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ПОСТДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЙНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ,
ХВОРИХ НА МЕТАСТРОНГІЛЬОЗ, ЗА ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЇ УНІВЕРМОМ
У статті показана розробка ефективних схем дегельмінтизації свиней, хворих на метастронгільоз. Поросятам дослідної групи (20 гол.) задавали груповим методом 0,2 % універм у дозі 0,0015 г ДР/кг дворазово з інтервалом 24 год.
Дослідження крові проводили до дегельмінтизації, а також на 10, 30 та 60 дні після неї.
Постдегельмінтизаційні зміни в організмі свиней характеризувались покращенням клінічного стану тварин, функції печінки та систем гемопоезу. При цьому на 60 день після дегельмінтизації у тварин збільшувалася кількість еритроцитів (до 6,5±0,18 Т/л), зменшувався рівень гемоглобіну (до 111,0±1,45 г/л), спостерігалася тенденція до нормалізації
вмісту гемоглобіну в одному еритроциті (17,2±0,55 ПГ) та колірного показника (1,15±0,04), зменшувалася кількість
лейкоцитів (до 15,8±0,46 Г/л), підвищувався рівень загального білка (до 69,0±1,7 г/л), імуноглобулінів (до 19,5±0,77 г/л) і
альбумінів (до 28,6±0,7 г/мл).
Ключові слова: метастронгільоз, метастронгільозна бронхопневмонія, універм, постдегельмінтизаційні зміни в
організмі, неспецифічна резистентність, стан печінки.

Постановка проблеми. Метастронгільозна інвазія в свинарських господарствах України має широке розповсюдження. Економічні збитки, що завдаються нею, складаються із загибелі тварин, недоотримання значної кількості свинини внаслідок затримки росту молодняку, втрати маси дорослих
свиней. Загибель тварин у неблагополучних щодо метастронгільозу господарствах сягає від 8–30 до
100 %. У хворих на метастронгільоз свиней внаслідок виснаження маса тіла знижується на 25–33 і
більше відсотків. Окрім цього, значна кількість легень, уражених метастронгілами, утилізується [1].
Особливу актуальність у боротьбі з метастронгільозною інвазією становлять розробка і удосконалення методів та засобів дегельмінтизації з урахуванням віку свиней і особливостей гельмінтозної ситуації з метою розробки диференційованих схем протигельмінтозної терапії, що забезпечували б високу терапевтичну та економічну ефективність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, гельмінтози супроводжуються патологічними змінами в усіх органах і системах [2]. Темпи відновлення організму після антигельмінтної терапії залежать від тяжкості патоморфологічних порушень, ступінь яких зростає зі збільшенням тривалості та інтенсивності інвазії, рівня загальної реактивності макроорганізму, який корегується, зокрема, його генотипом та впливом факторів навколишнього середовища [3, 4]. Літературні дані свідчать
також про залежність особливостей постдегельмінтизаційних змін в інвазованому організмі від його
виду та виду паразита, і значною мірою – від властивостей антигельмінтного засобу, що визначають
специфічність його впливу не тільки на гельмінта, а і на самого хазяїна [5, 6].
В доступній науковій літературі не виявлено відомостей про вплив препаратів авермектинового ряду, зокрема універму, на організм свиней, хворих на метастронгільоз. Також, досить обмеженою є інформація щодо впливу авермектинів на організм свиней за інших гельмінтозів.
Мета і завдання досліджень – розробка ефективних схем дегельмінтизаціії свиней, хворих
на метастрогільоз, універмом, з урахуванням його метастронгілоцидних властивостей та особливостей дії на організм. Завданнями для реалізації мети є: вивчення особливості впливу універму на клінічний стан свиней, інвазованих метастронгілами, морфологічні та біохімічні показники їхньої крові.
Матеріали і методи досліджень. За результатами клінічних (кашель, прискорене дихання,
густі жовтуватого кольору виділення з носових отворів) і триразових гельмінтокопроовоскопічних досліджень відібрали 20 поросят великої білої породи 2,5-місячного віку, спонтанно інвазованих метастронгілами (інтенсивність інвазії (ІІ) – 17,7±1,5–19,1±1,3 яєць). Тварин поділили на 2
рівноцінні групи. Поросятам дослідної групи задавали груповим методом 0,2 % універм у дозі
0,0015 г ДР/кг дворазово з інтервалом 24 год. Тварини контрольної групи антигельмінтик не
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отримували. Дослідні та контрольні тварини протягом досліду (60 днів) знаходилися в однакових
умовах утримання та годівлі.
Клініко-гематологічні та біохімічні дослідження крові проводили до дегельмінтизації, а також на 10, 30 та 60 добу після неї. При цьому зразки крові у свиней відбирали вранці до годівлі з
орбітального синуса.
В крові, стабілізованій розчином гепарину (5000 ОД в 1 см3) з розрахунку 1 краплина на 1 см3
крові, загальноприйнятими методами визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну в одному еритроциті (ВГЕ), колірний показник (КП), а також у цитологічних препаратах
здійснювали диференційований підрахунок лейкоцитів. Рівень гемоглобіну в крові визначали
гемоглобінцианідним методом [7].
У сироватці крові визначали рівень загального білка рефрактометрично, білкових фракцій –
за турбідиметричним методом [8], кількість імуноглобулінів колориметричним методом [9], активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) і аланінамінотрансферази (АлАТ) – за методом Рейтмана і Френкеля [7].
Результати досліджень та їх обговорення. Було встановлено, що до введення універму інтенсивність інвазії у дослідних тварин становила 17,7±1,5, контрольних – 19,1±1,3 яєць (табл. 1).
В цей період стан організму свиней обох груп також вірогідно не відрізнявся за рівнем інших досліджуваних показників.
Таблиця 1 − Динаміка інтенсивності метастронгільозної інвазії у свиней, екз. яєць
Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

Групи тварин
контрольна
19,1±1,3

дослідна
17,7±1,5

20,0±2,1
>0,05
20,4±1,9
>0,05
22,6±1,6
>0,05

0
<0,001
0
<0,001
0
<0,001

Р відносно
контролю
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001

У хворих свиней відмічали тахіпноє, змішану задишку, переважно черевний тип дихання,
глухий, неболючий кашель, густі біло-жовтого кольору витіки з носових отворів, за аускультації
– вологі дрібнопухірцеві хрипи, патологічне бронхіальне дихання.
У тварин дослідної та контрольної груп розвивалась олігоцитемія – кількість еритроцитів
становила 6,0±0,25 – у дослідних і 6,0±0,29 Т/л – у контрольних тварин (табл. 2). Оскільки у свиней обох груп кількість гемоглобіну в крові була на рівні 119,7±3,65 і 117,6±3,73 г/л відповідно,
його вміст в одному еритроциті становив 20,0±0,88 і 19,5±0,48 ПГ (табл. 3, 4), а колірний показник – 1,35±0,06 і 1,32±0,03 (табл. 5), в їх організмі розвивалась гіперхромемія, яка сполучалась з
гіперхромією і тенденцією до олігоцитемії, що свідчить про порушення функції органів кровотворення, причиною яких, очевидно, була інтоксикація макроорганізму продуктами життєдіяльності метастронгіл та кисневе голодування внаслідок ураження легень.
На початку досліду у поросят дослідної та контрольної груп спостерігався лейкоцитоз (кількість лейкоцитів становила відповідно 17,1±0,8 і 18,3±0,36 Г/л) (табл. 6), який сполучався із
гіперрегенеративним зрушенням ядра (кількість паличкоядерних нейтрофілів була підвищеною –
13,2±0,77 і 11,8±0,84 % відповідно), та моноцитозом (8,6±0,82 і 8,6±0,81 %) (табл. 7).
Таблиця 2 − Кількість еритроцитів у периферичній крові поросят, Т/л
Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р

Групи тварин
контрольна
6,0±0,29

дослідна
6,0±0,25

6,1±0,24
>0,05
6,0±0,21
>0,05

6,2±0,24
>0,05
6,3±0,22
>0,05
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на 60-й день
Р

6,0±0,18
>0,05

6,5±0,18
>0,05

>0,05

Таблиця 3 − Кількість гемоглобіну у периферичній крові поросят, г/л
Групи тварин

Період дослідженнь
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

контрольна
117,6±3,73

дослідна
119,7±3,65

118,1±3,93
>0,05
118,8±2,37
>0,05
120,4±3,00
>0,05

117,2±3,12
>0,05
113,3±2,44
>0,05
111,0±1,45
<0,05

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

Таблиця 4 − Вміст гемоглобіну в одному еритроциті периферичної крові поросят, ПГ
Групи тварин
контрольна
19,5±0,48

Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

дослідна
20,0±0,88

19,5±0,76
>0,05
19,8±0,68
>0,05
20,1±0,70
>0,05

19,0±0,70
>0,05
18,2±0,88
>0,05
17,2±0,55
<0,05

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01

Таблиця 5 − Колірний показник периферичної крові поросят
Групи тварин

Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

контрольна
1,32±0,03

дослідна
1,35±0,06

1,31±0,05
>0,05
1,34±0,05
>0,05
1,36±0,05
>0,05

1,28±0,05
>0,05
1,23±0,06
>0,05
1,15±0,04
<0,05

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01

Таблиця 6 − Кількість лейкоцитів у периферичній крові поросят, Г/л
Групи тварин

Період досліджень

контрольна
18,3±0,36

До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
19,1±0,41
Р
>0,05
на 30-й день
19,0±0,29
Р
>0,05
на 60-й день
20,4±0,32
Р
<0,001
Таблиця 7 − Лейкограма периферичної крові поросят, у проц.
Період
досліджень

Базофіли

Еозинофіли

До дегельмінтизації

–

6,0±0,75
6,2±0,55

Після введення універму на:
10-й день

–

6,1±0,55
6,2±0,61
4,7±0,56*

30-й день

–

мієлоцити
та юні
–

дослідна
17,1±0,80
17,8±0,79
>0,05
16,7±0,57
>0,05
15,8±0,46
>0,05

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
<0,01
<0,001

Нейтрофіли
паличкоядерні
13,2±0,77
11,8±0,84

сегментоядерні
28,0±1,80
29,6±1,15

Лімфоцити

Моноцити

44,2±2,12
44,0±1,68

8,6±0,82
8,4±0,81

12,3±0,72
10,6±0,73
9,2±0,74

29,8±1,56
30,1±0,99
31,8±1,25

43,8±2,05
44,5±1,47
46,7±1,86

8,0±0,61
8,6±0,86
7,6±0,67

–
–
120

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 14 (114)

60-й день

–

6,3±0,40
4,0±0,42*
6,3±0,40

9,8±0,65
6,8±0,63*
10,9±0,74

–

30,7±1,09
34,7±1,40*
30,4±1,01

44,2±1,53
47,7±1,76*
42,7±1,39

9,0±0,91
6,8±0,55*
9,7±0,63

Примітки: 1. * – Р<0,05 відносно контролю; 2. Чисельник – у дослідних, знаменник – у контрольних тварин.

Викладені вище симптоми та результати клініко-гематологічних досліджень дозволяють зробити висновок, що у свиней дослідної та контрольної груп до дегельмінтизації універмом розвивалася метастронгільозна бронхопневмонія.
Одним з інтегральних показників, що характеризують неспецифічну резистентність організму
є рівень загального білка сироватки крові. На початку досліду у тварин дослідної та контрольної
груп він становив відповідно 62,5±1,7 і 63,0±1,3 г/л (табл. 8).
Таблиця 8 − Кількість загального білка у сироватці крові поросят, г/л
Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

Групи тварин
контрольна
63,0±1,3

дослідна
62,5±1,7

63,3±1,3
>0,05
63,5±1,4
>0,05
63,4±1,3
>0,05

63,7±1,7
>0,05
67,7±1,5
<0,05
69,0±1,7
<0,05

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

При цьому рівень імуноглобулінів у сироватці крові складав відповідно 9,9±0,44 і 9,5±0,51 мг/мл
(мінімальний вміст, за норми 18 мг/мл) (табл. 9), а альбумінів відповідно 23,5±1,2 і 24,2±0,7 %
(табл. 10). Гіпопротеїнемія, що спостерігалась, є одним зі свідчень імунодефіцитного стану організму інвазованих метастронгілами тварин. Вона могла бути наслідком порушень функціонального стану печінки, про що свідчить рівень альбумінів. Оскільки печінка є основним місцем їх
синтезу в організмі, то гіпоальбумінемія, що спостерігалась за метастронгільозу, без сумніву,
була ознакою порушень білоксинтетичної функції печінки.
Таблиця 9 − Кількість імуноглобулінів у сироватці крові поросят, мг/мл
Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

Групи тварин
контрольна
9,5±0,51

дослідна
9,9±0,44

10,4±0,55
<0,05
13,9±0,61
<0,001
15,2±0,72
<0,001

12,8±0,51
<0,01
17,1±0,58
<0,001
19,5±0,77
<0,001

Р відносно
контролю
>0,05
<0,01
<0,01
<0,001

Одним із ранніх діагностичних тестів для визначення стану печінки є активність сироваткових ферментів, оскільки уже на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу у печінці відбувається елімінація ферментів із гепатоцитів у кров. Підвищення активності АсАт (286,95±17,3 – у
дослідних і 294,17±24,2 ммоль/( год×л) – у контрольних тварин) (табл. 11) та АлАт (491,39±18,8 і
479,17±22,2 ммоль/(год×л) відповідно) (табл. 12) в інвазованих свиней обох груп до дегельмінтизації також свідчило про порушення функціонального стану печінки, що розвивалось у результаті
патогенного впливу метастронгіл.
Таблиця 10 − Кількість альбумінів у сироватці крові поросят, в проц.
Період досліджень
До дегельмінтизації

Групи тварин
контрольна
24,2±0,7

дослідна
23,5±1,2
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Р відносно
контролю
>0,05
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Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

23,6±1,0
>0,05
23,9±0,6
>0,05
23,6±0,7
>0,05

24,4±0,9
>0,05
27,7±0,9
<0,05
28,6±0,7
<0,01

>0,05
<0,01
<0,001

Таблиця 11 − Активність аспартатамінотрансферази сироватки крові, ммоль/(год×л)
Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

Групи тварин
контрольна
294,17±24,2

дослідна
286,95±17,3

296,39±16,8
>0,05
318,06±20,9
>0,05
308,61±15,8
>0,05

278,06±17,9
>0,05
263,89±15,2
>0,05
260,0±13,6
>0,05

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

Після дворазової дегельмінтизації свиней дослідної групи універмом 0,2 % у дозі 0,00015 г
ДР/кг, за результатами гельмінтокопроовоскопії на 10, 30 та 60 дні констатували звільнення їх від
метастронгіл, а також – підвищення інтенсивності метастронгільозної інвазії у контрольних тварин (на 60-й день інтенсивність інвазії становила 22,6±1,6 яєць).
Таблиця 12 − Активність аланінамінотрансферази сироватки крові, ммоль/(год×л)
Період досліджень
До дегельмінтизації
Після введення універму:
на 10-й день
Р
на 30-й день
Р
на 60-й день
Р

Групи тварин
контрольна
479,17±22,2

дослідна
491,39±18,8

525,83±19,5
>0,05
521,94±12,8
>0,05
539,72±19,0
>0,05

477,60±19,6
>0,05
440,56±17,1
>0,05
423,33±26,4
<0,001

Р відносно
контролю
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01

Дані клінічних досліджень свідчили про поступове видужання свиней, яким згодовували універм,
та погіршення загального стану, зниження продуктивності і виснаження тварин контрольної групи.
Збільшення кількості еритроцитів (з 6,0±0,25 – до дегельмінтизації до 6,5±0,18 Т/л – через
60 днів), зменшення вмісту гемоглобіну (111,0±1,45 – на 60 день проти 119,7± 3,65 г/л – на початку досліду), тенденція до нормалізації вмісту гемоглобіну в одному еритроциті (з 20,0±0,88 до
17,2±0,55 ПГ) та колірного показника (із 1,35±0,06 до 1,15±0,04) свідчили про те, що в міру звільнення тварин від метастронгіл в їх організмі відновлювалась функція органів кровотворення,
що в свою чергу, сприяло поліпшенню дихальної функції легень і постачанню тканин киснем.
Протилежна ситуація спостерігалась в організмі недегельмінтизованих поросят, у яких відмічали
тенденцію до зростання кількості гемоглобіну, вмісту його в еритроциті та колірного показника.
Доказом зниження інтенсивності запального процесу, на нашу думку, слугує зменшення загальної кількості лейкоцитів (до 15,8±0,46 Г/л – на 60 день), кількості паличкоядерних нейтрофілів
(з 13,2±0,77 до 6,8±0,63 %) та моноцитів (із 8,6±0,82 до 6,8±0,55 %). На зниження рівня алергізації макроорганізму алергенами метастронгіл показувало зменшення в крові кількості еозинофілів
(з 6,0±0,75 до 4,0±0,42 %).
Про подальший розвиток запальної реакції в організмі контрольних поросят говорило, зокрема, зростання рівня лейкоцитів від 18,3±0,36 до 20,4±0,32 Г/л.
Збільшення загального білка (із 62,5±1,7 до 69,0±1,7 г/л – на 60 день) на фоні припинення негативного впливу токсинів метастронгіл сприяло підвищенню рівня синтезу імуноглобулінів, до
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дегельмінтизації їх кількість становила 9,89±0,44, а через 60 днів – 19,5±0,77 г/л (у контролі –
15,2±0,72 г/л за Р<0,05 відносно дослідних).
У свиней, що звільнилися від метастронгіл під впливом універму, функціональний стан печінки покращувався, та все ж її білоксинтезуюча функція повністю не відновилась, оскільки
кількість альбумінів хоч вірогідно і зросла (із 23,5±1,2 до 28,6±0,7 г/мл), та все ж не досягла фізіологічної норми. Зниження після дегельмінтизації активності сироваткових ферментів (АсАТ із
286,95±17,3 до 260,0±13,6, АлАТ – із 491,39±18,8 до 423,33±26,4 ммоль/(год×л)) свідчило про поступове відновлення структури гепатоцитів і відповідно про покращення функціонального стану
органа. Зростання протягом періоду досліджень активності АсАТ та АлАТ у контрольних тварин
є наслідком подальших структурних порушень у гепатоцитах на фоні патогеного впливу метастронгіл. Зниження рівня альбумінів також (від 24,2±0,7 до 23,6±0,7 г/л) вказувало на погіршення
функціонального стану печінки.
Висновки і перспективи подальших досліджень. 1. Дворазове згодовування з інтервалом
24 год груповим методом універму 0,2 % у дозі 0,00015 г ДР/кг сприяє відновленню клінічного
стану, системи гемопоезу, функціонального стану печінки, підвищенню неспецифічної резистентності організму. 2. Зважаючи на те, що ефективність антигельмінтика залежить від правильного
вибору схеми його застосування, з урахуванням вікової чи технологічної належності тварин, інтенсивності інвазії, це моно- чи змішана інвазія, доцільними будуть проведення подальших досліджень метастронгілоцидних якостей універму з метою розробки диференційованих схем його
застосування свиням за метастронгільозної інвазії.
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Постдегельминтизационные изменения в организме свиней, больных метастронгиллезом, при дегельминтизации универмом
Н.М. Сорока, З.С. Пономарь, С.И. Пономарь, А.А. Антипов
В статье показана разработка эффективных схем дегельминтизации поросят, больных метастронгиллезом. Поросятам опытной группы (20 гол.) давали групповым методом 0,2 % универм в дозе 0,0015 г ДВ/кг двукратно с интервалом
24 часа. Исследования крови проводили до дегельминтизации, а также на 10, 30, и 60 дни после нее.
Постдегельминтизационные изменения в организме свиней характеризовались улучшением клинического состояния, функции печени и системы гемопоэза. При этом на 60 день после дегельминтизации у животных увеличивалось
количество эритроцитов (до 6,5±0,18 Т/л), уменьшался уровень гемоглобина (до 111,0±1,45 г/л), повышался уровень
общего белка (до 69,0±1,7 г/л), иммуноглобулинов (до 19,5±0,77 г/л) и альбуминов (до 28,6±0,7 г/мл), также снижалась
активность АсАТ (до 260,0±13,6 ммоль/(время×л) и АлАТ (до 423,33±26,4 ммоль/( время×л).
Ключевые слова: метастронгиллез, метастронгилезная бронхопневмония, универм, постдегельминтизационные
изменения в организме, неспецифическая резистентность, состояние печени.
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