Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 2

ТЕРАПІЯ ТА КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА
УДК 619:616-092.19:616.31-008:636.2

Корекція показників природної резистентності
у телят хворих на абомазоентерит
Слівінська Л.Г.
Щербатий А.Р.

, Зінко Г.О.

, Влізло В.В.

, Лукащук Б.О.

, Личук М.Г.

, Федорович В.Л.

,

, Сахнюк В.В.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького
Слівінська Л.Г. E-mail: zinkoh77@gmail.com

Слівінська Л.Г., Зінко Г.О., Влізло В.В.,
Личук М.Г., Щербатий А.Р., Лукащук Б.О.,
Федорович В.Л., Сахнюк В.В. Корекція
показників природної резистентності у
телят хворих на абомазоентерит. Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021.
№ 2. С. 117–125.
Slivinska L., Zinko H., Vlizlo V., Lychuk M.,
Shcherbatyy A., Lukashchuk B., Fedorovucj V., Sakhniuk V. Correction of natural
resistance indicators in calves with
abomazoenteritis. Nauk. vìsn. vet. med.,
2021. №2. РР. 117–125.

Рукопис отримано: 22.10.2021 р.
Прийнято: 04.11.2021 р.
Затверджено до друку: 09.12.2021 р.
Doi: 10.33245/2310-4902-2021-168-2-117-125

Захворювання органів травлення, особливо молодняку, досить поширені та наносять значні збитки у господарствах усіх видів власності. Тому
важливим є розроблення комплексної схеми лікування, що впливає на усі
ланки патогенезу, прискорює одужання і водночас не має токсичної дії на
організм молодих тварин. Дослідження проводили в господарствах Львівської області на телятах чорно-рябої породи 1,5–2-місячного віку. У тварин
дослідних груп було діагностовано абомазоентерит. Контролем слугували
клінічно здорові тварини-аналоги. Попередньо було встановлено, що у
хворих на абомазоентерит телят знижується бактерицидна активність сироватки крові (БАСК), лізоцимна активність сироватки крові (ЛАСК) та показники активності фагоцитозу нейтрофілів. Лікування тварин проводили
із застосуванням дієти, антибіотикотерапії, регідратаційної та вітамінної
терапії. Крім того телятам однієї з дослідних груп застосовували перорально препарат Селену (Сел-Плекс) і внутрішньом’язово препарат Германію
(Максидін 0,4), як антиоксиданти та імуномодулятори. Отримані дані вказують, що застосування цих препаратів у комплексній терапії телят хворих на абомазоентерит сприяло прискоренню клінічного одужання тварин
(у середньому на 2 доби). Встановлено позитивний вплив препаратів Селену та Германію на показники неспецифічної резистентності: БАСК і ЛАСК
на сьому добу досліджень були вищими (р<0,001), ніж у тварин, яким ці препарати не застосовували і становили відповідно 41,0±0,51 та 19,5±0,45 %.
Аналогічні зміни виявлено щодо показників фагоцитозу. Фагоцитарна активність нейтрофілів (ФА) була вищою на третю (р<0,05), сьому (р<0,01)
та чотирнадцяту (р<0,01) добу досліджень, а фагоцитарний індекс (ФІ) на
сьому (р<0,001) та чотирнадцяту (р<0,001) добу досліджень порівняно з
групою тварин де препарати Селену та Германію не застосовували. Проведені дослідження вказують на те, що застосування препаратів Сел-Плекс
та Максидін 0,4 у комплексному лікування телят хворих на абомазоентерит
прискорювало одужання тварин, зокрема через позитивний вплив на показники неспецифічної резистентності.
Ключові слова: молодняк, розлади травлення, Селен, Германій, показники фагоцитозу, бактерицидна, лізоцимна активність сироватки крові.

Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень. Захворювання органів травлення,
особливо молодняку, досить поширені та наносять значні збитки у господарствах усіх видів власності. Оскільки рівень продуктивності
закладається в молодому віці, важливо вчасно
виявити напруженість певних метаболічних

ланок і не допустити розвитку патології [7],
зокрема абомазоентериту.
Тому виникає необхідність в розробленні
комплексної схеми лікування, що впливає на
усі ланки патогенезу, прискорює одужання і
водночас не має токсичної дії на організм молодих тварин.
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Важливе значення як в патогенезі, так і
етіології гастроентериту має порушення мембранного транспорту, посилення пероксидного
окиснення ліпідів, зниження природної резистентності, імунологічної реактивності [23].
Процеси утворення і нейтралізації вільних радикалів – це провідний уніфікований механізм,
що у багатьох випадках відповідає за розвиток
захворювання [15].
Зокрема, за абомазоентериту інтоксикація
організму отруйними речовинами аліментарного та ендогенного походження зумовлює активацію вільнорадикальних процесів. Надлишкове нагромадження в клітинах активних форм
кисню індукує активацію процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), що призводить до
зниження природної резистентності і супресії
імунітету [17]. На фоні цих процесів, гострий
перебіг шлунково-кишкових захворювань характеризується недостатністю клітинної та гуморальної ланок імунної системи [7, 18].
Отже, поряд з антибактеріальною, регідратаційною, вітамінною терапією в лікуванні
телят за абомазоентериту доцільним є застосування препаратів Селену та Германію, які сповільнюють процеси ПОЛ, сприяють зменшенню рівня патогенних метаболітів в організмі
телят та прискорюють одужання [7].
Слід також відмітити позитивний вплив
мікроелементів на імунну систему та чинники
природної резистентності, серед яких Селен та
Германій [1, 2, 6, 7, 8, 20].
За даними літературних джерел [1, 22],
препарати Германію позитивно впливають на
імунну систему, мають антиоксидантні, протипухлинні, гепатопротекторні та інші властивості. Одночасно серед германієорганічних сполук не виявлено жодної високотоксичної, що
робить його перспективним у профілактиці та
лікуванні хвороб молодняку [1, 22].
Встановлено, що Селен впливає практично на всі ланки імунітету, а його нестача часто
призводить до імунодефіцитних станів [19, 20,
25, 27–29]. Доведено [2, 24, 28] перевагу застосування органічних сполук Селену над неорганічними.
Враховуючи дані літератури щодо позитивного впливу сполук Селену та Германію на
антиоксидантну та імунну системи організму,
було проведено комплексне лікування телят
хворих на абомазоентерит із застосуванням
препаратів Сел-Плекс (містить у своєму складі
Селен) та Максидін 0,4 (містить Германій).
Мета дослідження. Визначення впливу
препаратів Сел-Плекс і Максидін 0,4 на показники природної резистентності в комплексному лікуванні телят, хворих на абомазоентерит.
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Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для досліджень були телята чорно-рябої
породи віком 1,5–2,5 місяці.
Для реалізації мети тварин, відібраних за
принципом аналогів, було розділено на 3 групи
– контрольну і 2 дослідні по 30 у кожній. Телята контрольної групи були клінічно здорові,
дослідних – хворі на абомазоентерит. Діагноз
встановлено за результатами анамнезу, клінічного та лабораторного дослідження крові, паталого-анатомічних змін і аналізу мікробного
пейзажу калових мас.
Перші 12 годин хворих телят утримували
на напівголодній дієті без обмеження водопою.
Лікування проводили із застосуванням препаратів антибактеріальної, регідратаційної та вітамінної терапії.
Як антибактеріальну терапію застосовували амоксицилін 15 % LA з розрахунку 15 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла тварини кожні
48 годин. Підшкірно один раз у 7 діб вводили
Тривітамін з розрахунку 1,5 мл на тварину, що
відповідає 45 тис. МО вітаміну А, 60 тис. МО
вітаміну D3 та 30 мг вітаміну Е.
Як регідратаційну терапію застосовували
розчин з наступним складом: натрію хлорид –
4,9 г; натрію гідрокарбонат – 5,6 г; глюкоза в
порошку – 24,5 г; вода дистильована до 1000
мл. Розчин задавали телятам перорально в дозі
2–3 л на тварину на добу.
Крім основного лікування, телятам другої
дослідної групи застосовували Максидін 0,4
– 1 мл на 10 кг маси тіла підшкірно двічі на
добу протягом 3-х діб та Сел-Плекс по 0,5 г на
тварину перорально на добу (протягом експерименту).
Більше 99 % Селену в складі Сел-Плексу міститься в органічній формі, переважно в
складі селенометіоніну (50 %), селеноцистину
(<15 %), селеноцистеїну (<15 %), селеноцистатіону (<10 %), метилселеноцистеїну (<10 %) [2].
Максидін 0,4 – розчин для ін’єкцій, що
містить в 1 мл як діючу речовину 4,00 мг біс
(піридін-2,6-дикарбоксилат) германію, що являє собою германієвий комплекс ароматичної
гетероциклічної сполуки (піридину) і дикарбонової кислоти.
У крові телят визначали бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) фотоколориметричним методом (на ФЕК–56, λ=540 нм)
за відношенням до мікробної тест-культури
E. coli [14]; лізоцимну активність сироватки
крові (ЛАСК) – нефелометричним методом
за В.Г. Дорофейчуком за відношенням до мікробної тест-культури Micrococcus lisodeikticus
(ФЕК–56 в кюветах з робочою довжиною 3 мм
за довжини хвилі λ =540 нм). Фагоцитарну ре-
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акцію нейтрофілів оцінювали за фагоцитарною
активністю нейтрофілів (ФА) та фагоцитарним індексом (ІФ) з використанням мікробної
тест-культуру E. coli. [9, 16].
Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою програми
Microsoft Excel, оцінюючи вірогідність показників (р<0,05; р<0,01; р<0,001) за критерієм
Стьюдента.
Результати досліджень. Попередніми дослідженнями [5] встановлено, що у сироватці
крові хворих на абомазоентерит БАСК була
нижчою (р<0,001) на 5,6 %, порівняно з клінічно здоровими, і становила 35,4±0,60 %. ЛАСК
у хворих тварин коливалася в межах 9,8–18,2 %
і була нижчою на 5,4 % (p<0,001) порівняно з
клінічно здоровими. Зниження БАСК і ЛАСК,
очевидно, зумовлено антилізоцимною активністю умовно патогенної мікрофлори [12].
У хворих телят ФА нейтрофілів та ФІ були
нижчими (р<0,001), відповідно, на 6,5 та 37,0 %
порівняно з клінічно здоровими тваринами.
Зниження фагоцитарної активності нейтрофілів та фагоцитарного індексу за абомазоентериту, ймовірно, відбувалося через накопичення
продуктів ПОЛ в результаті порушення структури клітинних мембран фагоцитів і пригнічення їх функції [4].
Після проведеного лікування встановлено,
що кращий терапевтичний ефект одержаний
у групі тварин, де у комплексному лікуванні
були застосовані препарати Сел-Плекс та Максідин 0,4 – телята одужували в середньому на 2
доби швидше – на 5–6 добу лікування.

Перед початком лікування у хворих телят
1- та 2-ї дослідних груп БАСК була нижчою
(р<0,001) на 6,5 та 6,1 % порівняно з клінічно
здоровими, становила в середньому 35,2±0,55
та 35,6±0,51 % відповідно (табл. 1).
На третю добу досліджень БАСК у 1- та
2-й дослідних групах була меншою (р<0,001),
порівняно з контрольною групою, на 9,8 та
6,2 % відповідно. У 1-й дослідній групі телят
на сьому та чотирнадцяту добу досліду БАСК
була меншою (р<0,001) порівняно з клінічно
здоровими тваринами та становила 35,8±0,48 і
37,6±0,61 %. У 2-й дослідній групі тварин різниці, порівняно з контрольною групою, не виявлено. Встановлено різницю цього показника
(р<0,001) між 1- та 2-ю дослідними групами на
третю, сьому та чотирнадцяту добу досліду.
У телят обох дослідних груп ЛАСК становила 13,9±0,50 та 14,1±0,51 %, що на 5,7 та
5,5 % менше, ніж у здорових тварин (р<0,001;
табл. 2).
У процесі лікування ЛАСК підвищувалася в
1- та 2-й дослідних групах, однак нормалізація
цього показника була більш вираженою у 2-й
дослідній групі. Різниця між 1- та 2-ю дослідними групами була вірогідною на третю (р<0,05),
сьому (р<0,001) та чотирнадцяту добу досліджень (р<0,001). У 2-й дослідній групі ЛАСК
сягла рівня клінічно здорових тварин уже на
сьому добу досліджень і становила 19,5±0,45 %,
тимчасом у 1-й дослідній групі цей показник залишався вірогідно нижчим на сьому (р<0,001)
та чотирнадцяту (р<0,01) добу досліджень і становив 15,5±0,56 та 18,0±0,50 % відповідно.

Таблиця 1 – Бактерицидна активність сироватки крові телят, %
Період дослідження
(доба)
1-а

3-я

7-а

14-а

Біометричний
показник

Клінічно здорові,
n=30

Lim

Хворі
I дослідна,
n=30

II дослідна,
n=30

36,9–46,8

29,5–39,4

30,6–39,2

M±m

41,7±0,52

35,2±0,55***

35,6±0,51***

Lim

36,4–48,3

27,8–38,0

28,5–40,0

M±m

42,1±0,62

32,3±0,54***

35,9±0,59***°°

р<

0,5

0,05

0,5

Lim

37,4–46,2

31,4–41,2

35,9–46,0

M±m

42,1±0,57

35,8±0,48***

41,0±0,51°°°

р<

0,5

0,5

0,001

Lim

36,2–46,8

32,2–43,2

37,0–46,7

M±m

41,7±0,53

37,6±0,61***

42,6±0,60°°°

р<

0,5

0,05

0,001

Примітки (в цій та наступних таблицях):
1. * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з клінічно здоровими;
2. р< – порівняно з початком досліду;
3. ° – р<0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001 порівняно з першою дослідною групою.
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Таблиця 2 – Лізоцимна активність сироватки крові телят, %
Період дослідження
(доба)
1-а
3-я

7-а

14-а

Хворі

Біометричний
показник

Клінічно здорові,
n=30

I дослідна, n=30

Lim

16,0-22,6

9,6–18,0

10,0–18,3

M±m

19,6±0,41

13,9±0,50***

14,1±0,51***

II дослідна, n=30

Lim

15,8–23,4

8,4–18,5

11,0–20,1

M±m

19,9±0,52

13,7±0,60***

15,8±0,52***°

р<

0,5

0,5

0,5

Lim

17,0–24,2

11,3–19,5

16,2–22,6

M±m

20,6±0,41

15,5±0,56***

19,5±0,45°°°

р<

0,5

0,05

0,001

Lim

17,2–25,4

15,2–22,5

17,5–23,6

M±m

21,4±0,43

18,0±0,50**

21,2±0,35°°°

р<

0,5

0,001

0,001

Лізоцимну і бактерицидну активність сироватки крові тварин відносять до інтегральних показників природної резистентності гуморального типу. БАСК пов’язана з наявністю
в сироватці неспецифічних захисних компонентів: нормальних антитіл, лізоциму, комплементу, пропердину, інтерферону та інших
чинників [10, 16]. Високу БАСК пов’язують із
вмістом лізоциму, який має цитолітичну властивість відносно мікроорганізмів [16].
Нейтрофіли є першою лінією захисту у
системі природного імунітету. Вони швидко
відповідають на хемотаксичний стимул, фагоцитують і руйнують чужорідні агенти (наприклад, мікроорганізми), активуються цитокінами і є основною популяцією клітин за гострого
запалення.
ФА нейтрофілів до лікування у хворих телят становила 31,4±0,83 та 31,8±0,68 % у 1- та
2-й дослідних групах відповідно (табл. 3). На
сьому добу лікування цей показник був мен-

шим на 5,6 (р<0,001) та 2,5 (р<0,05) % відповідно, порівняно з контрольною групою тварин. На чотирнадцяту добу досліджень у 2-й
дослідній групі ФА нейтрофілів не відрізнялася від величини клінічно здорових тварин і
становила 36,6±0,64 %, тимчасом у 1-й дослідній групі була нижчою (р<0,01).
Слід зауважити, що ФА нейтрофілів була
вірогідно вищою у групі тварин, де додатково
застосовували препарати Сел-Плекс та Максидін 0,4 на третю (р<0,05), сьому (р<0,01) та
чотирнадцяту добу досліджень (р<0,01) порівняно з 1-ю дослідною.
Важливим показником, що характеризує
інтенсивність фагоцитозу є ФІ – кількість фагоцитованих мікробних тіл, що припадають
на один активний нейтрофіл. Фагоцитарний
індекс характеризує кількість захоплених мікроорганізмів одним активним фагоцитом,
показав збільшення перетравної здатності нейтрофілів крові телят.

Таблиця 3 – Фагоцитарна активність нейтрофілів крові у телят, %
Період дослідження
(доба)
1-а

3-я

7-а

14-а

120

Біометричний
показник

Клінічно здорові,
n=30

Хворі
I дослідна, n=30

II дослідна, n=30

Lim

32–44

25–38

26–39

M±m

37,9±0,73

31,4±0,83***

31,8±0,68***

Lim

34–43

27–36

28,0–38

M±m

37,2±0,61

30,8±0,72***

32,7±0,61***°

р<

0,5

0,5

0,5

Lim

34–41

27–36

28–40

M±m

36,9±0,53

31,3±0,44***

34,4±0,75*°°

р<

0,5

0,5

0,05

Lim

35–43

29–41

31–42

M±m

37,8±0,81

33,8±0,63**

36,6±0,64°°

р<

0,5

0,05

0,001
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До початку лікування ФІ у телят, хворих на
абомазоентерит, був меншим (р<0,001), порівняно з клінічно здоровими тваринами, і становив 3,7±0,15 та 3,6±0,14 у 1- та 2-й дослідних
групах відповідно (табл. 4).

сті, зокрема БАСК, ЛАСК, ФА нейтрофілів та
ФІ, що може бути зумовлено дією продуктів
ПОЛ, розвитком метаболічної інтоксикації та
негативним впливом умовно-патогенних мікроорганізмів [12, 23].

Таблиця 4 – Фагоцитарний індекс крові у телят
Період дослідження
(доба)
1-а

3-я

7-а

14-а

Біометричний
показник

Клінічно здорові,
n=30

Lim

Хворі
I дослідна,
n=30

II дослідна, n=30

4,3–6,9

2,4–4,7

2,2–4,7

M±m

5,4±0,18

3,7±0,15***

3,6±0,14***

Lim

4,4–6,7

2,6–4,9

3,0-5,2

M±m

5,4±0,14

3,8±0,15***

4,0±0,15***

р<

0,5

0,5

0,05

Lim

4,7–6,7

3,5–5,2

3,7–6,1

M±m

5,7±0,14

4,3±0,14***

4,9±0,27**°°

р<

0,5

0,01

0,001

Lim

4,9–6,8

3,5–6,0

5,3–6,8

M±m

5,8±0,13

4,7±0,15***

6,0±0,11°°°

р<

0,5

0,001

0,001

На третю добу лікування ФІ був меншим
(р<0,001) у 1- та 2-й дослідних групах на 29,6
та 25,9 %, відповідно, порівняно з контрольною. Цей показник був меншим (р<0,001) на
24,6 та 19,0 % у 1-й дослідній групі, порівняно
зі здоровими тваринами, на сьому та чотирнадцяту добу.
У 2-й дослідній групі телят на чотирнадцяту добу ФІ збільшився (р<0,001), порівняно з початком досліду, на 66,7 % і становив в
середньому 6,0±0,11 та був вірогідно вищим
порівняно з 1-ю дослідною групою на сьому
(р<0,01) та чотирнадцяту добу лікування.
Обговорення. За накопичення продуктів
ПОЛ у телят, хворих на абомазоентерит, відбуваються зміни в системі мононуклеарних фагоцитів – макрофагів, що пов’язано з пригніченням
їх функцій в результаті порушення структури клітинних мембран фагоцитів [4, 19, 23].
Крім того, зниження відсотка активних фагоцитів, ймовірно, відбувалося через зменшення
здатності нейтрофілів до хемотаксису [10].
Застосування у комплексному лікуванні
хворих на абомазоентерит телят препаратів
Сел-Плекс та Максидін 0,4, що мають антиоксидантні властивості [2, 6, 8, 28] зменшувало вміст
вільних радикалів у сироватці крові тварин, в
результаті чого зменшувався негативний вплив
на структуру клітинних мембран фагоцитів.
У телят, хворих на абомазоентерит, знижуються показники неспецифічної резистентно-

Застосування препаратів Сел-Плекс та
Максидін 0,4 у комплексній терапії телят, хворих на абомазоентерит, дозволило нормалізувати ці показники, що прискорювало процеси
одужання.
Висновки. Лікування телят, що включало
дієту, антибіотикотерапію, регідратаційну та
замінну терапію було ефективним. Однак, у
другій дослідній групі застосування Максидіну 0,4 – 1 мл на 10 кг маси тіла підшкірно двічі
на добу протягом 3-х діб та Сел-Плексу по 0,5 г
на тварину перорально на добу прискорювало
одужання тварин.
Застосування препаратів Сел-Плекс та
Максидін 0,4 у комплексному лікуванні телят,
хворих на абомазоентерит, позитивно впливало на показники неспецифічної резистентності: БАСК збільшилася на 7,0 % (р<0,001);
ЛАСК – 7,1 % (р<0,001); ФА – 4,8 % (р<0,001);
ФІ – 66,7 (р<0,001).
Відомості про дотримання біоетичних
норм. Експериментальні дослідження проводили із дотриманням вимог Закону України
№ 3447 – IV від 21.02.06 р. “Про захист тварин
від жорстокого поводження” та відповідно до
основних принципів “Європейської конвенції
із захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та наукових
цілей” (Страсбург, 1986), декларації “Про гуманне ставлення до тварин” (Гельсінкі, 2000)
і Національного конгресу з біоетики “Загальні
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етичні принципи експериментів на тваринах”
(Київ, 2001).
Відомості про конфлікт інтересів. Автори
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Коррекция показателей природной резистентности у телят больных абомазоэнтеритом
Сливинская Л.Г., Зинко Г.О., Влизло В.В., Лычук М.Г., Щербатый А.Р., Лукащук Б.О., Федорович В.Л.,
Сахнюк В.В.
Заболевания органов пищеварения, особенно молодняка, широко распространены и наносять значительный ущерб в хозяйствах всех видов собственности.
Поэтому важным является разработать комплексную
схему лечения, которая влияет на все звенья патогенеза,
ускоряет выздоровление и одновременно не оказывает
токсического действия на организм молодых животных.
Исследования проводили в хозяйствах Львовской области на телятах черно-пестрой породы 1,5–2-месячного
возраста. У животных исследовательских групп было
диагностировано абомазоэнтерит. Контролем служили
клинически здоровые животные-аналоги. Предварительно было установлено, что у больных абомазоэнтеритом
телят снижается бактерицидная активность сыворотки
крови (БАСК), лизоцимная активность сыворотки крови
(ЛАСК) и показатели активности фагоцитоза нейтрофилов. Лечение животных проводили с применением диеты,
антибиотикотерапии, регидратационной и витаминной
терапии. Кроме того телятам одной из исследовательских
групп применяли перорально препарат Селена (СелПлекс) и внутримышечно препарат Германия (Максидин
0,4), как антиоксиданты и иммуномодуляторы. Полученные данные указывают, что применение этих препаратов
в комплексной терапии телят больных абомазоэнтеритом
способствовало ускорению клинического выздоровления
животных (в среднем на 2 суток). Установлено положительное влияние препаратов Селена и Германия на показатели неспецифической резистентности: БАСК и ЛАСК
на седьмые сутки исследоаний были выше (р<0,001), чем
у животных, которым эти препараты не применяли и составили соответственно 41,0±0,51 и 19,5±0,45 %. Аналогичные изменения выявлены по показателям фагоцитоза.
Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФА) была выше
на третьи (р<0,05), седьмые (р<0,01) и четырнадцатые
(р<0,01) сутки исследований, а фагоцитарный индекс
(ФИ) на седьмые (р<0,001 ) и четырнадцатые (р<0,001)
сутки исследований по сравнению с группой животных,
где препараты Селена и Германия не применяли. Проведенные исследования указывают на то, что применение
препаратов Сел-Плекс и Максидин 0,4 в комплексном лечении телят больных абомазоэнтеритом ускоряло выздоровление животных, в частности через положительное
влияние на показатели неспецифической резистентности.
Ключевые слова: молодняк, расстройства пищеварения, Селен, Германий, показатели фагоцитоза, бактерицидная, лизоцимнaя активность сыворотки крови.
Correction of natural resistance indicators in calves
with abomazoenteritis
Slivinska L., Zinko H., Vlizlo V., Lychuk M.,
Shcherbatyy A., Lukashchuk B., Fedorovucj V., Sakhniuk V.
Diseases of the digestive system, especially of oung
animals, are widespread and cause significant material losses
to farms of all types of property. Therefore, it is important
to develop a complex treatment that affects all links of
pathogenesis, accelerates recovery and at the same time
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does not have a toxic effect on the body of young animals.
There search was carried out in the farms of the Lviv region
on black-and-white calves at the age of 1.5–2 months of age.
The animals of the research groups were diagnosed with
abomazoenteritis. Clinically healthy animal analogs served as
control. It was previously established that in calves patients
with abomazoenteritis, the bactericidal activity of blood
serum (BABS), lysozyme activity of blood serum (LABS)
and indicators of the activity of phagocytosis of neutrophils
decrease. The animals were treated with diet, antibiotic therapy,
rehydration and vitamin therapy. In addition, the calves of one
of the research groups received the oral drug Selenium (SelPlex) and the intramuscular drug Germanium (Maxidin 0.4)
as antioxidants and immunomodulators. The dat aobtained by
us indicate that the use of these drugs in the complex therapy
of patients with abomazoenteritis of calves contributed to the
acceleration of the clinical recovery of calves (on average by
2 days). The positive effect of the Selenium and Germanium

preparations on the indices of nonspecific resistance was also
established: BABS and LABS on the seventh day of the study
were higher (p<0.001) than in animals to which these drugs
were not used and amounted to 41.0±0.51 and 19.5±0.45 %
respectively. Similar changes were revealed as indicators
of phagocytosis. Phagocytic activity of neutrophils (FA)
was higher than the third (p<0.05), seventh (p<0.01) and
fourteenth (p<0.01) days of the study. The phagocytic index
(PI) of the seventh (p<0.001) and the fourteenth (p<0.001)
day of research compared with the group of animals where
Selenium and Germanium were not used. The studies carried
out indicate that the use of Sel-Plex and Maxid in 0.4 in the
complex treatment of calves with abomazoenteritis accelerated
the recovery of animals, in particular through a positive effect
on the indices of nonspecific resistance.
Key words: younganimals, digestive disorders,
Selenium, Germanium, phagocytosis, bactericidal, lysozyme
activity of blood serum.
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