 млн и 8 млн клеток, и другие пути введения 
(внутримышечное и подкожное) оказались неэффективными в нашем эксперименте. Срок экс-
перимента – 26 дней. Достоверность полученных результатов подтверждалась гистологически-
ми и цитологическими исследованиями.  

В эксперименте не удалось воспроизвести опухоль в организме беспородных животных, ни 
при одной из всех используемых дозировок и линий клеточных культур. Так же в данном экс-
перименте не удалось воспроизвести опухоль с использованием культуры P388D1 (лимфоидная 
неоплазма). 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

176 

Выводы: 1. Создание биологической модели лимфопролиферативных заболеваний воз-
можно при использовании линейных животных с ослабленным иммунитетом (мыши линии 
BALB/c) и соответствующих линий клеток (L1210 (лимфобластный лейкоз мыши)) в довольно 
высокой дозировке (10 млн клеток на введение).  

2. Работа с другими клеточными культурами должна проводиться и дальше с более тща-
тельным подбором как самих культур, так и дозировок, и линий животных. 
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Роль біологічних моделей у вивченні лімфопроліферативних захворювань 
І.А. Суботіна 
Онкологічні хвороби, і, безпосередньо, лімфопроліферативні захворювання реєструються у всьому світі, як се-

ред тварин, так і серед людей. Це велика група патологій, що вражає як дорослі організми, так і зовсім молоді орга-
нізми. У даній статті показана роль біологічних моделей в онкогематології, в рішенні проблем лікування та діагно-
стики даних патологій. Наведено основні породи та лінії лабораторних тварин, клітинні лінії. Дано докладний опис 
методів фіксації лабораторних тварин і способів введення онкокультур тваринам. Показаний хід експерименту з 
відтворення асцитної пухлини у лінійних мишей і його результати. Доведено можливість трансплантації пухлини в 
організм лабораторних тварин. 

Ключові слова: онкогематологія, біологічні моделі, лабораторні тварини, фіксація, культури клітин. 
 
Role of the biological models in the study of lymphoproliferative diseases. 

Subottina I. 
Lymphoproliferative diseases to date, unfortunately, have become quite widespread, they are especially common among 

children, although among the adult population it is quite frequent pathology from diseases of the blood system. In recent 
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years, a large number of oncology research, such as the study of the antitumor activity of a number of drugs, the study of 
carcinogenesis and molecular genetic aspects, have been conducted in vivo and in vitro. Most often as a biological model, 
rodents are used, and in particular – mice and rats. Directly in oncology, and in particular in oncohematology, the most 
widespread are the lines of mice such as Balb/c, C57/Bl, Nude. These lines have weakened immunity, or almost completely 
suppressed nominal system, which makes it relatively easy to implant a number of tumors, both homogeneous and 
heterogeneous (human). 

The most successful transplantation of human tumors is performed in mice and rats with a mutation of nu. The nu 
mutation has multiple effects. Its main manifestations are absence of thymus and wool cover. Therefore, such animals are 
called nude – naked. Because of the absence of thymus, mice and rats nude develop immunodeficiency, as a result of which 
heterologous tumors have been successfully implanted in them. 

In parallel with laboratory animals, it is of great importance to use cell cultures for a number of studies in 
oncohematology. In oncological practice, when studying lymphoproliferative diseases, both animal and human cell cultures 
are widely used. The most widespread of the animals oncocultures were L1210 (mouse, ascites fluid (lymphoblastic 
leukemia), P388D1 (DBA/2 mouse, lymphoid neoplasm), El-4 (dimethyl benzanthracene induced mouse lymphoma), 
P3X63Ag8.653 (BALB/c mouse, myeloma , clone of the line P3X63Ag8), NFS-60 (mouse, myeloid leukemia) and a number 
of other cultures. 

Human cell cultures work intensively with: Daudi (lymphoma of Berkit), C8166 (human, T-lymphoblastic leukemia), 
CCRF-SB (human, acute lymphoblastic leukemia), CEM.NKR (human, T-lymphoblastic leukemia), CEM-SS (human, T-
lymphoblastic leukemia), HL-60 (human, promyelocytic leukemia), IM-9 (human, myeloma), KJ-1 (human, acute myeloid 
leukemia), Jurkat (human, T-lymphoblastic leukemia), Jurkat -tat (human, T-lymphoblastic leukemia) and a number of other. 

The aim of our work was the creation of biological models of lymphoproliferative diseases for further study of the 
factors affecting the development of the tumor and the development of early diagnosis of these diseases.  

Materials and methods. In the experiment, non-native mice, linear mice BALB/c and C57/Black were used. Of 
oncoculture cells for transplantation (inoculation) of the tumor were used: L1210 (mouse lymphoblastic leukemia), P388D1 
(lymphoid neoplasm). 

Methods for introducing cell cultures to animals: intramuscular, subcutaneous, intraperitoneal administration was used. 
Intravenous and intracerebral introduction to small animals – rats and mice – is a rather laborious process, on the basis of 
this, we have chosen the methods described above. Their technique is quite simple, and it is relatively low-invasive methods 
of administration. The death of animals due to errors with the introduction of drugs is minimal, which makes it possible to 
widely use these methods in an experiment 

Intramuscular injection: the animal was fixed in the abdominal position, or in an upright position and injected with an 
insulin syringe. The injection was made in the femoral muscle, from the inner surface of the thigh. Dose of administration: 
mice – no more than 0.5 ml of cell culture. Intraperitoneal route of administration: the animal was fixed in an upright 
position, the injection was performed near the white line (on the right or on the left side), in the lower third of the abdominal 
wall. The needle was pointed upwards. The dose of administration is 0.5 ml of cell suspension 

Subcutaneous mode of administration: the animal was fixed in the abdominal position, the injection was performed in 
the area of the scapula using an insulin syringe. Initially, carefully pulled the skin of the animal, then injected the needle at 
the base of the formed skin fold. Carefully move the needle to the right and left to make sure that it is under the skin, and not 
in the thickness of the muscles. Then, the cell culture was administered in a dose of 0.5 ml. Dose of introduction of cell 
cultures: in the experiment, dosages from 6 million cells to 10 million cells were used for administration to one animal. 

Results of the research. Using linear animals, we reproduced an ascites tumor in BALB / c mice using a cell culture of 
L1210 (mouse lymphoblastic leukemia) at a dose of 10 million cells per animal with intraperitoneal injection. The 
experiment is 26 days long. The reliability of the results was confirmed by histological and cytological studies. 

 In the experiment it was not possible to reproduce the tumor in the body of nonbreeding animals, with none of all the 
dosages and lines of cell cultures used. 

Conclusions: the creation of a biological model of lymphoproliferative diseases is possible with the use of linear animals 
with weakened immunity (BALB / c mice) and corresponding cell lines (L1210 (mouse lymphoblastic leukemia)) at a rather 
high dosage (10 million cells per administration). 

Keywords: oncohematology, biological models, laboratory animals, fixation, cell cultures. 
 

Надійшла 20.04.2018 р. 

 
 
 

  



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

178 

ЗМІСТ 

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ 

Гайдей О.С., Баланчук І.С, Тишківська Н.В. Проблема фальсифікації м’ясних продуктів 
в Україні ................................................................................................................................................................. 5 

ВЕТСАНЕКСПЕРТИЗА 

Лясота В.П., Букалова Н.В., Соколова Л.М., Ткачук С.А., Мачула О.С. Вплив комплексного 
імуностимулятора ферамін  на інтер’єрні  показники  свиней  та  якість свинини ....................................... 12 

ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНІ   

ХВОРОБИ ТА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ 

Вовкотруб Н.В. Менеджмент поголів’я дійних корів як основа  профілактики хвороб високої 
продуктивності..................................................................................................................................................... 18 

Джалладов Г.Ш., Оруджова К.Н., Мидык С. В., Ушкалов В.А. Влияние амарант-кукурузного 
силоса на динамику белковых веществ в организме дойных коров ............................................................... 25 

Коренєва Ж.Б., Чеботарьова Г.М., Крикун В.М., Токар Є.М., Столяренко М. C. Аналіз 
поширення патології селезінки  у дрібних тварин в сучасних умовах міста ................................................. 32 

Коренєва Ж.Б., Чеботарьова Г.М., Голованова А.І., Лотоцький В.І., Кернова М.П.  
Моніторинг порушення функції печінки  удрібних тварин в сучасних екологічних умовах ....................... 38 

Курдеко А.П., Коваленок Ю.К. Клинические аспекты дисбиозов  при абомазоэнтерите у телят .... 44 

Maksymovych I.А., Slivinskа L.G. Correction of anemia syndrome in sport horses ................................. 49 

Мельник А.Ю. А-, Е-вітамінний та кальціє-фосфорний обмін  у курчат-бройлерів за  
використання препарату  абетка для тварин ..................................................................................................... 54 

Мельник А.Ю., Безух В.М., Дубін О.М.,  Москаленко В.П., Вовкотруб Н.В.,  Богатко Л.М., 
Щуревич Г.О. Вплив препарату «абетка для тварин»  на показники еритроцитопоезу в поросят ............ 65 

МІКРОБІОЛОГІЯ, ЕПІЗООТОЛОГІЯ,  

ІНФЕКЦІЙНФ ХВОРОБИ ТА ІМУНОЛОГІЯ 

Артеменко Л.П., Гончаренко В.П., Букалова Н.В., Зубрицька В.М. Деякі питання  
епізоотології і лікування собак за демодекозу .................................................................................................. 72 

Білик С.А., Корнієнко Л.Є., Ярчук Б.М., Тирсін Р.В., Довгаль О.В., Шульга П.Г., Тирсіна 
Ю.М., Царенко Т.М. Уховський В.В. Епізоотологія, діагностика, лікування  та профілактика 
лептоспірозу собак у приватній ветеринарній клініці у м. Вінниця в 2015–2016 рр. ................................... 77 

Довгаль О.В., Тирсін Р.В., Шульга П.Г., Тирсіна Ю.М., Білик С.А., Ярчук Б.М. 
Епізоотологічний моніторинг та основні  засади щодо заходів профілактики і боротьби  з лейкозом 
великої рогатої худоби ........................................................................................................................................ 86 

Корнієнко Л. М. Африканська чума свиней: епізоотологічний  моніторинг і реалії сьогодення 
в Україні та  основні чинники, що впливають на ситуацію ............................................................................. 94 

Кулак В.В., Чорний М.В., Сілінська О.І. Вплив гігієнічних факторів на інвазування  кролів 
psoroptus cunculi та змінення  імунного статусу їх організму ....................................................................... 102 

Нечипоренко О.Л., Улько Л.Г., Фотіна Г.А. Визначення параметрів гострої токсичності  
нового дезінфікуючого засобу «Дезсан» ......................................................................................................... 108 

Островський Д.М., Корнієнко Л.Є., Андрійчук А.В., Зоценко В.М. Мікроміцети зерна  
пшениці в Україні .............................................................................................................................................. 116 

Радзиховський М.Л. Мікроскопічні зміни в тонкій кишці цуценят за експериментального 
зараження ізолятом парвовірусу, культивованим у гетерологічній культурі клітин .................................. 122 

Рубленко І.О. Визначення оптимальної імунізуючої дози  вакцини від сибірки із штаму  
Bacillusanthracis UA–07 на мурчаках ............................................................................................................... 127 

Скрипка М. В., Коваленко В.Л., Мачуський О.В., Мачуська В.А., Аль-Бкур Тарек Яхйа. 
Дослідження ефективності пробіотичного  препарату споро-лекс за застосування  у виробничих  
умовах ................................................................................................................................................................. 133 

Стецько Т. І., Падовський В. Н., Дубін О. М. Порівняльна ефективність нового вітчизняного 
антибактеріального препарату на основі колістину за лікування колібактеріозу телят ............................. 138 



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

179 

Фотіна Т. І., Ващик Є. В. Вплив кормової добавки «мікростимулін» на резистентність та 
обмін речовин курчат-бройлерів  в умовах псевдомонозної інфекції .......................................................... 145 

Гриневич Н. Є., Кухтин М. Д. Молекулярно-генетичний аналіз складу мікрофлори води  
біофільтра в установках замкнутого водопостачання  ................................................................................... 151 

Салата В.З. Оцінка м’яса  яловичини на наявність зеранолу – стимулятора росту жуйних 
та вплив технології зберігання на його вміст ................................................................................................. 156 

Коваленко В. Л., Напненко О. О., Гаркавенко В. М. Експериментальний підбір безпечних 
та ефективних концентрацій дезінфікуючого засобу щодо вірусу міксоматозу кролів  ............................ 166 

 

ХІРУРГІЯ, ОНКОЛОГІЯ  ТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ 

Ільніцький М.Г., Гєрдєва А.О. Клініко-морфологічна характеристика  гнійних ран у собак 
за різних методів лікування .............................................................................................................................. 172 

Субботина И.А. Роль биологических моделей в изучении лимфопролиферативных  
заболеваний ........................................................................................................................................................ 178 

 
 

  



Науковий вісник ветеринарної медицини, 1’2018 

 

180 

 
 
 

Наукове видання 
 
 

 

 
 
 
 
 

Науковий вісник ветеринарної медицини 
 
 

 
 

Збірник наукових праць 
 

Випуск 1’2018 (140) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Редактор О.О. Грушко 
Комп’ютерне верстання: С.І. Сидоренко 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
КВ № 15166-3738Р від 14.10.09 р. № 1-05/4 

Формат 60×841/8. Ум. др. арк. 21,39. Зам.                . Тираж 300. 
Підписано до друку 22.05.2018 р. 

Видавець і виготовлювач: 
Білоцерківський національний аграрний університет, 

09117, Біла Церква, Соборна площа, 8/1, тел. 33-11-01, 
e-mail: redakciaviddil@ukr.net 

Свідоцтво внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру  
видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції  

№ 3984 ДК від 17.02.2011 р. 


